
Events

5 december 2019
Geen badminton
Sinterklaasavond

26 december 2019
2 januari 2020
Geen Badminton

Kerstvakantie

16 januari 2020
Start recreanten training

December 2019
Geen badminton op 5 en 26 december 2019 en 2 januari 2020
Op 5 december a.s. is er in verband met Sinterklaas geen badminton. 
Ook op 26 december a.s. en 2 januari is er geen badminton.

Eerste Badminton Sportpas avond op 19 december 
Sportpas is een project van Jong Putten waarin een aantal sportve-
renigingen samenwerken. De bedoeling is dat inwoners van Putten een 
sportpas kunnen aankopen waarmee je op bepaalde avonden bij ver-
schillende sportverenigingen kunt komen sporten. Om te kijken of het 
systeem goed werkt en om sportverenigingen de mogelijkheid te geven 
een en ander goed in te regelen is er in samenwerking met Groeven-
beek een proeftraject gestart. Op donderdagavond 19 december zullen 
wij een achttal leerlingen van Groevenbeek ontvangen. Zij krijgen een 
proefles aangeboden waarin ze kunnen kennismaken met Badminton. 
Na afloop van de les kunnen de deelnemers vrij spelen. In het voorjaar 
van 2020 zal de proef enkele keren worden herhaald. Het is de bedoe-
ling dat de sportpas vanaf de zomer 2020 voor alle inwoners van Putten 
toegankelijk wordt. 

Bestuurslid gezocht
In februari a.s. loopt de termijn af van Caren Rooze. Om persoonlijke 
redenen stelt zij zich niet herkiesbaar. Het bestuur is derhalve op zoek 
naar een nieuw bestuurslid. En zonder de mannen uit te sluiten gaat de 
voorkeur uit naar een vrouw; want anders bestaat het bestuur alleen 
uit mannen. Caren is de afgelopen jaren secretaris van de vereniging 
geweest. Het nieuwe bestuurslid hoeft niet per sé deze taak op zich te 
nemen; door intern te rouleren, zijn ook andere opties mogelijk. Wil je 
meer weten of heb je interesse neem dan contact op met Harald Kem-
per (06-22015292)

Clubkas actie Rabobank
De Rabobank clubkas actie heeft € 178,50 opgebracht. Alle stemmers 
namens de vereniging bedankt!

Nog veel meer nieuws
Het eind van de pagina is in zicht maar u heeft nog lang niet al het 
nieuws gelezen. Zo hebben we info over nieuwe trainingen. Wie mogen 
we verwelkomen als nieuw lid. Nieuwe voorjaars competitie teams. En 
bikkels die weer en wind trotseerden voor de club. Of te wel ...

Lees de volledige DigiDropper op de website >>>>

Digidropper

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

