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24 oktober 2019
Instuif bij jeugd en senioren

Herfstvakantie

28 november 2019
Sinterklaas bij de jeugd 

Tripple-T toernooi senioren

 

Oktober 2019
Ontvangt iedereen berichten via de badminton telefoon?
Onze vereniging heeft een eigen Badminton-telefoon 06-58913836. Via 
dit nummer worden vanuit bestuur en jeugdbegeleiding zeer regelmatig 
WhatsApp berichten verzonden naar zowel jeugd- en seniorenleden als 
ouders van jeugdleden. In verband met de privacy wetgeving wordt dit 
gedaan via lijsten en niet via een WhatsApp-groep. Om deze berichten 
te kunnen ontvangen dien je op je eigen mobiel het nummer van de 
Badmintontelefoon aan te maken onder contacten. Doe je dat niet dan 
ontvang je geen berichten. Dus we vragen ieder om te checken of 06-
58913836 in je mobiel staat. Eventuele wijziging van je eigen mobiele 
nummer graag doorgeven aan ledenadministratie@badmintonputten.nl. 
Dan zorgt de vereniging dat je de berichten ontvangt..

Clubkas actie bij de Rabobank
Binnenkort start de jaarlijkse clubkas actie van de Rabobank. Van 27 
september tot en met 11 oktober kunnen alle leden van de Rabobank 
stemmen op hun favoriete vereniging. Dus als je lid bent van de Rabo-
bank, stem dan op Badmintonvereniging Putten. Afhankelijk van het 
aantal stemmen stort de bank in oktober een bedrag in onze kas. Dus 
hoe meer stemmen we krijgen, des te meer geld de badmintonverenig-
ing  van de bank ontvangt.

Badminton-buiten-festivals in de zomer periode
Onze vereniging bestaat uit leden. Een aantal leden zet zich binnen 
de vereniging in als vrijwilliger. Zonder deze vrijwilligers is het onmogeli-
jk om de vereniging te laten draaien of iets te organiseren. 
Zo hebben we eind mei het 40-jarig jubileum van onze vereniging 
gevierd. Zowel de avond voor de jeugd als de avond voor senioren en 
ex-leden was een groot succes. Met dank aan de jubileumcommissie 
bestaande uit Anne Toes, Betsy Toes en Ron Nijdam.
In juni heeft onze vereniging traditie getrouw het onderdeel badminton 
verzorgd van de Puttense Sport Marathon. Ook dat evenement is prima 
verlopen door de inzet van een groot aantal vrijwilligers leden van onze 
vereniging. Allen zeer hartelijk bedankt!

Ook voor het ophalen van oud papier (OPA) op zaterdag 12 okto-
ber a.s. zoekt onze vereniging nog naar vrijwilligers (leden en niet-
leden van 18 jaar en ouder). Je kunt je opgeven bij Rinus Blankesti-
jn 06-51359313.

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 uitgebreid verslag over de competitie-
teams. Wie mogen we verwelkomen als nieuw lid. Of te wel ...

Lees de volledige DigiDropper op de website >>>>

Digidropper

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

