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 27 december 2018
Kerststvakantie

geen badminton
 

3 januari 2019
Kerststvakantie

Instuif 

December 2018
Nog even het laatste nieuws voordat we het jaar weer afsluiten, en het 
jubileum jaar beginnen.
 
Jeugdbegeleiders en coördinator
Er hebben zich wat wisselingen voorgedaan bij de jeugdbegeleiding. 
Door omstandigheden is Richard van den Bosch in oktober jl. gestopt 
als jeugdcoördinator. Zijn taken worden tijdelijk waargenomen door 
Harald Kemper. Binnenkort zullen Richard van Huizen en Kelvin van de 
Koot gaan meedraaien als jeugdbegeleiders. Daarmee is de bezetting 
weer op orde.

Nieuwe leden
Sinds de vorige DigiDropper van september jl. hebben we 4 nieuwe 
leden mogen verwelkomen. Bij de jeugd zijn lid geworden Jesse van 
den Brink en Luke Lodder en bij de senioren Sandra Dijkstra. Tevens 
is na een korte afwezigheid Jeannet van Donkersgoed teruggekeerd 
als lid van onze vereniging!  We wensen jullie allen heel veel badminton 
plezier

Raobank Clubkas Campagne
De Rabobank Clubkas Campagne van dit jaar heeft onze vereniging 
251 euro opgeleverd. Hartelijk dank aan iedereen die op onze verenig-
ing heeft gestemd!

Competitie seizoen gestart
In de competitie seizoen 2018 – 2019 zijn we met negen teams van start 
gegaan; vier jeugdteams en één senioren team in de Regiocompetitie 
en vier senioren teams in de Najaarscompetitie. Helaas hebben we één 
jeugdteam uit de competitie moeten terugtrekken. Je kunt de verrichtin-
gen en programma’s  van de teams eenvoudig volgen via onze website.

Nog veel meer nieuws
Het eind van de pagina is in zicht maar u heeft nog lang niet al het nieu-
ws gelezen. Zo hebben een paar leden geholpen met oud papier. Kunt u 
zien wie uw drankje inschenkt. Waren er 29 november geen Pieten maar 
wel een heleboel pakjes in de hal. Of te wel ...

Lees de volledige DigiDropper op de website >>>>

veel leesplezier namens de DigiDropper redactie

Het bestuur en de redactie wenst iedereen een hele fijne december 
maand en alvast een gezond 2019 toe

Digidropper


