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Bourgondië
December ‘19

OLIEBOLLEN TOERNOOI
Op vrijdagavond 27 december 2019 is
het weer tijd voor het jaarlijkse
oliebollen toernooi! Dit
gezelligheidstoernooi zal gespeeld
worden in volledig door elkaar
gehusselde teams van jong en oud,
jongens en meisjes, dames en heren en
wie er maar mee willen doen. Onze
CMV’ers zijn nog iets te jong om mee te
doen. Dus geef je op en kom gezellig
volleyballen onder het genot van een
versgebakken oliebol.

LAATSTE THUISDAG 2019
Het einde van het jaar komt in zicht en
daarmee ook de allerlaatste thuisdag van 2019!
Op zaterdag 7 december 2019 zullen bijna al onze
teams nog een keer in actie komen. De laatste thuisdag
willen we graag afsluiten met zoveel mogelijk
gezelligheid en publiek. Dus, bekijk snel het speelschema
en wees welkom in onze mooie Sporthal Mariënhoeve.
De kantine is geopend en wordt bemand door onze eigen
vrijwilligers…er zijn heerlijke broodjes en een breed
assortiment (warme) dranken verkrijgbaar.

KENNISMAKING SI-NO

Aanmelden kan tot en met 10
december door een mail te sturen naar:
henk.rehorst@planet.nl óf via de
invulstrook die is bijgevoegd in de
onlangs verzonden uitnodiging voor het
oliebollen toernooi.

De activiteitencommissie bestaat uit
Jildou de Boer, Rens Tanis en Férenc
Hutjens. Te bereiken via de socials van
de club en activiteiten@bourgondie.net
Onze hoofdsponsors (klik voor meer info):

12:30
JC 1 – Bevoc JC 1
MC 1 – Go ’97 MC 1
14:30
HS 3 – Boni HS 2
MB 1 – VV Utrecht MB 4
16:30
HS 1 – MVC HS 1
DS 1 – VVU DS 10
DS 2 – VVU DS 11
f

GROTE CLUBACTIE
Afgelopen maanden hebben onze (jeugd)
leden meegedaan aan de Grote Clubactie.
Met de verkoop van loten is een heel mooi
bedrag opgehaald. In het bijzonder willen
we Ries Lit online marketing bedanken
voor de online aankoop van 10 loten!

Op 2 november kwam een delegatie van
onze hoofdsponsor Si-No makelaardij
kennismaken met de vereniging. Sinds
dit seizoen siert hun logo onze shirts.
Onder het genot van een drankje keken
ze naar een wedstrijd van H1. Daarnaast
hebben we voor promotiedoeleinden
een fotoshoot gedaan met D1. We
hopen in de toekomst nog leuke events
met hen te organiseren. Meer info? Klik
op het logo van Si-No in de banner.

Met de opbrengst kunnen we komend jaar
weer leuke activiteiten samen met jullie
organiseren. Heb je een idee? Laat het ons
vooral weten. Iedereen die heeft geholpen
met de verkoop of loten heeft gekocht
ontzettend bedankt namens al onze leden.

Eindstand: € 643,20
Meer informatie op onze website:

www.bourgondie.net
Volg ons op:

