
 
 

           

  

 
                                     

Nieuwsbrief december  

 

Beste volleyballiefhebber,  

De eerste ronde van de competitie loopt naar zijn einde. Voor de 2 de ronde gaan we 1 
extra ploeg inschrijven (Extra U11 jongens ploeg). In de 2 de ronde gaan we voor de 
thuiswedstrijden van de jeugd ook 2,5 uur voorzien i.p.v. 2 uur. Door deze maatregel 
gaan we een beter gebruik hebben van de kleedkamers (geen dubbel gebruik). Gevolg is 
wel dat elke ploeg 1 wedstrijd op zondagnamiddag zal spelen.  

In bijlage vindt u ook een formulier, waarmee u zich kandidaat kan stellen als 
vrijwilliger binnen de club. Er zijn verschillende vormen van vrijwilligers werk 
(ploegafgevaardigde, garçon, technische ondersteuning, tablet bedienen tijdens de 
wedstrijd, …). Graag ontvangen we jullie feedback. Dit kan door het formulier terug te 
sturen naar bestuur@bevogeetbets.be of via de brievenbus aan de ingang van onze 
sporthal.  

De ploegfoto’s met de nieuwe uitrustingen staan intussen ook op onze website. 
(www.Bevogeetbets.be). Op de site kan je ook ons charter raadplegen, dit document 
beschrijft de afspraken binnen de club. Zowel voor spelers, trainers, ouders en 
bestuursleden. Je kan er ook het structuur document vinden met het organogram van 
de club en onze doelstellingen voor 2019-2020. 

Sportieve groeten 

van Wijk Lieven 

Voorzitter  

 



 
 

           

  

 
                                     

 

De 2de editie van de Bevo Quiz 

 

 
 

De Sint en zijn pieten 
willen iedereen bedanken die aanwezig waren op 

 DE GROTE PIETEN QUIZ! 
Wij hebben ons in elk geval geamuseerd,  

we hopen dat jullie dat ook gedaan hebben! 
 



 
 

           

  

 
                                     

Het blacklight jeugd- & seniorentornooi 

 

 
 

Zaterdag 28 december  
 

                                                                U 11 jongens         10-12u 
                                                                U 11 meisjes          12-14u 
                                                                U 13 meisjes          14-16u 
                                                                U 15 Dames           16-18u 
                             U 17 Dames & U 17 Heren gemengd   18-20u 
                       ************************************************ 
                                                 Recreatie gemengd dubbel 20u 
                                                 Senioren gemengd dubbel 20u 

Inschrijven kan op het formulier in het cafetaria vanaf 10 december. 
Inschrijving per ploeg 5€ met 2 consumpties gratis! 

 

Hou deze datum alvast vrij       

 



 
 

           

  

 
                                     

 Nieuwjaarstraktatie 

 
Vrijdag 3 januari  vanaf 18u tot 20u30 trakteert het bestuur 

alle leden op een gratis spaghetti. 

Niet-leden (ouders, broers, zussen, supporters…) zijn eveneens van harte welkom, 

aan hen vragen wij een bijdrage van 9€, kinderen tot 12 jaar gratis. 

Inschrijven voor 30 december is noodzakelijk, 

zodat we de juiste hoeveelheid kunnen voorzien. 

Inschrijven via bestuur@bevogeetbets.be  naam lid en aantal personen ook de kinderen 

onder de 12 jaar vermelden 

de niet leden kunnen ter plaatse betalen. 

 

Het bestuur hoopt dan de ganse  Bevo-familie samen te zien om het nieuwe jaar goed in te 

zetten.  Langs deze weg wensen wij alvast iedereen fijne feestdagen! 
 

         
 



 
 

           

  

 
                                     

Een weetje 😉 

 
Hoi iedereen! 

 

We kopen tegenwoordig allemaal wel eens iets online. 

Nu de volgende keer dat jullie iets online (Coolblue, de bijenkorf, ali express,...) kopen 

zouden jullie dan even via www.trooper.be/vcbevo willen gaan??? 

Je kiest op die pagina gewoon voor de webwinkel naar keuze en je kan beginnen bestellen. 

Voor jou kost het geen cent meer maar wij krijgen van elke aankoop wel een procentje! 

dankjewel en eeuwig respect!!! 

 

 

TROOPER.BE 

VC BEVO Geetbets - Trooper 
 

 

 

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.trooper.be%2Fvcbevo%3Ffbclid%3DIwAR2qRpgD9EUD7EQNU80UsxbCdK9a0NWK-kKPP8YoZaxo1kPWGkSAmFGz_9A&h=AT3i_paTpA66Mu5NjHxgtCA2figTEr4TnjgNRFFlG2XU04lqO7_mx0fcOgULFk4PeTn6izv3YK7j4X8FmQAUsweFrk9MrgHoGw5J-f3I_QxVqaKzSiP6fTeGDQsRyxanffd5ZFGhaDI-41a3DWSSBRF-fzK4xrW-0gzyfpJE-yI5f9i5iujkAAhBqdTrPWGm4dCivI1w6fdlgJ8kIGpz1yIg_mDaz_IjOnY6lFStshMPrxoZwNUaBov9vidyWDd3q0MmSd3nQ-Ag-JhLx-_r5lcsgyevYyDWQCunZXrMkm-ZT6emDvam8QOOjcYnA-CrFLRne-GW7nqaIYgyeL5u6Hy7ZB1jVVgswUdgCcdH7-MsRm7UPXZNBHyWV_fbOQXc_BqKEH-Se4M5_m-286DyfoRQ4iMX8QUgaQjBkCs0vLPCoHJJqYbOLp9voVPPowwsp2oyZszfgKL_FARDhNOg0uOypkYI5k8HZ0E0PoJLO3jxfmuAhlwxHW1PP5OF_W1bch_fojMD3X2CCLdD6GUEyj0qHDXjdvbzTh4-BT1-EsDNW4CiTR6JH9FLyGFuDyvg7TdCG6aLA8uCm9b2ZYQBjV_TCGQtFyG0ngBiRNIqx09BHpZ8NmCJbPfmeJcgD3h8d0CKtkdV
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.trooper.be%2Fvcbevo%3Ffbclid%3DIwAR0QNGXkXa5RVD410lTtLNiO4yTzSKGxt4KKpHZasgPtx0LnpAB_YrScK8g&h=AT1OhVlJPe8CA9gnRIMWenjTGEnBnw3j0Ze_zjaWXyJM14srtSCkWVPRfJd9t3vKIaVL8_tkc8C2ymvERKDmPCRt6KRQGNAcCsk20e35eXOvnLRP4xzP85XWTOz9WiqVZWRU3ShGc2t-LoXJdH4Z7Hx_CQ3D4VYrCd4yaTKze6oXV04rFmAD0-Opre4BIv0aWyOiOWwbdkOgzlVlMfZG_8DZtx2I0alPIkWEx86mGafD6W7jtg5LhPUTexS_eVfzo8OI4CeTnXoOu_nCkF9Z1wWRLSdTGZmBs7-g7mfDHErre8PZ6OZwaAGXQF_IGSKXUo-yPol7IwsMfscbXvhSJjCVmqYIiMZbYE-py6L0p3T7lNA-mP1s7IK8Os4HxV5gxPIVMiRKSgLU6xCiIAz_Z6Zxtw2mqdLHNSU5p-idm9uV0NuWGASmQTt_xr7b6Gcz09FFYCxaynZ-Jomfn89AjgE_2YGAje-uP9SDyhKgIex05hbi5CHaegUFlOA_cO8cabev156kv6IhtmrSbG19mzUCUe1uI0tkz7nYaYgvGYPI566p17g9r03hATexwz3vt5_BKXWGOOM1seSyOfLj8f2nYR4Z8W8fAKW0q9FvIasgABDEGk8KhVFhCaPwbz0D


 
 

           

  

 
                                     

Activiteiten om alvast te noteren 
 

*28 december 2019 Blacklighttornooi 

*3 januari 2020  traktatie voor de leden op een lekkere spaghetti. 

*3 april 2020 Lente BBQ 

 

 

Bevo digitaal 
 

Bezoek ons eens op www.bevogeetbets.be via google chrome 

of op Face Book “Bevo Geetbets” & “Bevo Geetbets Jeugd”. 

 

Indien je leuke foto’s of filmpjes hebt van de wedstrijden kan je deze steeds posten 

of mailen naar bestuur@bevogeetbets.be, wij danken u voor uw medewerking. 

 

Lege cartridges zijn ook nog altijd welkom in de voorziene box. 

 

 

Sportieve groeten, 

Het Bevo-bestuur. 

 
 

 
Indien u deze maandelijkse mail, niet meer wenst te ontvangen, graag een mailtje naar  

bestuur@bevogeetbets.be  

http://www.bevogeetbets.be/
mailto:bestuur@bevogeetbets.be
mailto:bestuur@bevogeetbets.be

