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Jeugd:
Vrienden/vriendinnen instuif

Senioren:
instuif

september 2017Een nieuw seizoen
In de DigiDropper melden we het laatste verenigingsnieuws en wordt er 
onderop verwezen naar de volledige versie op de website. In de volle-
dige versie staat ook de puzzel. 
 
We zijn weer begonnen
Seizoen 2017 – 2018 is hoopvol begonnen. We hebben een nieuwe 
jeugd coördinator (Richard van den Bosch), een aantal nieuwe jeugd-
begeleiders en 5 jeugdcompetitieteams. Ook bij de senioren hebben we  
5 teams in regio- en najaars-competitie.  Tevens hebben zich een paar 
nieuwe leden (jeugd en senioren) aangemeld. Voor senior recreanten is 
er weer de mogelijkheid om op donderdag te trainen.

Kijk op de site
Op de site van onze vereniging wordt de laatste informatie bijgehoud-
en. Nieuwsberichten zoals deze digidropper. Maar ook meer praktische 
informatie, zoals de actuele agenda of de laatste competitie uitslagen.

Mogelijkheid om op zaterdag te komen spelen
Tijdens de competitieperiode beschikken wij op de zaterdag over de 
sporthal van 9.30 uur tot 13.00 uur. Op een aantal zaterdagen spelen er 
drie teams thuis en zijn niet alle velden bezet door de competitiespelers. 
Voor alle leden junior en senior is er de mogelijkheid om dan een shut-
tle te komen slaan. Kijk op de volledige digidropper voor een handig 
overzicht

Dubbele opbrengst OPA (Oud Papier Aktie)
Sinds dit jaar doet de vereniging 2 keer mee met OPA. Dat betekent een 
dubbele opbrengst voor de clubkas! Met dank aan Rob Verhagen, Peter 
Barnes, Diederik van Donk, Raimundo Rodriques en Karin Kampert.  
Vrijwilligers die volgend jaar willen lopen voor OPA kunnen zich aan- 
melden bij Rinus Blankestijn.

Rabo Clubkas Actie 2017
Ook dit jaar organiseert de Rabobank een Clubkas Aktie. Van 5 tot en 
met 24 oktober as. kunnen leden van de Rabobank stemmen op hun 
favoriete (sport)vereniging. Elke stem op de badminton levert geld op. 
Daarom zullen wij begin oktober alle leden een app sturen met infor-
matie over het stemmen.

Samenwerking met andere sportverenigingen
De afgelopen maanden is er heel veel gedoe geweest over het sport-
subsidiebeleid van de Gemeente  Putten. Een groot aantal verenigingen, 
waaronder de onze, hebben de krachten gebundeld en een duidelijk 
signaal afgegeven aan de politieke partijen. Dit heeft tot gevolg gehad 
dat de subsidie per jeugdlid voor 2017 in elk geval wordt gehandhaafd.

Lees de volledige DigiDropper op de website >>>>

Digidropper

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

