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Badminton Vereniging Putten
Aangesloten bij de Nederlandse Badminton Bond (NBB)
Correspondentie: bij voorkeur per e-mail info@badmintonputten.nl
     Of p.a. Husselsesteeg 35, 3881 LC  PUTTEN
Bankrekeningnummer: Rabobank: NL 02  RABO  0354 2414 00
Opgericht: 4 januari 1979, 36e jaargang, november 2014

Ereleden: Els Govers - Piet Govers

Speelavond in Sporthal Putter Eng:
Jeugd (tot 18 jaar): donderdagavond van 19.00 – 20.15 uur
Senioren: 20.15 – 23.00 uur

Contributie, competitiebijdrage, gastspelers en donateurs:
De contributie wordt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld 
en dient 2 maal per jaar (maart en september) via automatische incasso te worden 
betaald of 1 maal per jaar via een acceptgiro (maart).
Contributie voor 2014:

Jeugdleden:  € 90.00 per jaar (Competitiebijdrage: € +45.00 per jaar)
Seniorleden:  € 130.00 per jaar  (Competitiebijdrage: € +65.00 per jaar)
Donateurs: € 22.00 per jaar

Bij deelname aan de bondscompetitie is competitiebijdrage verschuldigd. 
Gastspelers aanmelden bij ledenadministratie: € 2.50 per avond te voldoen aan 
ledenadministratie of secretariaat.

Aanmelden en afmelden lidmaatschap:
Aanmelden dient schriftelijk te worden gedaan bij de ledenadministratie, een aan-
meldingsformulier is verkrijgbaar op de speelavond. Bij de jeugd kan er een wacht-
lijst zijn. Voor jeugdleden is geen inschrijfgeld verschuldigd. Inschrijfgeld nieuwe 
seniorleden € 10.00, te voldoen bij eerste contributiebetaling. 
Een lidmaatschap wordt voor het lopende kalenderjaar afgesloten en daarna stil-
zwijgend per kalenderjaar verlengd.

Afmelden dient schriftelijk te worden gedaan bij de ledenadministratie.
Afmelden moet uiterlijk per 1 december van het kalenderjaar. Wanneer het lidmaat-
schap in de loop van een kalenderjaar wordt opgezegd blijft de contributie voor dat 
kalenderjaar verschuldigd.

Algemene informatie
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Organisatie
BESTUUR
Voorzitter

Marette Zwamborn
tel: (0341) 361205
email: voorzitter
  @badmintonputten.nl

Penningmeester
Harald Kemper

tel: (06) 22015292
email: penningmeester
  @badmintonputten.nl

Secretaris/Ledenadministratie
Bea Maarseveen

tel: (0341) 361020
email: secretaris
  @badmintonputten.nl

Algemeen lid
Cees Ruiter

Tel: (0341) 361295
e-mail: cees@badmintonputten.nl

Algemeen lid
Rinus Blankenstijn

Tel: (0341) 360242
e-mail: rinus@badmintonputten.nl

TRAINING
Jeugd & Competitie

Henk Beijert
Jasmijnweg 4
8072 EP Nunspeet

Jeugdbegeleiding
Corrie Bokhorst

tel: (0341) 352992
Jeannet van den Akker

tel: (0341) 358130
Ilse Krol

tel: (0341) 356935
Bea Maarseveen 

tel: (0341) 361020
Cees Ruiter

Tel: (0341) 361295
Karin Kampert

COMPETITIELEIDING
Senioren

Thea Smink
tel: (0341) 357120
email: thea@shssystems.nl

Junioren
Bea Maarseveen

tel: (0341) 361020
email: bea.maarseveen
  @hetnet.nl

PUBLIC RELATIONS
Algemeen

Vacant
tel: -
email: -

Redactie Nieuwsdropper/Website
Paul Alfrink

tel: (033) 2465825
email: nieuwsdropper
  @badmintonputten.nl

Advertenties
Jeannet van den Akker

tel: (0341) 358130
mob: (06) 57271234
email: jeannetvandenakker
 @hotmail.com
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Van de voorzitster
De tijd van Sinterklaas komt er weer aan. Vorig jaar stond in de Nieuwsdropper mijn 
verlanglijstje voor de badminton vereniging. Dank u Sinterklaasje, heel veel wensen 
zijn uitgekomen! 

Even terugkijken:
•	 Een enorm gezellige jubileumavond  

… is dat echt alweer een jaar geleden?
•	 Een enthousiaste groep voor de basiscursus  

… geef het door, we starten opnieuw een basiscursus in januari!
•	 Onze twee nieuwe bestuursleden Harald en Rinus 

… onze oude bestuursleden Piet en Evelien zijn natuurlijk niet te evenaren, maar 
deze nieuwe bestuursleden hebben toch één pluspunt:  ik ben zelf niet meer de 
laatste die aankomt op de bestuursvergadering.

•	 Geen spierpijn na de clubkampioenschappen 
....hmmmm, deze sla ik over, je kunt niet alles hebben.

•	 Een	enthousiaste	trainer,	super	goede	jeugdbegeleiding,	een	fijne	groep	vrijwil-
ligers,   … 
… kortom: dank u Sinterklaasje! (en de Zwarte Pieten natuurlijk ook)

Ik ben benieuwd wat er komend jaar in mijn (sport)schoen komt.

Goede kerstdagen, en een sportief en gelukkig 2015!

Marette Zwamborn
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Oud Papier Actie
25 oktober j.l. was het weer zover dat 
de Badminton Vereniging Putten haar 
aandeel moest leveren aan het OPA 
project. Dit project om met de Oud 
Papier Actie samen met de gemeente 
papier bij de mensen op te halen en de 
opbrengsten daarvan te verdelen over 
de deelnemende verenigingen.

‘s Ochtends vroeg om 08.00 uur ston-
den 4 vrijwilligers klaar, nou ja 3 stonden 
klaar want Rob kwam om klokslag 8 
aanrijden. Gerard die belooft had mee te 
helpen maar last had van een rugbles-
sure, had op het laatst (vrijdagavond) 
zijn neef David bereid gevonden voor 
hem in te vallen. Best spannend want 
voor David was het de eerste keer. Heel 
anders dan Herman die al vele jaren met 
OPA mee doet, als lid van de damclub, 
maar nu graag een meeloopt voor de 
badminton als vader van Mirjam Arissen. 
Geweldig zulke betrokken ouders van 

jeugdleden te hebben.

Rob trof het deze keer want een van 
de	chauffeurs	had	zich	verslapen,	dus	
kon	hij	met	mij	nog	een	kopje	koffie	
nemen terwijl het langzaam aan licht 
werd. Ondertussen was de eerste auto 
al begonnen met de route door de wijk. 
De	2e	chauffeur	verscheen	snel	en	reed	
flink	door	althans	die	indruk	krijg	je	als	je	
als sjouwer op een treeplank achter op 
de vuilnisauto staat. Die sjouwers had-
den een pittige klus deze keer, want de 
regen vrijdagavond had diverse dozen 
die al klaar stonden een doorweekte 
bodem gegeven zodat we die met zijn 
tweeën maar hebben opgetild. Natu-
urlijk hadden we te weinig ervaring om 
dit gelijk door te hebben. Dus viel eerst 
een paar keer de bodem onder uit de 
doos en alle papier lag verspreidt over 
de straat.   
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Rond	10	uur	hadden	we	even	koffie	
pauze in de kantine op de gemeente 
werf, even rust en een lekker bakkie. De 
2e helft van de wijk verliep snel, de zon 
kwam er af en toe bij en het werd warm-
er. Om half twaalf waren we al klaar 
en	brachten	de	chauffeurs	ons	terug	
naar de garage aan de Ambachtstraat. 
Voor hen zat het er nog niet op, want 
zij moesten nog naar Harderwijk om 
het verzamelde papier bij Reukema te 
wegen en lossen. Hopelijk krijgt onze 
penningmeester Harold binnenkort een 
bedrag van OPA bijgeschreven op de 
bankrekening van de club, want de op-
brengst van enkele honderden euro’s is 

een welke kome aanvulling en houdt de 
contributie laag.

Namens het bestuur dank ik de sjouw-
ers die in alle vroegte klaar stonden om 
te helpen !

Zou je ook eens willen meehelpen en 
achterop de vuilnis auto meerijden, dan 
is je eerste kans op zaterdag 4 april 
2015. Wel moet je ten minste 16 jaar 
zijn en om 8.00 present zijn. Belangstel-
lenden verzoek ik zich bij mij te melden: 
mail naar rinus@badmintonputten.nl 

Rinus
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Basiscursus badminton 18+
Wegens succes opnieuw opgenomen in 
het programma!

Op donderdag 15 januari begint de ba-
siscursus badminton voor 18+. De cur-
sus duurt vier maanden en loopt tot en 
met april 2015. De kosten zijn € 37,50, 
badmintonrackets zijn beschikbaar. De 
cursus start op donderdag avond om 
20.20 uur, onder leiding van onze en-
thousiaste trainer Henk Beijert.

De cursus is bedoeld voor iedereen 
vanaf circa 18 jaar, die het leuk vind om 
te badmintonnen. Tijdens de cursus 
worden de slagen van het badminton 

aangeleerd, 
zoals de clear, 
lob en smash. 

Ook tactiek en 
positiespel ko-

men aan de orde. 
Daarnaast is volop 

gelegenheid voor het 
spelen 

van 

partijtjes met cursisten onderling en met 
andere leden van de vereniging. Doel 
is dat alle cursisten aan het einde van 
de cursus, eind april, een goede partij 
badminton kunnen spelen. Instroom bij 
de reguliere trainingen van de vereniging 
is dan mogelijk. We hopen veel nieuwe 
senior leden te gaan ontmoeten!

Het programma van de 18+ cursus ziet 
er als volgt uit:
Januari: 20.20 – 21.00 uur (start 15 
januari)
Februari: 20.20 – 21.20 uur
Maart: 20.00 – maximaal 23.00: vrij spe-
len met leden van de vereniging
April: 20.20 – 21.20 uur

Tip: geef de cursus bad-
minton cadeau voor sinter-

klaas of kerst!

Opgeven of meer informatie via  
info@badmintonputten.nl. 
Zie ook www.badmintonputten.nl.
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Op sportief gebied is het volop actie bij 
de wedstrijdteams: 

•	 Wist u dat de jeugdteams 2 en 3 bij 
elkaar in de poule zitten, en jeugd-
team 4 en 5 ook? Zaterdagochtend 
29 november spelen ze allemaal in 
de sporthal tegen elkaar. Hoe noem 
je dat, een interne-club-derby?

•	 Wist u dat het in de poule van se-
nioren team 2 enorm spannend is, 
vrijwel alle teams in deze poule zijn 
aan elkaar gewaagd en het punten-
verschil is minimaal!

•	 Wist u dat op onze website een 
enorm mooi overzicht staat van 
uitslagen en wedstrijdschema per 
team? Leuk, met originele team-
foto’s!

•	 Wist u dat team 2 en team 3 voor 
heel veel wedstrijden het zelfde 
speelschema hebben, uit en thuis. 
Zo wordt zo’n uitwedstrijd stiekem 
een thuiswedstijd.

Wist u dat ...
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hallo
ik ben kelvin en doe hier stage bij bad-
minton.
Ik moest van school 16 uur stage doen 
en ik dacht meteen aan badminton.
Zelf zit ik er ook op dus ik dacht: 
waarom ook niet.
Ik vind het leuk om te doen en leer er 
ook nog eens wat van.
Ik heb al wat dingen gedaan en ga nog 
wat dingen doen.
Ik heb het schema gemaakt voor het 
ouder en kind toernooi.
Dat was veel werk maar het is gelukt.
De volgende dag moest ik de punten 
invoeren bij ouder en kind toernooi.
Verder ga ik nog spellen bedenken voor 
sinterklaas viering bij badminton.
De nieuwsdropper rondbrengen en de 
zakjes snoep inpakken voor sinterklaas.

Dat is wat ik allemaal doe tijdens me 
stage.

Stage

Veld 1: dikke mat in het midden 
zodat je niet kan zien waar de 
shuttle vandaan komt.

Veld 2:sla de shuttle in de kasten. 
Derbij staan hoeveel punten je 
krijgt voor het erin slaan

Veld 3: rond de tafel 

Veld 4: ballonnen overslaan



14 Nieuwsdropper

Herfsttoernooi
Geen training voor de senioren in de 
herfstvakantie. Wel een goed bezocht 
toernooitje. Het was gezellig druk in de 
sporthal.

Maar liefst 12 teams van 2 personen 
hadden zich aangemeld. Bij de indeling 
was zoveel mogelijk rekening gehouden 
met het niveau van de spelers, zodat er 
voor iedereen leuke partijen gespeeld 
konden worden.

Niet iedereen meldt zich aan…., maar 
ook daar was rekening mee gehouden. 
Ter plekke werden nog 4 teams samen-
gesteld, die in een eigen poule tegen 
elkaar speelden. Alleen het middenveld 
was nog beschikbaar voor ‘vrij 
spelen’. Ook dit veld was 
continue bezet.

Bij een toernooi moeten 
ook punten worden bijge-
houden. Op de laptop 
natuurlijk. De uitslagen 
werden bijgehouden 
door jeugd die op 
hun ouder(s) 
moesten wach-
ten. Dat ging 
perfect. Dank je 
wel: Kevin, Dion 
en Sydney.

Het puntensaldo 
van de 3 ge-
speelde partijen 
bepaalde wie 
er met de prijzen van 

door gingen. De aanmoedigingsprijs 
was voor Jeannet en Mark (sponsor van 
de nieuwe wedstrijdshirts voor de seni-
oren) met een puntensaldo in de min…. 
De eerste prijs was voor Anton en Marti 
met een puntensaldo dik in de plus. Uit 
betrouwbare bron is vernomen dat de 
chocolade heerlijk was.

Dit seizoen worden nog vaker dit soort 
toernooitjes georganiseerd, aangekon-
digd of onaangekondigd. Meedoen is 
altijd leuk! Geef je dus op, dan kan er re-
kening worden gehouden met niveau en 
ben je er zeker van dat je kunt spelen. 

Nieuwsgierig naar de foto’s? Kijk op 
onze website: www.badmintonputten.nl

Tot volgend toernooi,
Bea Maarseveen
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Junioren Senioren

December 2014

04 donderdag Sinterklaas Taaitaai Toernooi

25 donderdag
kerstvakantie

Geen Badminton Geen Badminton

Januari 2015

01 donderdag
kerstvakantie

Geen Badminton Geen Badminton

08 donderdag Nieuwjaarstoernooi

15 donderdag 20.20-21.00 uur:
Start basiscursus badmin-
ton 18+, t/m april

25 week 4 Einde competitie Einde competitie

Februari 2015

05 donderdag Vanaf februari:
Oudste jeugdleden zijn 
welkom om 2 rondes 
mee te spelen bij senio-
ren (20.20 – 21.00 uur)

Vanaf februari:
Oudste jeugdleden zijn 
welkom om 2 rondes mee te 
spelen bij senioren (20.20 – 
21.00 uur)

12 donderdag Algemene Leden Verga-
dering, 20.30 uur,
Ook voor ouders van 
jeugdleden!

Algemene Leden Vergader-
ing, 20.30 uur in de kantine

26 donderdag
voorjaarsvakantie

Vrienden/vriendinnen 
instuif

Tossen penningen
Instuif

Kalender
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Junioren Senioren

Maart 2015

05 12 19 26 
donderdag

Clubkampioenschappen 
jeugd

14 zaterdag 9.00 – 17.00 uur:
Clubkampioenschappen 
(ook voor recreanten!)

April 2015

18 zaterdag 14.00-17.00 uur
Team Toernooi

14.00-17.00 uur
Team Toernooi

Mei 2015

07 donderdag
meivakantie

Vrienden/vriendinnen 
instuif

Tossen penningen
Instuif

14 donderdag
hemelvaart

Geen Badminton Geen Badminton

22 zaterdag 19.00 – 22.00 uur:
vriendentoernooi

Juni 2015

25 donderdag Laatste speelavond dit 
seizoen

Laatste speelavond dit 
seizoen
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Update jeugdcompetitie
Ondertussen zijn we ongeveer halver-
wege de competitie. De jeugdteams 
winnen en verliezen eens een wedstrijd. 
Soms vreugde, soms teleurstelling. Het 
hoort erbij. Belangrijk is dat ze plezier 
hebben en houden in het badmintonnen, 
vooruitgang boeken in het spel en leren 
samen te spelen en elkaar te coachen. 
Op de zaterdagen is het vaak gezellig 
vol in de sporthal. 

Eind januari worden alweer de laatste 
wedstrijden gespeeld. Het wordt tijd om 
even bij te praten over de competitie 
spelende jeugdteams. Alle uitslagen zijn 
te vinden via de website: www.badmin-
tonputten.nl

Jeugdteam 1 doet goed zijn best, maar 
heeft het zwaar. Ondertussen is de 
eerste wedstrijd gewonnen, dus dat 
beloofd iets voor de 2e helft van de 
competitie.

Jeugdteam 2 staat na 6 wedstrijden in 
de middenmoot. Een prima resultaat, 
maar wie weet is het mogelijk om nog 
een plaatsje te stijgen? Goed trainen en 
elkaar coachen.

Jeugdteam 3 gaat als een speer. Zij 
staan bovenaan. En dit team mag eigen-
lijk nog een leeftijdscategorie lager spe-
len…. Complimenten aan deze jongens.

Jeugdteam 4 staat in de middenmoot, 
maar er zijn mogelijkheden want ze 
groeien nog steeds in hun spel. Suc-
ces! Het is de moeite waard om eens 
op de website naar de foto van dit team 
te kijken. Zij vormen met z’n vieren een 
shuttle.

Jeugdteam 5 staat iets onder de mid-
denmoot. Ook zij vechten voor ieder 
punt en hopen binnenkort weer verster-
king te krijgen van de 5e speler die door 
een enkelblessure dit seizoen nog niet 
kon spelen. Zet ‘em op!

Het	is	erg	fijn	om	te	zien	dat	er	op	de	
zaterdagen zoveel belangstelling is van 
de ouders/grootouders van de teamle-
den. Dit stimuleert de jeugd enorm. Ook 
zijn er ouders bereid om een handje te 
helpen door een team te coachen of een 
keer een wedstrijd te tellen. Ontzettend 
bedankt hiervoor.

Tot ziens in de sporthal!
Bea Maarseveen





20 Nieuwsdropper

Ouder en Kind Toernooi
Op donderdag 23 oktober j.l. was de 
sporthal bomvol. 

Maar liefst 18 teams van 2 personen 
hadden zich aangemeld om gezellig 
te komen badmintonnen tegen andere 
sportievelingen. Veel teams bestonden 
uit een jeugdlid met een ouder, maar er 
waren ook seniorleden met hun kind en 
jeugdleden met een vriend/vriendin.

Het was een hele klus om alle teams in 
te delen, een wedstrijdschema te maken 
en wedstrijdbriefjes te printen. Daar-
naast moest er ook iets gemaakt wor-
den om alle uitslagen snel te verwerken 
op de laptop. Het team met de hoogste 
score van ‘alle gescoorde punten VOOR 
– alle punten TEGEN’ zou de winnaar 
van het toernooi zijn.

Jeugdlid Kelvin van de Koot bleek een 
goede hulp bij de organisatie. Voor zijn 
Maatschappelijke Stage moest hij nog 
een aantal uren vrijwilligerswerk doen. 

Geen probleem: bij de badminton is 
altijd wat te doen! Na een middagje met 
de computer werken had Kelvin het 
voorbereidende werk gedaan en bleek 
dat alle velden bezet waren en dat er 
tussendoor voor niemand een ronde 
rust was. Een strak, vermoeiend schema 
dus.

Er werd sportief gevochten voor ieder 
punt. Zo hier en daar zag je de bewon-
dering van ouders voor hun badminton-
nend kind groeien…. Badmintonnen is 
toch lastiger/sneller dan het eruit ziet…
Met zoveel aanmeldingen was er helaas 
geen veld over om vrij te spelen. Jam-
mer voor degenen die zich niet hadden 
aangemeld voor het toernooi. Volgende 
keer gewoon aanmelden, dan word je 
in ieder geval ingedeeld voor wedstrijd-
jes. Gelukkig is er naast de velden een 
beetje ruimte om even een shuttle te 
slaan of hoog te houden. En bovendien 
moesten de wedstrijdbriefjes worden 
opgehaald of was er een teller nodig. In 



21http://www.badmintonputten.nl

plaats van mee te spelen in het toernooi 
hebben zij geholpen bij de organisatie: 
ontzettend	fijn!	En	ondertussen	was	
Kelvin druk bezig om alle uitslagen in de 
laptop te zetten…

Omstreeks 20.10 uur werd het tijd om 
de uitslag bekend te maken:
3e met 32 punten: Kevin en Ron
2e  met 35 punten: Michelle en Michel
1e met 61 punten: Tatjana en Tonnie

Zijn jullie nieuwsgierig naar alle deelne-
mers? Kijk dan eens op de website naar 
de foto’s: www.badmintonputten.nl

Allemaal hartelijk bedankt voor jullie 
inzet.
Tot volgende keer?
Groeten van Kelvin en Bea
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Jeugdpuzzel 2, Denkertje
De oplossing van jeugdpuzzel 5, Zoek 
de letter was: Fijne zomervakantie.

Deze puzzel is gewonnen door Margriet 
van Deuveren. De winnares werd be-
loond met een bon van de Bruna ter 
waarde van 5 Euro.
Veel plezier ermee!

Denkertje
Je ziet hier een aantal blokken met 
getallen.
De bedoeling is, dat je de getallen onder 
de blokken op de lege plaatsen invult, 
zodat iedere optelling in elke rij en elke 
kolom precies 66 is. Eén getal, de 15, 
hebben we je alvast gegeven. Zet hem 
op!!!

17 15 = 66

16 15 = 66

15 14 19 = 66

16 16 = 66

= = = =

66 66 66 66

17 17 15 18
18 15 19 17

Is het je gelukt, neem dan de getallen 
over op een briefje, met je naam erop en 
lever dit vóór 16 januari 2015 in bij Bea 
(of per e-mail naar bea.maarseveen@
hetnet.nl). Misschien win jij deze keer 
wel die bon van de Bruna t.w.v. 5 Euro.

Veel puzzelplezier!
Evelien de Jong
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Verjaardagskalender

Jarige Junioren
December:
24 Bart van der Horst

Januari:
02 Ronald van Diepen
04 Bart Gooijer
12 Gert Hop
16 Corné van de Pol
20 Sjanie Huang
20 Brian van de Vliert
21 Thomas van de Mheen
24 Joël van der Horst

Jarige Senioren
December
01 Stephan Smink
13 Anton Klaassen
17 Berry Pap
18 Harald Kemper
25 Jeroen van de Berg

Januari
01 Mylène Mosterd
14 Henk van den Berg
17 Ron Nijdam
21 Jan van de Ruitenbeek
21 Wim Gijsbertsen
23 Ming Huang
24 Evelien de Jong





27http://www.badmintonputten.nl

Installatiebedrijf Mark Posthouwer spon-
sort senioren teams

Wie dit seizoen op zaterdag bij de wed-
strijden is komen kijken, zal het ongetwi-
jfeld hebben gezien; de senioren spelen 
in nieuwe blauwe shirts. 

De shirts zijn beschikbaar gesteld door 
IMP, of te wel Installatiebedrijf Mark 
Posthouwer uit Putten. En daar zijn we 
erg blij mee. Immers de oude shirts 
waren echt aan vervanging toe en met 
deze prachtige shirts kunnen we als 
club weer voor de dag komen. Net zoals 
Mark Posthouwer met zijn bedrijf. Na 
ruim 7 jaar ervaring te hebben opgedaan 
in dienstverband, is  Mark per 1 juli jl. 

zijn eigen onderneming gestart. IMP is 
gespecialiseerd in onder andere instal-
latiewerk, verwarming, dak- en zink-
werk alsmede aanleg van sanitair. Ook 
voor vloerverwarming kunt u bij IMP 
terecht. 

Meer weten, volg dan Mark op facebook 
of kijk op http://www.impputten.nl. 

En ben je nieuwsgierig geworden naar 
de shirts? Kom dan op zaterdag vanaf 
09.30 uur kijken naar de wedstrijden van 
junioren en senioren. 

Het wedstrijdprogramma staat op de 
site van onze vereniging 
http://www.badmintonputten.nl.

Shirtsponsor



28 Nieuwsdropper

Kopij inleveren voor

201529 januari
Data Vergaderingen en Nieuwsdropper seizoen 2014- 2015

 Vergadering Kopij Uitkomen
Januari – Februari 06-01-2015 16-01-2015 29-01-2015
Maart – April 03-03-2015 13-03-2015 26-03-2015
Mei – Juni 12-05-2015 15-05-2015 28-05-2015

Noteer deze data in uw agenda. Hebt u vragen of opmerkingen voor het bestuur, 
dan kunnen deze besproken worden in de vergaderingen. 

Een stukje schrijven voor de Nieuwsdropper kan natuurlijk ook. Stuur uw bijdrage 
(bij voorkeur per e-mail) naar de redactie. Het e-mail adres is nieuwsdropper@bad-
mintonputten.nl. Uw vragen/opmerkingen/bijdragen zijn van harte welkom!

Het bestuur


