
Events

 7 april 2018
14:00 - 17:00

Team-Toernooi

3 Mei 2018
instuif

meivakantie

10 Mei 2018
Geen badminton
Hemelvaartsdag

april 2018Het is lente!
In de DigiDropper melden we het laatste verenigingsnieuws. Onderaan 
staat een link naar de volledige versie op de website. In de volledige 
versie staat ook de jeugdpuzzel.
 
Nieuwe leden
In de afgelopen maanden hebben we weer nieuwe leden mogen ver-
welkomen. Bij de jeugd Anne Roelofsen en bij de senioren William van 
Leijenhorst en Ellen Terwel. We wensen jullie allemaal heel veel (speel)
plezier bij onze vereniging.

Clubkampioenschappen senioren 
Op zaterdag 10 maart jl. zijn de clubkampioenschappen voor senior-
en gespeeld.  Ruim 30 deelnemers hebben een enthousiast en een 
bovenal spannend toernooi gespeeld. Anders dan de afgelopen jaren 
waren er zelfs weer 2 poules voor de dames enkel. Door het grote aan-
tal 3 setters zijn niet alle partijen gespeeld. Een aantal partijen zullen de 
komende speelavonden nog worden gespeeld. 

Jeugd speelt clubkampioenschappen in de maand maart
De jeugd speelt hun clubkampioenschappen in de maand maart met 
uitloop naar april. Supporters zijn welkom! Na de laatste wedstrijden zal 
er een prijsuitreiking zijn (datum nog niet bekend).

Notulen ALV van 8 februari 2018 zijn beschikbaar
De concept notulen van de Algemene Ledenvergadering van 8 februari 
jl. zijn te vinden op  de website onder Informatie -> Bestuur & Commis-
ies

40 jarig jubileum
In januari 2019 bestaat onze vereniging 40 jaar. Willen jullie (jeugd, 
senioren, ouders) nadenken hoe we dat het beste kunnen vieren? Alle 
ideeën zijn welkom! Graag doorgeven aan de voorzitter of secretaris.

Vriendentoernooi
Op vrijdag 1 juni 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
Op 3 maart jl. hebben Peter Barnes, Herman Arissen (vader van jeugdlid 
Mirjam) en Rinus Blankestijn achterop op de wagens van de gemeente 
gestaan om weer oud papier op te halen voor OPA. Gerard van Dam 
zou ook mee doen, maar was verhinderd. Gelukkig wilde neef David van 
Dam zijn oom Gerard wel vervangen. David welkom bij de OPA-kanjer-
club. Allen hartelijk dank voor de inspanning voor onze vereniging! De 
volgende datum is 13 oktober. 

Lees de volledige DigiDropper op de website >>>>

Digidropper

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

