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                                                                                 Meijel, 17 december 2020 

Peelpush wenst alle leden: 

 
 

 

 

 

Binnensport dicht, wel ruimte Eredivisie 

Naar aanleiding van de harde lockdown waar we momenteel middenin zitten, is het helaas voor de breedtesport niet 

meer toegestaan om te trainen in Sporthal De Körref tot in ieder geval 20 januari 2021.  

De NeVoBo vermeldt op hun website: “Wel is bekendgemaakt dat de versoepeling van de topsportcompetities in stand 

blijft. Dit houdt in dat de Eredivisievolleybal per 17 december weer onder strikte voorwaarden kan beginnen met 

‘gewoon’ trainen en zich kunnen voorbereiden op het spelen van wedstrijden.” 

Peelpush bekijkt op dit moment hoe we dit voor Peelpush Dames 1 organisatorisch en op een veilige en 

verantwoorde manier in gang kunnen zetten. Hierbij volgt Peelpush uiteraard de richtlijnen van het RIVM, NeVoBo en 

NOC*NSF.  

Voor nu wensen wij iedereen fijne feestdagen 

en een bovenal gezond 2021! Hopelijk tot snel 

in Sporthal De Körref Meijel.  

Bestuur VC Peelpush 
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Mooie opbrengst Jumbo clubactie en Grote Clubactie 

 

Opbrengst Jumbo ‘Spek de clubkas’ actie: €649,- 

Opbrengst Grote Clubactie: €779,- 

 

Iedereen die VC Peelpush gesteund heeft ontzettend bedankt! 

En iedereen die zich in deze bizarre tijd ingezet heet voor onze club middels de ‘Spek de clubkas’ actie van JUMBO 

en/of de Grote Clubactie: BEDANKT! 

Meer dan ooit is jullie inzet GOUD waard! 
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MDT Sport; een kans voor jou en voor de vereniging! 

 

Heb jij interesse in de sportwereld en het 

verenigingsleven? Ben je tussen de 14 en 30 

jaar en wil jij je ontwikkelen tot bijvoorbeeld 

trainer, bestuurslid, social media expert of 

event coördinator? Doe dan mee aan het 

project MDT Sport. 

 

Samen met een coördinator vanuit de vereniging ga je een traject volgen om te kijken waar je kracht en interesses 

liggen, loop je ‘mee’ met de ervaren vrijwilligers binnen de club en kan je ook via de bond gratis een cursus volgen (tot 

€ 350,-). 

Interesse? Neem contact op met Mieke Basten (pr@peelpush.nl) en kijk ook vooral op mdtsport.nl voor meer 

informatie en inschrijving.  

Klik hier: Doe mee met het MDT Sport programma! 
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