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Beste allemaal, 
 
 
De zomervakantie staat voor de deur.. Verderop in de nieuwsbrief lezen jullie meer over de 
zomerstop en de incasso’s welke we weer deels zullen starten . Maar eerst een meer 
persoonlijk verhaal vanuit het bestuur over sv Dio Beemte en de toekomst. 
  
Na een enerverende periode en een hele abrupte stop in verband met Corona zijn we als 
bestuur bezig geweest om er voor te zorgen dat er een stabiele toekomst is om te kunnen 
blijven sporten op de manier en plek die een ieder graag wil. Voor de competitie 
volleyballers en 1 recreanten groep (welke sterk gekoppeld was aan de competitie heren 1 
volleyballers is dit bij Dio Ugchelen en op de plek (in Apeldoorn) waar ze dit al deden. 
 
Voor alle andere sporten (Total body Work Out / Streetdance / Bootcamp, Senioren Gym fit 
en recreanten volleybal dames en heren) is dat allemaal in Ons Huus of op het sportveld in 
de Beemte. Sv Dio Beemte Broekland is hiermee zoals 3 jaar geleden afgesproken met en 
beloofd aan de toenmalige ledenvergadering een vereniging in en voor de Beemte 
(e.o.).  Een vereniging met een goede (bestuurs-)basis in het dorp welke nog jaren door kan. 
Mits we daar met zijn allen de schouders onder blijven zetten.  
 
Ruim 3 jaar geleden zijn Joyce, Ante en ik gezamenlijk in het bestuur van onze vereniging 
gestapt om daarmee het bestuur een nieuwe vorm te geven en bovenstaande doel te 
realiseren. Met het toetreden van Freda en Saskia is dit doel inmiddels gerealiseerd en is 
voor het voor Ante en Wim de tijd daar om afscheid te nemen. Om die reden zien jullie in 
deze nieuwsbrief een oproep voor een nieuwe voorzitter en een nieuw bestuurslid. Niet dat 
het bestuur te klein zou worden maar omdat met meer mensen het feitelijke werk minder is.  
 
 
Met sportieve groet, 
Wim Brinkman 
 


