
Events

2 mei 2019
19:00 uur

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

instuif 

23 mei 2019
18:00 uur

Lustrumfeest 
jeugd

24 mei 2019
18:00 uur

Lustrumfeest 
senioren

30 mei 2019
geen badminton 

Hemelvaart

April 2019
40 jarig jubileum op 23 en 24 mei a.s.
Onze vereniging bestaat 40 jaar. De jubileumcommissie is druk doende 
met het organiseren van de festiviteiten op donderdag 23 mei voor de 
jeugd en op vrijdag 24 mei voor senioren en oud leden. De jubileumcom-
missie wil nog niets zeggen over het programma van beide avonden, 
maar het schijnt heel leuk te worden. Dus noteer het in je agenda!

Gezocht  vrijwilligers voor OPA op 11 mei a.s.
Op zaterdag 11 mei a.s. is onze vereniging weer aan de beurt om oud 
papier op te halen (OPA). We zoeken nog een paar vrijwilligers die dit 
keer willen lopen. Voor jeugdleden van 15 jaar ouder en niet-leden die 
voor onze vereniging dit werk willen doen, stelt het bestuur een leuke 
vergoeding beschikbaar. Dus meld je snel aan bij Rinus Blankestijn op 
rinus@badmintonputten.nl of op 06-51359313.

Basis Opleiding Badminton voor de jeugd
In april en mei gaat de jeugd weer verder met oefenen voor het diploma 
BOB (Basis Opleiding Badminton). Afhankelijk van  de vorderingen zul-
len een aantal jeugdspelers wellicht in juni examen kunnen gaan doen.

Clubkampioenschappen 2019
In maart hebben de senioren en junioren gestreden tijdens de clubkam-
pioenschappen 2019. De uitslagen en foto’s zijn te vinden op de site.  

Samenstelling bestuur
In de algemene ledenvergadering van 14 februari jl. heeft Ilva Kemper 
haar bestuurstaken overgedragen. Peter Barnes is toegetreden als al-
gemeen bestuurslid. Jan van de Ruitenbeek was algemeen bestuurslid 
en is nu penningmeester. De overige bestuursleden zijn Caren Rooze 
secretaris, Rinus Blankestijn algemeen bestuurslid en Harald Kemper 
voorzitter. Door de wisselingen is de ledenadministratie voorlopig on-
dergebracht bij Harald.

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 we een verslag van de clubkampioenschappen. 
Wie mogen we verwelkomen als nieuw lid. Hoe en bij wie kun je je aan-
melden voor het volgende competitieseizoen. Of te wel ...

Lees de volledige DigiDropper op de website >>>>

veel leesplezier namens de DigiDropper redactie

Digidropper


