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Van de voorzitter: 
 
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 
  



Sportvereniging DIO Beemte Broekland 
 

Apeldoorn, 28 juni 2020 

 

Persoonlijk bericht van Wim: 
 
Beste allemaal, 
 
Drie jaar geleden kwam ik via mijn broer in gesprek met het toenmalige bestuur. Dat bestuur 
stond op het punt om in haar geheel te stoppen en daarmee zou de vereniging niet verder 
kunnen. Op dat moment heb ik mij als ad interim voorzitter aangeboden om de vereniging 
een goede doorstart te kunnen geven. 
 
Bij mijn eerste gesprekken met betrokkenen in de vereniging en in het dorp bleek dat er 
genoeg te doen was. In het eerste jaar heb ik, ondersteund door 3 anderen de basis van het 
bestuur verbreed naar meer dan alleen competitie volleybal en heb ik alle andere groepen 
bezocht. Al snel leerde ik dat het verbreden van de basis in het bestuur en zoveel mogelijk 
onderdelen vertegenwoordigd hebben in het bestuur de juiste weg was. De basis van Dio 
Beemte ligt in de Beemte en daarmee in en om Ons Huus. Met dat idee in gedachte heb ik 
samen met de andere bestuurders vorm proberen te geven aan een vernieuwing van de 
vereniging welke past bij de leden. Nu we zover zijn is voor mij het moment gekomen om het 
stokje over te dragen aan een nieuwe voorzitter. Deze krijgt een leuke en enthousiaste 
groep bestuursleden met een brede basis in de vereniging (alleen recreanten volleybal en 
senioren gym fit missen we nog in het bestuur). Ik sluit een mooie en leerzame tijd af en 
wens jullie allen veel succes.  
 

Met sportieve groeten, 

Wim Brinkman  
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Persoonlijk bericht van Ante: 
 
Hallo allemaal, 
 
Tja, wat moet ik nog toevoegen? Ik ga gewoon ook even terug in de tijd: 3 jaar geleden was 
daar de ALV waarin het voortbestaan van de vereniging op tafel werd gelegd. Het zittende 
bestuur vertrok in zijn volledigheid en er waren geen opvolgers nog bekend. Ik kan me de 
avond nog goed herinneren. Uiteindelijk stelde een aantal mensen zich beschikbaar, van hen 
zijn Joyce, Wim en ik over gebleven. Ik heb destijds aangeboden 3 maanden zitting te nemen 
om samen met de andere leden te kijken hoe we vorm konden geven aan de vereniging in 
het algemeen en het bestuur in het bijzonder. In de eerste paar maanden kwamen echter 
een aantal zaken naar voren die dringend aanpassing nodig hadden en wat niet zomaar even 
opgelost was. Een belangrijke wens was een vereniging breed bestuur met een goede 
afgedekte verantwoordelijkheid. Statuten moesten herschreven worden, financiën in kaart 
worden gebracht. 
 
Helaas stapten er een aantal bestuursleden al snel weer op maar gelukkig dienden nieuwe 
leden zich snel aan (dank Joyce voor jou acties hierin!!). De bruggen naar groepen waar te 
weinig aandacht voor was, werden hersteld. Plooien werden gladgestreken en problemen 
werden opgelost. Er kwam een nieuwe website met nieuwe communicatiemiddelen (o.a. de 
nieuwsbrief) beschikbaar. En op dit moment hebben we een bestuur waarin een aantal 
sporten reeds zijn vertegenwoordigd, volleybal (met mijn vertrek valt die weer even, 
verwacht ik, weg) en senioren gymfit helaas nog niet. Elders in deze nieuwsbrief dan ook een 
oproep voor nieuwe bestuursleden en een nieuwe voorzitter. Het zou mooi zijn als er uit 
deze groepen iemand op staat om zitting te nemen in het bestuur. Daarmee zijn de 
werkzaamheden vrijwel minimaal en is de vereniging helemaal klaar voor de toekomst. Ik 

denk dat de dames (dus heren trek je de oproep extra aan      ) zeker in staat zijn hier een 
goed en fijn, en vooral ook gezellig, bestuur van te maken.  
 
Met het vertrek van de competitievolleyballers stopte echter ook mijn lidmaatschap en 
daarmee ook mijn rol in het bestuur. Ik ben blij met wat we samen hebben bereikt. En 
eigenlijk ben ik er ook gewoon trots op. Deze groep bestuurders hebben bergen werk verzet 
en veel weer in goede veilige banen weten te leiden. Het is en was super om daar een deel 
van te hebben uitgemaakt. Hadden zaken beter gekund? Ongetwijfeld!! Zijn er zaken niet 
lekker gelopen? Ook daar twijfel ik niet aan. Zijn we er nu al helemaal klaar voor? Nee, er is 
nog werk te verzetten. Net als Wim zal ik  de komende periode mij inzetten om de laatste 
puntjes op de spreekwoordelijke i te zetten (denk aan de administratie, incasso’s, etc.…). 
Tevens zal ik voorlopig de hosting van de site en de nieuwsbrieven nog gewoon blijven doen, 

maar daarvoor hoef ik niet in het bestuur plaats te nemen       Het was voor mij kortom een 
leuke leerzame en vooral gezellige periode. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de over 
gebleven bestuurders het prima voort kunnen zetten. Hopelijk met wat (mannelijke) 
aanwas…  
 
Met trotse groeten, 
Ante Brinkman 
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Het bestuur 2020/2021, wie zijn dat dan?  
 

 
Voorzitter: 

Vacature: Voorzitter@diobeemte.nl 

Secretaris: 

Joyce de Lange 

Secretaris@diobeemte.nl / Joyce@diobeemte.nl 

Penningmeester: 

Saskia de Vries 

Penningmeester@diobeemte.nl / Saskia@diobeemte.nl 

Algemene bestuursleden / contactpersonen: 

Bootcamp: 

Saskia de Vries 

Bootcamp@diobeemte.nl  

Senioren Gymfit: 

Saskia de Vries ai (dus vacature) 

gymfit@diobeemte.nl  

Streetdance: 

Joyce de Lange 

streetdance@diobeemte.nl  

Total Body Workout: 

Joyce de Lange 

tbw@diobeemte.nl  

Volleybal: 

Vacature 

volleybal@diobeemte.nl  

  

Algemene vragen kunnen ingediend worden via info@diobeemte.nl   
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 Bericht van de Penningmeester 
 
 
Zoals we aan het begin van de “intelligente lockdown” hebben vertelt, hebben we als 
bestuur er voor gekozen om in de maanden dat er niet gesport wordt ook geen contributie 
te incasseren.  
Niet alle andere sport verenigingen hebben dit ook kunnen doen / gedaan. Nu er langzaam 
(maar buiten) weer drie van de sporten zijn gestart zullen we voor deze sporten de 
contributie voor deze sporten voor Juni en Juli en voor alle sporten September ook weer 
incasseren. Daarnaast zullen wij dit voor alle sporten weer regulier doen vanaf dit Oktober.  
 
Dus de komende incasso is voor  
Juni/Juli/September: 
Total body work out 
Streetdance 
Bootcamp 
Alleen September 
Senioren gymfit 
Recreanten volleybal 
 
Om het ritme van incasseren goed te kunnen herstellen zullen we deze incasso begin juli 
incasseren voor een ieder. Helaas moeten we al melden dat nog niet alle fouten uit het 
huidige boekhoudpakket opgelost zijn en het dus kan gebeuren dat de incasso’s niet 
allemaal correct verlopen.. Als je dit hoort van iemand laat het ons weten! 
 
Met vriendelijke groet, 
De Penningmeester 
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