
Events

16 februari 2017
20:30 uur:

Algemene Leden Vergadering 
ook voor ouders jeugdleden

2 Maart 2017
19:00 uur:

Vrienden/vriendinnen instuif
21:00 - 21:40 uur:

Instuif + Tossen penningen

9, 16, 23, 30 Maart 2017
19:00 uur

clubkampioenschappen 
jeugd

11 Maart 2017
9:00 - 17:00 uur:

clubkampioenschappen 
senioren

januari 2017Lekker belangrijk 
Zoals jullie hebben kunnen lezen in de laatste  papieren Nieuwsdropper, 
starten we in 2017 met nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven hebben de 
naam DigiDropper gekregen. Via de gemailde DigiDropper melden we 
het laatste verenigingsnieuws kort en bondig. Sommige onderwerpen 
vereisen wat meer informatie, ruimte of interactiviteit. Hiervoor is er een 
volledige DigiDropper te vinden op de website onder het menu Digi-
Dropper. Hier vind je bijvoorbeeld ook de nieuwste jeugdpuzzel.

Algemene Ledenvergadering donderdag 16 februari 2017
Het bestuur nodigt alle seniorleden en ouders / verzorgers van jeug-
dleden van harte uit voor de ALV van 16 februari, aanvang 20.30 uur 
in de kantine van Sporthal Putter Eng. De stukken zijn te vinden op de 
website onder informatie / bestuur en commisies.

Nieuwe bestuursleden
Aftredend en niet herkiesbaar zijn secretaris Bea Maarseveen en Ma-
rette Zwamborn. Voor de functie van secretaris stelt Caren Rooze zich 
kandidaat. Voor de functie van algemeen lid stelt Jan van de Ruiten-
beek zich kandidaat. Andere kandidaten kunnen zich melden bij de sec-
retaris, uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering onder overleg-
ging van een lijst met handtekeningen van tenminste 5 leden

Resultaten Regio competitie 2016 – 2017
De regio competitie is afgelopen week geëindigd. Alle teams zijn geëin-
digd “in de middenmoot”. Gelet op samenstelling en klasse waarin werd 
gespeeld is dit voor enkele teams een hele prestatie! 

Clubkampioenschappen 2017 voor de jeugd leden
In de maand maart spelen de jeugdleden weer voor het clubkampioen-
schap. De jeugdbegeleiding zal de indeling maken van klasse en poules. 
Doel is dat ieder op zijn of haar niveau deelneemt aan de wedstrijden.

Clubkampioenschappen 2017 voor senior leden 
Op zaterdag 11 maart 2017 zullen de clubkampioenschappen worden 
gespeeld door en voor  senioren en oudere jeugdleden (geboren in 2001 
of eerder). 

Aanmelding competitie 2017 – 2018 (jeugd en senioren)
Wie (ook) volgend jaar weer wil deelnemen aan de regiocompetitie dient 
kan zich aanmelden via de DigiDropper. Voor vragen en of opmerkingen 
over de jeugd-regiocompetitie kun je terecht bij Bea Maarseveen. Sen-
ioren kunnen daarvoor terecht bij Thea Smink. Uiterlijk 23 maart gaan 
wij als vereniging het aantal teams opgeven bij Badminton Nederland; 
dus wees er snel bij.

Lees de volledige DigiDropper op de website >>>>

Digidropper

http://www.badmintonputten.nl/digidropper.html

