
Events

8 april 2017
14:00 - 17:00 uur:

Team Toernooi

27 April 2017
Geen badminton

Koningsdag

 19 Mei 2017
19:00 - 22:00 uur
Vriendentoernooi

25 Mei 2017
Geen badminton
Hemelvaartsdag

maart 2017Voorjaarskriebels
In deze 2e DigiDropper melden we het laatste verenigingsnieuws en 
wordt er onderop verwezen naar de volledige versie op de website. In 
de volledige versie zijn ook stukjes te vinden over de voorjaarscompeti-
tie, de oudpapier actie zelfs een filmpje en natuurlijk de puzzel. 
 
Prijsuitreiking clubkampioenschappen jeugd
Deze maand worden de clubkampioenschappen voor de jeugd ge-
speeld. De prijsuitreiking is op do 30 maart as om ca. 20.00 uur in de 
sporthal. Kom jij ook?!

Laatste wedstrijd clubkampioenschappen senioren 
Op zaterdag 11 maart jl. is het niet gelukt om de laatste finalepartij 
Heren Enkel recreanten tussen Ron Nijdam en Kelvin van de Koot te 
spelen. Deze partij is donderdag  23 maart jl. alsnog gespeeld. Na 2 
zeer spannende sets (21-17 en 17-21) ging uiteindelijk Kelvin er met de 
winst vandoor 16-21. Kelvin van harte gefeliciteerd!  

Team toernooi zaterdag 8 april
Op zaterdag 8 april organiseren we weer een team toernooi. Elk (jeugd)
lid kan samen met nog iemand (bv familie of vriend) een “team” vormen. 
En samen lekker wedstrijdjes spelen tegen andere teams. Aanmelden 
kan bij Paul via de volledige DigiDropper op de website.

Inschrijftermijn competitie 2017 – 2018 is verlengt
Wil je meedoen aan de regiocompetitie senioren meld je dan voor 8 april 
aan via de button “competitie (Thea Smink)” . Voor nadere informatie 
kan je uiteraard ook eerst contact opnemen met Thea.

Najaarscompetitie voor senioren, een alternatief?
Voor de senioren die competitie willen spelen maar niet mee willen of 
kunnen doen aan de regiocompetitie is er een alternatief; de najaar-
scompetitie. Interesse meld je aan.

Notulen ALV van 16 februari 2017 zijn beschikbaar
De notulen zijn via de email aan alle senior leden en ouders / verzorgers 
van jeugdleden verzonden. 

Vriendentoernooi
Op vrijdag 19 mei is er weer een vriendentoernooi. Meer informatie 
volgt later. Maar alvast voor nu: save the date en zoek vast wat vrienden.

Opbrengst oud papier - OPA
Begin maart hebben wij van OPA bericht gekregen over een meevaller.
 

Lees de volledige DigiDropper op de website >>>>

Digidropper

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

