
Onze hoofdsponsors:                   Meer informatie op onze website: 

                                 www.bourgondie.net 

         Volg ons op: 

 

 Gezocht 

Als activiteitencommissie zijn wij altijd op zoek naar leuke ideeën om het gevoel van 

saamhorigheid en gezelligheid binnen onze vereniging te verbeteren. Wij zouden 

bijvoorbeeld graag een keer iets organiseren rondom een van onze thuisspeeldagen. 

Denk daarbij aan muziek voor/tijdens/na de wedstrijden. Of wat dacht je van een pub 

quiz? Of wellicht een avondprogramma aansluitend aan het wedstrijdprogramma. We 

hebben daarbij een kantine én een keuken tot onze beschikking.  Dus heb je een idee 

of wil je eens van gedachten wisselen over de mogelijkheden, neem dan gerust 

contact op met een van de leden van de actitiviteitencommissie: Rens Tanis (H1), 

Jildou de Boer (D1), Férenc Hutjens (H3) of mail naar activiteiten@bourgondie.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bourgondië 

Najaar 2019 

De Grote Clubactie 

Vorige maand is de verkoop van loten 

ter ondersteuning van onze vereniging 

begonnen.  Jeugdleden zijn met hun 

boekjes langs de deur gegaan en hebben 

daarmee al flink wat loten verkocht. 

Voor elk verkocht lot á 3 euro komt 80% 

ten goede aan onze club, hiermee 

kunnen we extra activiteiten 

organiseren en materialen aanschaffen.  

De Grote Club Actie loopt nog tot 

donderdag 21 november. Volle boekjes 

graag via de trainer naar de 

activiteitencommissie (Rens, Jildou en 

Férenc). En voor degene die nog geen 

loten hebben gekocht; zoek een van 

onze jeugdleden op of ga naar onze 

online verkooppagina en steun ons! Je 

kunt de unieke Bourgondië pagina 

vinden op:  

https://toolbox.clubactie.nl/actie/Volleybalver

enigingSvBourgondie1

 

 

Rabo ClubSupport 2019 

Op dinsdag 15 oktober jl.. vond de bekendmaking plaats van de uitslag van Rabo 

Clubsupport. Leden van de Rabobank konden eind september hun stem uitbrengen 

op verenigingen en stichtingen met mooie doelen. Ook onze vereniging deed mee 

met de actie met als bestedingsdoel o.a. een workshop voor onze (jeugd-) trainers.                                                                                        

Johan Klerks en Férenc Hutjens waren namens                                                                           

het bestuur bij de uitreiking aanwezig.  Na een                                                                              

interessante promotie over het betrekken van                                                                                                

vrijwilligers bij je vereniging werd iedereen naar                                                                                        

voren geroepen voor de bekendmaking van het                                                                           

opgehaalde bedrag. Wij kregen een cheque met                                                                                         

een mooi bedrag ter hoogte van € 645 mee naar                                                                       

huis! Samen met de andere bestuursleden en                                                                                            

trainers zullen we bespreken waar we dit bedrag                                                                                          

aan gaan besteden. Dus als je leuke/goede                                                                                          

ideeën hebt laat het ons weten dan nemen we                                                                               

dat mee in de onze afwegingen. Je kunt je idee                                                                   

insturen via activiteiten@bourgondie.net.                      
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