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Bestuursnieuws

We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter voor onze vereniging.

Het laatste nieuws over
Trainingen kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie zullen er geen trainingen zijn.
Gebruik van het DWF en invoeren uitslag
Deze week zijn de eerste sancties opgelegd voor het onjuist gebruik van het DWF. Het DWF
moet worden afgesloten in bijzijn van beide teams
Opzetten volleybalvelden
Wanneer er gelijktijdig een wedstrijd van De Boemel en een training van de handbal in de
Harenkarspelhal plaatsvindt, dan wordt het volleybalveld opgezet aan de kant van de kantine.
De doelen moeten door de handbal zelf of door Sportfondsen Schagen worden opgeruimd.
Coolpacks en EHBO koffer
De handbal heeft voor algemeen gebruik in de ruimte waar de bediening voor de lichten is,
een diepvries met coolpacks voor algemeen gebruik. Graag de coolpacks weer terugleggen na
gebruik. Tevens staat daar een ballenpomp.
In de eigen kast van De Boemel staat een EHBO koffer met Instant coolpacks. In de Groet
staat deze in de ballenkast van De Boemel.

Sancties en administratiekosten Nevobo
In de onderstaande tabel is te zien wat de kosten zijn voor bepaalde acties, fouten of
overtredingen. We laten dit zien omdat we hierdoor hopen dat onze leden zich misschien iets
bewuster worden van wat de consequenties kunnen zijn van bepaalde handelwijzen en dat
het de vereniging best wel wat kan geld kan kosten. Geld dat beter besteed kan worden aan
trainingen, zaalhuur e.d.

JA1 en JB1 kampioen!
De jongens A1 en B1 zijn in de eerste helft van de jeugdcompetitie kampioen geworden.
Allemaal van harte gefeliciteerd!

Belactie Vriendenloterij groot succes!
Op maandagavond 29 oktober, 18.15 uur, zaten zeven mensen van de Boemel met hun
telefoon in de aanslag. Na een korte instructie van een medewerker van de Vriendenloterij
hebben zij alle Boemelleden, hun ouders, andere betrokkenen bij de vereniging, familie en
vrienden gebeld om te vragen of ze via de Vriendenloterij de Boemel willen steunen. Het
resultaat is dat er 43 loten verkocht zijn. En daar zijn we heel blij mee! Iedereen bedankt die
de Boemel op deze manier steunt. En wilt u de Boemel ook steunen via de Vriendloterij, kunt
u zich via www.vriendenloterij.nl aanmelden en kiezen voor het goede doel De Boemel.
De Sponsorcommissie

Komende evenementen
23-12-2018 Kersttoernooi
05-01-2019 NOJK B jeugd Harenkarspelhal

12-01-2019 Speeldag C-junioren
Harenkarspelhal

Berichten van de maand
Beste Boemelaars,
Op zondag 23 december is ons jaarlijks Kersttoernooi in de Harenkarspelhal. Dit is voor de
seniorenteams, maar ook de jeugd JA1, MA1, MA2 en JB1 worden hierbij uitgenodigd.
Het mixtoernooi start na de middag om 13:30 uur. Graag om 13:00 uur aanwezig om in te
spelen.
Als er ouders of andere niet-boemelleden mee willen doen, is dat natuurlijk leuk! Het zou wel
prettig zijn als deze mensen een beetje kunnen volleyballen. Natuurlijk zijn oud-leden van de
Boemel ook van harte welkom. Het delen van dit bericht zou erg fijn zijn om zoveel mogelijk
mensen te kunnen bereiken.
Aan de hand van de aanmeldingen kijken we of we mix teams of een herenmix en damesmix
maken.
Als er veel “niet-volleyballers” meedoen maken we daar een aparte poule van, maar dit hangt
allemaal af van het aantal aanmeldingen.
Direct na het toernooi is de trekking van de kerstloten met als hoofdprijs een fiets!
De meeste teams hebben afgelopen week de loten al ontvangen, anders worden ze
aankomende week uitgereikt.
Wil u eraan denken dat de verkochte/ ingevulde loten voor 23 december ingeleverd zijn? Dit
kan bij Nico Jonker, Lot Kuilboer of in de brievenbus gegooid bij de familie Kuilboer, Kalverdijk
54 in Tuitjenhorn of op zondag 23 december in de Harenkarspelhal voordat de trekking
begint.
Info en opgave óf afmelding voor het toernooi bij Lot Kuilboer,
secretarisdeboemel@hotmail.com
Opgave vóór donderdag 20 december.
Wij hebben er erg zin in en hopen op veel respons!
Met vriendelijke groet,
Lot Kuilboer
En wie heeft het laatste woord?
..

Sportshop

Bouwes
Marco Reus, stukadoorsbedrijf, tel 06-22804177

