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Apeldoorn, 21 Januari 2020, 
 
 
Beste leden, 
 

 

Afgelopen maanden hebben we vanuit het bestuur grondig nagedacht over de toekomst van 
de vereniging, en de volleybaltak in het bijzonder. Hierbij zijn we tot de conclusie gekomen 
dat we op een belangrijke tweesprong staan over hoe we de toekomst in moeten gaan. We 
zien namelijk dat de landelijke trend van vergrijzing en afnemende ledenaantallen bij onze 
kleine competitie-volleybaltak een meer dan gemiddelde impact heeft. Al een aantal jaren 
zijn we elk jaar hard aan het leuren om weer met volwaardige teams aan de competitie te 
kunnen beginnen. Het dames competitieteam en de recreantengroep van de dinsdagavond 
in de Beemte zijn we hierdoor al kwijt geraakt. De verwachting is dat we dit niet lang kunnen 
volhouden, en dus wordt het tijd om actie te ondernemen. 
 
Daar hebben we onze eerste ideeën over gevormd. Samenwerking met andere 
volleybalverenigingen behoort daarbij tot een van de mogelijkheden. Hierover zijn enkele 
verkennende gesprekken gevoerd met bestuursleden van Primavo (volleybalvereniging) en 
Dio Ugchelen (Omni-vereniging) met wie we al meer dan 20 jaren samenwerken om de 
competitie-zaalruimte in te huren bij de gemeente. Vanaf dit jaar huren we ook al 
gezamenlijk één sporthal voor een aantal trainingen. 
 
Wij willen graag deze prille ideeën met zoveel mogelijk leden bespreken, om te kijken hoe 
we het beste rekening kunnen houden met de wensen en ideeën van de leden alvorens  ze 
verder vorm te kunnen geven.  
 

Daarom nodigen wij jullie uit voor een speciale ledenbijeenkomst, welke ook bij de andere 
verenigingen in deze week zullen plaatsvinden. Het betreft een informatiebijeenkomst waar 
dus geen keuzes zullen worden voorgelegd noch besluiten zullen worden genomen, maar 
waar we jullie input willen verzamelen om deze vervolgens met de andere verenigingen te 
delen en wellicht gezamenlijk nieuw stappen te gaan zetten.  
  

http://www.diobeemte.nl/


Sportvereniging DIO Beemte Broekland 

Info@diobeemte.nl   www.diobeemte.nl 

p/a Zonnewende 17 – 7325EL - Apeldoorn 

 

 

 

We geven tijdens deze bijeenkomst meer informatie over de achtergronden van de andere 
verenigingen. Ook zullen we ingaan op de voor- en nadelen van (intensieve) samenwerking. 
Hierbij geven we nu duidelijk aan dat er geen harde afspraken zijn gemaakt, maar dat we de 
komende periode willen gebruiken om samen de mogelijkheden op een rijtje te zetten, met 
daarbij de impact voor de verenigingen en vooral voor jullie - de leden. Daarom willen we dit 
niet doen zonder jullie als leden te informeren over dit proces . Als ook om jullie 
opmerkingen en wensen hierin mee te kunnen nemen. 
 

Wij hopen op een massale opkomst vanuit alle geledingen – aangezien dit iedereen aangaat 
(ook de niet volleyballers) – om een goed beeld te krijgen over hoe jullie als leden staan 
tegenover het verder uitwerken van de samenwerking met andere verenigingen.  
 

Het thema is belangrijk genoeg! 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Namens het bestuur, 
Ante Brinkman 
(contactpersoon Volleybal) 
 

 

PS: Deze brief is ook per email verzonden en is ook gepubliceerd op onze homepage 

(http://diobeemte.nl/2020/01/21/ledenbijeenkomst/). Als er leden zijn die hem dan toch nog 

gemist hebben, zou je deze dan alsnog willen delen? Alvast bedankt!! 

 

 

 

Onze bijeenkomst zal plaatsvinden op: 
 
 

Woensdag 12 FEBRUARI 2020, 20.00-21.00 

Plaats: Buurthuis Ons Huus te Beemte Broekland 
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