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Bestuursnieuws 

 

Het seizoen is alweer een paar maanden gaande. We zijn in augustus begonnen met de 

trainingen. Het was fijn dat we na de abrupte stop in maart weer binnen mochten gaan 

trainen. Ook hebben we nog diverse wedstrijden kunnen spelen. Helaas moesten we half 

oktober stoppen met de competitie. De trainingen mochten nog wel doorgaan. De jeugd 

mocht in november gewoon doortrainen, voor de senioren kwamen er wel steeds meer 

beperkingen. Gelukkig kon de TC samen met Petra er toch voor zorgen dat iedereen kon 

blijven trainen. Hopelijk kunnen we in ieder geval blijven trainen en in het nieuwe jaar weer 

beginnen met de competitie.  

 

Natuurlijk zitten onze vrijwilligers niet stil en zijn er diverse activiteiten georganiseerd, daarom 

is er in deze nieuwsbrief een overzicht hiervan. 

 

Hierbij wensen wij iedereen alvast hele fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling en veel geluk 

en gezondheid in 2021. En dat 2021 maar een sportief en gezellig jaar mag worden waarbij we 

elkaar weer allemaal in gezonde omstandigheden kunnen ontmoeten. 

 

Het laatste nieuws over   

   

  

Herstart competitie 

De Nevobo is op dit moment druk bezig om alles in orde te maken om in januari weer te 

kunnen starten met de competities van zowel de senioren, jeugd en CMV. Ze hebben hierbij 

verschillende scenario’s, afhankelijk van de maatregelen die in januari zullen gelden. In het 

gunstigste scenario zouden we starten per 9 januari. Helaas is dit alweer opgeschoven naar 

herstart vanaf maandag 25 januari. Zie voor actuele informatie www.nevobo.nl. 

 

Vijftig jarig jubileum De Boemel 

 In 2021 bestaat volleybalvereniging De Boemel vijftig jaar! Dit jubileum willen we natuurlijk 

niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De jubileumcommissie is druk bezig om te kijken wat we 

kunnen organiseren. We hopen in het voorjaar van 2021 al iets te kunnen doen met de leden. 

Mits dit natuurlijk mogelijk is met de coronamaatregelen. Zodra we meer weten dan zullen we 

dit bekendmaken. 

 

  

Kerstloterij en Kersttoernooi 

 

http://www.nevobo.nl/


Gezien de huidige situatie en maatregelen omtrent het coronavirus heeft het bestuur besloten 

om de Kerstloterij en het daarbij behorende Kersttoernooi dit jaar niet door te laten gaan. Het 

toernooi mag en kan niet plaatsvinden met de huidige maatregelen. Het bestuur vindt het niet 

passend om de leden met loten langs de deuren te laten gaan. Ook zou de loterij dan online 

moeten en zouden de prijzen dan toch weer aan de winnaars moeten worden uitgereikt. Al 

met al geen ideale situatie op dit moment 

 

We hopen in het voorjaar van 2021 een jubileumloterij te houden. Uiteraard worden de leden 

hier tijdig over ingelicht. 

 

Sportshop Bouwes decemberactie! 

 

Sportshop Bouwes heeft voor de decembermaand een leuke actie voor de leden: 

 
 

Er is een nieuwe lijn clubkleding De Boemel: 



 
Als de bedrukking van de kleding heel snel lelijk wordt of loslaat dan mag men naar de winkel 

komen om te kijken wat de mogelijkheden zijn om te kijken of hier iets aan te doen is.  

 

 

Handdoeken 

 

Mooie zwarte handdoeken met Boemellogo erop. De eigen naam erop? Dat kan ook! Voor 

slechts 9,99. Ook een leuk cadeau voor een verjaardag of de feestdagen. Bestellen of vragen? 

Mail naar meines@quicknet.nl/06-37552519 

 

 
 

DEEN sponsoractie 

 

Zaterdag 3 oktober mocht Nynke namens volleybalvereniging de Boemel de cheque in 

ontvangst nemen met het mooie bedrag van 500 euro! We zijn hier natuurlijk heel blij mee en 

mailto:meines@quicknet.nl/06-37552519


willen DEEN supermarkten hartelijk bedanken voor hun donatie. En natuurlijk willen we ook 

alle mensen die spaarmunten hebben gedoneerd aan de Boemel bedanken voor hun support! 

 

 
 

Koolactie 10 oktober 

 

Het is de zaterdag voor de herfstvakantie: Koolsnijden voor de Boemel. Vanmorgen met een 

kleinere bezetting kool gesneden i.v.m. Corona maatregelen. Na overleg met het bestuur en 

Ad hebben we het zo opgelost. De animo was wel heel groot dit jaar. Ik hoop dat de anderen 

die nu niet mee konden doen volgend jaar te treffen. 

Anita Huibers had heerlijk taarten gemaakt Pien van dames 1 heeft voor soep gezorgd en 

Margret en Margreet voor heerlijk broodjes. Liv en Ischa hebben ook geholpen met de 

broodjes en de afwas gedaan. Het weer zat mee, we hebben zelfs zon gehad. De sfeer zat er 

goed in en het was erg gezellig. Ik wil nogmaals iedereen enorm bedanken. Ad en Margret 

hartelijk dank voor deze leuke ochtend! We hebben weer mooie herinneringen gemaakt. 

Opbrengst... 43 kisten!!! 

Groeten, Sandra Meines 



 
 

Rabo Clubsupport 2020 

De uitslag van de Rabo Clubsupport 2020  is binnengekomen. Vanwege Corona kwam dit jaar 

de cheque met de post. 

Volleybalvereniging De Boemel ontving een cheque van maar liefst € 872,28 te besteden aan 

nieuwe shirts voor twee damesteams en een jongensteam. Uiteraard zijn we hier als 

vereniging erg blij mee! 

Veel dank aan de Rabobank Alkmaar e.o. en natuurlijk de Rabobankleden voor het uitbrengen 

van de stemmen op De Boemel. 

 

 
 

Pietentraining 

 

Dinsdag 1 december was het weer zover: de pietentraining voor de jeugd van De Boemel. De 

kinderen werden verrast door twee gezellige Pieten die meededen met de training. De 

kinderen mochten rambal spelen en na afloop kregen ze nog een lekker zakje pepernoten. 

Bedankt Pieten en de organisatie voor deze geweldige pietentraining. 



 
 

   

Komende evenementen   

-Vijftig jarig jubileum De Boemel 

-Jubileumloterij 

 

 

 

 

 

        

 

  

Maaikel, De 
Fietsenmaker 



    

 

        

              

 

 

       

 

                               

Sportshop Bouwes  


