
Events

8 februari 2018
20:30 uur

Algemene Leden Vergadering 
ook voor ouders jeugdleden

1 Maart 2018
19:00 uur

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

Instuif + Tossen penningen

8, 15, 22, 29 Maart 2018
19:00 uur

clubkampioenschappen 
jeugd

10 Maart 2018
9:00 - 17:00 uur

clubkampioenschappen 
senioren

januari 2018Een boel nieuws
In de DigiDropper melden we het laatste verenigingsnieuws en wordt er 
onderop verwezen naar de volledige versie op de website. We hebben 
zoveel nieuws dat het niet eens in een brief past. Lees dus zeker de 
volledige versie op de website. Hier is ook de puzzel te vinden.
 
Vrij spelen op zaterdag
Op zaterdag 27 januari is laatste speeldag van de regiocompetitie. Dit 
is voorlopig tevens de laatste keer dat we de zaal op zaterdagochtend 
hebben. De eerst volgende keer is 10 maart als de clubkampioenschap-
pen senioren worden gespeeld.

Resultaten van de verschillende competities 
De komende week is de laatste speelronde van zowel de regio- als na-
jaars-competitie. Benieuwd hoe alle teams het hebben gedaan. Op de 
website staat het uitgebreide verslag en ale resultaten.

Algemene Ledenvergadering
Het bestuur nodigt alle seniorleden en ouders / verzorgers van jeug-
dleden van harte uit voor de ALV van 8 februari, aanvang 20.30 uur in 
de kantine van Sporthal Putter Eng. De vergaderstukken zijn te vinden 
op de website onder informatie / bestuur en commissies. 
Het Financieel Verslag zal per email worden verzonden aan alle 
stemgerechtigde leden. 

Clubkampioensschappen
De maand maart staat altijd in het teken van de clubkamioenschappen 
voor zowel de jeugd als de senioren. Kijk op de website versie voor 
meer informatie.

Aktie OPA (oud papier) 2018
De opbrengst van oud papier ophalen is van groot belang voor onze 
verenigingskas. In 2018 hebben we  op 3 maart en 13 oktober de beurt 
om te lopen voor OPA. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Rinus 
Blankestijn: rinus@badmintonputten.nl

Voorjaarscompetitie
Door personele problemen bij de Bond is het een tijdje onzeker gewe-
est, maar de voorjaars-competitie senioren gaat toch van start. Wij heb-
ben 2 teams kunnen samenstellen en inschrijven.

7e Mix toernooi Nijkerk zaterdag 17 maart 2018
Badmintonvereniging Nijkerk organiseert op zaterdag 17 maart 2018 
voor de 7e keer een Mix toernooi voor senioren in Sporthal Strijland.

Lees de volledige DigiDropper op de website >>>>

Digidropper

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

