
Events

14 februari 2019
20:30 uur

Algemene Leden Vergadering 
ook voor ouders jeugdleden

28 februari 2019
19:00 uur

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

instuif 

7, 14, 21, 28 maart 2019
19:00 uur

clubkampioenschappen 
jeugd

9 maart 2019
9:00 - 17:00 uur

clubkampioenschappen 
senioren

Januari 2019
Badmintonvereniging Putten 40 jaar jong
Dit jaar bestaat onze vereniging 40 jaar! De Jubileumcommissie 
bestaande uit Anne en Betsy Toes en Ron Nijdam organiseert op don-
derdag 23 mei as een speciaal programma voor de jeugd. En op vrijdag 
24 mei as organiseert de jubileumcommissie een avond voor de senior-
en leden en oud leden van de vereniging.  Dus mis het niet en zet deze 
data in je agenda!

Nieuwe leden en starterscursus
In de vorige DigiDropper is per abuis vergeten om Joop Bosland te ver-
welkomen als nieuw lid van onze vereniging. In januari is Paula Kuijper 
lid geworden.  We wensen jullie beiden heel veel badminton plezier. 
Paul Alfrink is in januari begonnen met het geven van training en in-
structie aan nieuwe leden en recreanten op de donderdagavond van 
20.30 tot 21.00 uur.

Voorjaarscompetitie senioren
In februari gaat de voorjaarscompetitie voor senioren van start. Er 
doen 3 senioren teams aan mee. Mix Team 1 komt uit in de 3e klasse. 
Mix Team 2 in de Z-klasse en met Mannen Team 3 speelt 4e klasse. 
Thuiswedstrijden worden op de donderdagavond gespeeld. Zodra de 
speelschema’s bekend zijn zullen ze worden vermeld op onze website.

Algemene Ledenvergadering
Op donderdag 14 februari 2019 houden wij onze jaarlijkse algemene 
ledenvergadering. Het bestuur nodigt hierbij alle senior leden en ouders 
/ verzorgers van de jeugdleden van harte uit om op 20.30uur in de kan-
tine van Sporthal Putter Eng. De vergaderstukken zijn te vinden op de 
website onder informatie / bestuur en commissies. Het Financieel Ver-
slag zal per email worden verzonden aan alle stemgerechtigde leden. 

Badmintontoernooien in het voorjaar
Elk jaar zijn worden er door verschillende badmintonverenigingen toer-
nooien georganiseerd. Zo  ook in onze regio. Mocht er jeugd- of sen-
iorenleden belangstelling hebben hier aan mee te doen neem dan con-
tact op met Caren Rooze secretaris@badmintonputten.nl.

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 spannende competitie  
die kampioenen heeft opgeleverd. Kunt u weer zien wie de bartender is 
of lezen ove de clubkampioenschappen. Of te wel ...

Lees de volledige DigiDropper op de website >>>>

veel leesplezier namens de DigiDropper redactie

Digidropper


