
 

Corona update  

Sinds twee weken lopen er verdacht 

veel van onze trainers met een geel 

hesje. En dat is niet omdat er 

blacklight-training plaatsvindt, maar 

om zich kenbaar te maken als corona-

coördinator.  Zij bewaken onder 

andere de 1,5 meter afstand buiten 

het veld. Dit is een eis van de 

gemeente om in de hal te mogen 

blijven trainen. Sinds afgelopen 

woensdag wordt er helaas alleen nog 

door de jeugd getraind.  

 

Heb je vragen over de geldende 

maatregelen? Kijk dan op onze 

website voor de actuele stand van 

zaken. Dit zijn enkele belangrijke 

maatregelen: 

• Ziek of verkouden? Blijf thuis 

• Kleedkamers en kantine dicht 

• Buiten het veld 1,5 meter afstand  

• Na de training gelijk naar huis 

• Geen toeschouwers tijdens 

training 

Rabo ClubSupport 

Op 5 oktober is Rabo ClubSupport 2020 begonnen. De komende weken 

kunnen Rabobank leden hun stem uitbrengen om verenigingen en sportclubs 

te ondersteunen. Vanuit Bourgondië hopen we ook dit jaar weer flink wat 

stemmen binnen te halen. Ons doel: wij willen graag aan de slag met de 

ontwikkeling van onze (jeugd-) trainers. Kunnen we op jouw stem rekenen? 

Stemmen kan via de Rabo Bankerieren app of via de website. Bedankt!   

 

 

We mogen weer! Of toch niet…  

De kop is er af…seizoen 2020-2021 is begonnen.  De zomervakantie, die voor 

velen van ons anders was dan vorige jaren, ligt alweer enkele weken achter 

ons.  Hoe lekker was het weer om een balletje te slaan, tijdens een training 

of een wedstrijd. Alleen wel even wennen; geen voorbereidende rituelen in 

de kleedkamer, geen AA-tje in de kantine na afloop, niet langs de lijn om de 

kids aan te moedigen of op de tribune bij een spannende wedstrijd van 

Dames 1. Vanaf woensdag is het voor onze volwassen leden weer (even?) 

gedaan met volleyballen, de jeugd tot 18 jaar mag gelukkig nog trainen. 

Natuurlijk gaat het in eerste instantie om het beoefenen van onze favoriete 

sport, maar het sociale aspect is voor velen van ons net zo belangrijk. 

Voorlopig kunnen we daar als vereniging niet veel aan veranderen, we 

houden ons aan de richtlijnen die wordt voorgeschreven door gemeente en 

rijksoverheid. Maar met wat creativiteit is er toch veel mogelijk, dat blijkt 

wel uit de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die vorige week plaats 

vond. Niet eerder bevonden we ons op zo’n bijzondere locatie, daarover 

meer verderop in deze nieuwsbrief. Omdat een gezellig avondje in onze 

kantine voorlopig niet kan plaatsvinden zijn we op zoek naar alternatieven. 

Zo willen we in december een online Bourgondië Clubquiz organiseren. Heb 

jij ideeën die je met ons wilt delen of wil je helpen bij de organisatie van 

deze of een andere activiteit, neem dan vooral contact op via 

activiteiten@bourgondie.net 
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ALV 2020 

 Vanwege de bekende omstandigheden was de ALV  

van maart dit jaar uitgesteld. Het bestuur vond het 

niet wenselijk om de ALV nog langer uit te stellen, zo 

werd besloten om deze op 1 oktober te houden, 

locatie sporthal 1 op de Mariënhoeve. Op de dag vóór 

de vergadering trok de gemeente echter de 

toestemming in om op deze locatie te vergaderen. Al 

snel werd het idee geopperd om één van de schuren 

van Piet van Bemmel te gebruiken.  

 

Het contrast kon haast niet groter; gezeten op 

eikenhouten stoelen met rood fluwelen bekleding, 

tussen de fruitkisten, werd de ALV live gestreamd en 

werd er online gestemd. In de schuur zelf waren 10 

man aanwezig (netjes op 1,5 meter) en online namen 

nog eens 13 leden deel aan de ALV. Al met al een 

succesvolle operatie. Namens het bestuur eenieder 

bedankt voor zijn/haar inbreng, we hopen volgend 

jaar weer op een “normale” ALV in de kantine.   

 

Winnaar Bourgondië sudoku 

Uit een handjevol goede inzendingen van de oplossing van 

de Bourgondië Sudoku uit vorige nieuwsbrief hebben we een 

winnaar getrokken. Renske Holleeder is de gelukkige! Zij 

ontvangt binnenkort een leuk prijzenpakket van de 

activiteitencommissie. Bedankt voor jullie reacties.  

Onze hoofdsponsors:                   Meer informatie op onze website: 

                                 www.bourgondie.net 

         Volg ons op: 

 

 

 

  

 

 
 
  
 
 
 

 
Onze meiden van MA1 zijn er klaar voor…Samen met coaches/trainers Esther en Kirsten hopen ze 
op een succesvol seizoen in de Meisjes A 2e klasse G competitie. Zet hem op meiden!!  

De Grote Clubactie - coronaproof 

Na een succesvolle verkoopactie vorig jaar doen we dit jaar 

natuurlijk ook weer mee met De Grote Clubactie. Omdat we 

de gezondheid van onze (jeugd-) leden belangrijk vinden 

hebben we besloten dit jaar niet langs de deuren te gaan. Als 

alternatief hebben we een QR-code én een online 

verkooppagina die onder vrienden, familie en kennissen 

gedeeld kunnen worden. Met de QR code of de link kom je 

op de Bourgondië verkooppagina waar je loten kunt 

(ver)kopen.  Loten kosten €3,00 waarvan €2,40 ten goede 

komt aan onze club.  Dit is de link: volleybalvereniging-sv-

bourgondië 

                      

Mocht je tóch een verkoopboekje willen, om bijv. bij familie langs 

te gaan, dan kun je die krijgen bij de activiteitencommissie (Férenc 

H3 – vader van Kyara MA1 / Fenna MB1 / Dewi CMV N5), of stuur 

een mail met je verzoek activiteiten@bourgondie.net 

https://lot.clubactie.nl/lot/volleybalvereniging-sv-

bourgondi%c3%ab/120810 

http://www.bourgondie.net
https://clubactie.nl/lot/volleybalvereniging-sv-bourgondi%C3%AB/120810
https://clubactie.nl/lot/volleybalvereniging-sv-bourgondi%C3%AB/120810
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https://lot.clubactie.nl/lot/volleybalvereniging-sv-bourgondi%c3%ab/120810
https://lot.clubactie.nl/lot/volleybalvereniging-sv-bourgondi%c3%ab/120810


Tussenstandje 

Team Wed Pnt 
Heren 1  2 1 
Dames 1 3 7 
Heren 3 3 5 
Jongens B1 4 4 
Meiden A1 4 9 
Meiden B1 2 5 
CMV N6 4 11 
CMV N5 3 4 
Recreanten 1 1 0 
Recreanten 3 2 8 

 

     

 

 

Onze hoofdsponsors:                   Meer informatie op onze website: 

                                 www.bourgondie.net 

         Volg ons op: 

 

 

Even voorstellen… 

 Tijdens afgelopen ALV is kandidaat penningmeester 

Eshter Miltenburg aangenomen. Het bestuur is erg blij 

met de invulling van deze vacature. Esther is eerder 

recreatief lid geweest bij Bourgondië en moeder van 

Elise (MA1).  

 

Esther, heel veel succes met je functie bij onze club!  

 

Bestuursleden en vrijwilligers gezocht 

Zoals Remco de Vries (afgetreden voorzitter) meldde bij zijn 

afscheid tijdens de ALV:  de vereniging kán niet zonder 

vrijwilligers. Het bestuur is nog op zoek naar: 

• Voorzitter 

• Commissieleden activiteiten 

• Coördinator Horeca zaken 

Meer informatie is te verkrijgen bij onze secretaris Patrick 

van Merrienboer: secretaris@bourgondie.net of via de 

overige bestuursleden  

 

 

#LEKKER SOCIAAL 

Afgelopen week gedeeld op onze social media kanalen 

Instagram en Facebook: Week van de scheidsrechter. 

 

Ook bij Bourgondië wordt er behoorlijk wat gefloten. Dank 

aan alle fluitende dames, heren en jeugd. Lijkt het jou leuk 

om (op een hoger nivo) te fluiten? Informeer dan bij je 

trainer naar de mogelijkheden.  

Henk houdt toezicht op de naleving van de corona-maatregelen tijdens de eerst thuisspeeldag 
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