
 

JEUGDBESTUUR GEZOCHT! 

Om het jeugdbestuur nieuw leven in  

te blazen zijn wij opzoek naar 

enthousiaste jeugdleden!  

 

Wat houdt het jeugdbestuur in? 

In het jeugdbestuur houd je je bezig 

met de organisatie van diverse 

activiteiten. Binnen het bestuur 

worden verschillende taken verdeeld, 

zoals voorzitter, penningsmeester, 

secretaris etc. Daarnaast 

vertegenwoordigd het jeugdbestuur 

alle jeugdleden en kan ze door het 

bestuur gevraagd worden om advies te 

geven bij zaken die onze jeugd 

aangaan.  

 

Hoeveel tijd ben je eraan kwijt? 

De tijd die je eraan kwijt bent hangt af 

van wat er op dat moment 

georganiseerd wordt. Het jeugd-

bestuur spreekt ongeveer eens per 

maand af om te vergaderen, maar als 

er een activiteit aankomt zal er iets 

vaker bij elkaar gekomen worden. 

 

Voor meer informatie en bij interesse 

kan je een mail sturen naar 

activiteiten@bourgondie.net 

 

CMV-TOERNOOI #SPORTPLEZIER  

Zaterdag 7 maart organiseerde Bourgondië een geslaagd CMV-toernooi! 

Meer dan 20 teams teams uit de regio namen deel. Het sportplezier straalde 

ervan af. Via deze weg willen wij de vrijwilligers en Marcel enorm bedanken 

voor hun hulp.  

 

BALLEN TE KOOP 

Aangezien er nieuwe ballen zijn gekocht, 

kan de vereniging de oude ballen tegen  

een leuke prijs aanbieden. Er zijn ballen te  

koop voor slechts €2,50 à €5,00 afhankelijk 

van de staat van de bal.  

De volledige  

opbrengst gaat naar het jeugdkamp! Bij  

interesse kan je een mail sturen naar  

jeugd@bourgondie.net of spreek Paul 

Klaassen (H3) even aan.  
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DUETTENTOERNOOI   

 

ZATERDAG 9 MEI 2020 

Op zaterdag 9 mei a.s. is het weer tijd voor ons 

jaarlijkse duettentoernooi….Wie worden de nieuwe 

clubkampioenen?  Voor degene die er nog nooit van 

gehoord hebben; het eerste toernooi vond plaats in 

1986 en wordt georganiseerd door Paul Klerks.  

Het is de bedoeling om op een badmintonveld ‘twee 

tegen twee’ te spelen. Er gelden normale 

volleybalregels en in toernooivorm  wordt gespeeld 

om het club- kampioenschap van 2020. Deelname is 

mogelijk in de categorieën dames, heren, mix, 

meisjes, jongens en ouder/kind (CMV/jongste jeugd). 

Een en ander vindt plaats tussen 12.00 -18.00 uur in 

onze sporthal. Kosten:  senioren: 5,- p.p. (2 toer-

nooien 8,-) en junioren: 2,50 p.p. (2 toernooien 4,-).  

Aanmelden voor 29 april 2020 bij Paul Klerks via 
pamklerks@gmail.com.  (Meer info volgt snel via de mail) 

 

     

 

 

CORONA MAATREGELEN BOURGONDIE 

Door aanvullende maatregelen ivm de uitbraak van het 

corona-virus zijn alle activiteiten binnen Bourgondië tot 31 

maart opgeschort. Dat betekent dat alle trainingen en 

wedstrijden, de ALV (dd 18 maart) en de Spring-party (dd 21 

maart) worden afgeblazen. Meer info volgt over twee weken. 

Veel sterkte met deze crisis en zorg goed voor elkaar. Hopelijk zien 

we elkaar snel weer tussen of naast de lijnen, gezond en wel… 

 

 

 

 

Onze hoofdsponsors:                   Meer informatie op onze website: 

                                 www.bourgondie.net 

         Volg ons op: 

 

 

 

JANTJE BETON 2020 

Afgelopen week vond de collecteweek plaats van Jantje 

Beton. Bourgondië loopt elk jaar voor dit goede doel om 

spelen voor iedereen mogelijk te maken, 50% van de 

opbrengst gaat naar onze eigen vereniging.  

                                                                                                             

Totaal werd er ruim 750 euro opgehaald voor Jantje Beton  

waarvan dus de helft wordt ingezet voor ons jeugdkamp. 

MB1 (o.l.v. Esther van Dijk), MC1, CMV N5 (o.l.v. Paul 

Klaassen), Rick en Anniek Klaassen, Eva Jaaltink en Simone 

Magnée, Henk Rehorst en Kyara, Fenna en Dewi Hutjens 

bedankt voor jullie inzet! Samen belden zij aan bij zo’n 1600 

deuren!                                                               

Dames 1 met de medewerkers en directeur van Si-No Makelaars tijdens de kennismaking eerder dit seizoen 
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