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Bestuursnieuws 

 

Hier is de laatste nieuwsbrief van dit seizoen. Een seizoen met een vreemd en abrupt einde 

door het coronavirus. Plotseling waren alle trainingen en wedstrijden afgelast en was de 

sporthal leeg en verlaten. Langzaamaan begint het nieuwe seizoen echter weer op te starten. 

De technische commissie, de sponsorcommissie en het bestuur zijn alweer druk bezig geweest 

met de voorbereidingen voor het seizoen 2020/2021. Af en toe lastig omdat er nog veel 

onzekerheden zijn hoe dit seizoen eruit zal zien, hoe de Nevobo uiteindelijk de poule-indeling 

organiseert en wat de maatregelen zullen zijn omtrent het coronavirus en het volleyballen in 

de zaal. 

 

Een groot deel van de jongste Boemeljeugd is de afgelopen weken druk aan het 

beachvolleyballen bij Beachvollybalvereniging De Zandbak. Heel fijn dat het nu in ieder geval 

mogelijk is voor de jeugd om op een veilige en verantwoorde manier te kunnen sporten. 

 

We hopen dat iedereen gezond en veilig is, zorg goed voor elkaar! We wensen iedereen een 

fijne vakantie toe en tot ziens in het nieuwe seizoen!  

    

   

Het laatste nieuws over   

   

 

Shirts, ballen en spelerskaarten inleveren  

Nog niet alle teams hebben hun ballen, shirts en spelerspassen ingeleverd. De ballen mogen bij 

Richard Hof, Pastoor Meijndersstraat 42, Tuitjenhorn worden ingeleverd.   

De shirts en spelerskaarten mogen bij Lot Kuilboer, Kalverdijk 54, Tuitjenhorn worden 

ingeleverd.  

  

Teamindeling  

  

Op de site van De Boemel staan het (nieuwe) concept van de teamindelingen 2020/2021 

vermeld.  Ook het overzicht van de trainingstijden en trainers is hier te vinden.  

  

Start trainingen  

  

De trainingen zullen starten in de week van 17 augustus, indien anders dan zal de trainer dit 

aan het team bekend maken.  

 



Dit is echter onder voorbehoud, door maatregelen van de overheid m.b.t. het coronavirus en 

het verloop hiervan is het mogelijk dat de sporthallen opnieuw gesloten kunnen worden.  

 

Boemelkamp 

Beste Boemelaars, 

Zoals elk jaar aan het einde van het volleybal seizoen staat er voor de mini's een fantastisch 

boemelkamp op de planning. 

Het zal u wellicht niet verbazen, maar wij als boemelkamp commissie zijn van mening dat we 

met de huidige omstandigheden en maatregelen geen volleybal kamp kunnen organiseren. 

Uiteraard staat de gezondheid van de kinderen en vrijwilligers natuurlijk voorop. 

Als de omstandigheden verbeteren en de versoepeling van de maatregelen het toelaten, 

proberen wij het boemelkamp aan het begin van het nieuwe volleybal seizoen te organiseren.  

Hierbij natuurlijk rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM en de gezondheid van de 

kinderen en vrijwilligers. 

Indien wij hier meer informatie over hebben, zullen wij u informeren voor het begin van het 

nieuwe volleybal seizoen. 

Mvg de boemelkamp commissie 

 

Doe-mee traininingen 

Helaas zijn de doe-mee trainingen in maart gestopt i.v.m. de maatregelen vanwege het 

coronavirus. Erg jammer want de trainingen waren een groot succes. We willen graag in de 

maand september hiermee doorgaan. Half augustus zullen we hier nog over berichten met 

meer informatie. 

 

Jaarvergadering 

De ledenvergadering kon ook geen doorgang vinden in mei. Het bestuur heeft besloten om 

deze in het najaar van 2020 te laten plaatsvinden. Zodra we een datum gepland hebben zullen 

we dit communiceren met de leden. 

 

Sportshop Bouwes 

Sportshop Bouwes organiseert op dinsdag 8 september om 19.30 in Sporthal Molentocht 

Schagerbrug een speciale pasavond in samenwerking met het sportmerk Mizuno. Zo kun je 

vrijblijvend de allernieuwste indoorschoenen proberen tijdens een trainingsavond. Omdat 

ieder type speler en ieder paar voeten anders is krijg je dan persoonlijk advies op maat van een 

Mizuno schoenexpert. Tevens staat Sportshop Bouwes ook nog met de nieuwe kledinglijn van 

o.a. De Boemel zodat die ook door de leden bekeken kan worden. Meer informatie en een 

uitnodiging hiervoor wordt nog verstuurd onder de leden. 

 

Ook zijn er weer 10% kortingsbonnen van Sportshop Bouwes te verkrijgen. Op te halen bij Lot 

Kuilboer of vanaf 17 augustus in het folderrek in de Harenkarspelhal.  

 

Sportshop Bouwes komt ook nog met de nieuwe kledinglijn langs op een van de eerste 

trainingsavonden. Uiteraard krijgen de leden hier nog meer informatie over als er meer 

bekend is. 

 

Recreantenteam 

We hebben al diverse aanmeldingen voor het recreantenteam maar we zijn nog steeds op zoek 

naar nog meer geïnteresseerden zodat we ook daadwerkelijk kunnen gaan trainen en spelen.  

 



Voor wie is het recreanten team? 

Voor iedereen vanaf 18 jaar die een balletje wil slaan, dus ook ouders van (jeugd)leden zijn 

welkom. Vrouw of man maakt niet uit. Nooit aan volleybal gedaan of al heel lang niet meer 

gespeeld, ook geen probleem. Al lid van de vereniging of nooit lid geweest, iedereen is 

welkom. 

 

Lijkt het je leuk om in een recreantenteam te spelen dan horen we dat graag. Graag een mail 

naar: secretarisdeboemel@hotmail.com. Bij voldoende animo gaan we kijken op welke avond 

we kunnen trainen en wedstrijden kunnen gaan spelen. 

 

 

   

Komende evenementen   

-Vanaf maandag 17 augustus training  

-Dinsdag 8 september testavond Mizuno Sportshop Bouwes  

 

 

 

 

 

 

        

 

  

     

 

              

 

                               Sportshop Bouwes  

 

Maaikel, De 
Fietsenmaker 


