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11 februari 2021
Algemene Ledenvergadering

20:30 uur 
Ook voor ouders jeugdleden 

December 2020
In deze DigiDropper melden we het laatste verenigingsnieuws. Onder-
aan staat een link naar de volledige versie op de website. 
Dit is alweer de laatste Digidropper van dit jaar; en hoewel het jaar nog 
niet is afgesloten kunnen we vaststellen dat 2020 een zeer bijzonder jaar 
was. Wie vorig jaar november had voorspeld dat we in 2020 maanden 
lang niet zouden kunnen badmintonnen; competities stilgelegd zouden 
worden etcetera, zou niet voor vol aangezien worden. Zo raar kan het 
lopen in het leven.
Het bestuur wenst iedereen alvast prettige feestdagen en een stralend 
corona vrij nieuw jaar.

Badminton Evenementen
Onze vereniging doet actief mee aan de acties die Jong Putten op touw 
zet. Wij verzorgen het onderdeel badminton op de Koningsspelen en 
tijdens de Puttense Sportmarathon. Naast een aantal instuif momenten 
(in de week van de herfstvakantie, voorjaarsvakantie etc.) stellen we 
onze banen ook voor niet leden open tijdens de Nationale Sportweek, 
en het programma sportstimulering.  Zo hebben we de afgelopen en 
komende tijd regelmatig leerlingen van Groevenbeek op donderdag te 
gast, die we dan de beginselen van het badmintonnen bij brengen.  
Zie www.jongputten.nl/LeefModule/Details/17773

OPA
De Badmintonvereniging heeft op zaterdag 21 november weer gelopen 
voor oud papier. In verband met een knieblessure van Peter Barnes, 
moest Rinus zoeken naar een vervanger. Gelukkig kon Paul Alfrink zich 
vrijmaken van andere verplichtingen en de plaats van Peter innemen. 
Paul, Rinus, Raimundo en Herman heel erg bedankt voor jullie inzet!! En 
Peter beterschap met de knie.

Algemene Ledenvergadering 2021
Het lijkt nog ver weg maar dat is het niet. In februari 2021 houden we 
onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Naast het belangrijkste 
onderwerp “het op peil houden van ledenbestand”,  valt er ook weer 
wat te kiezen. Voorzitter Harald is namelijk aftredend. En hij heeft zich 
nog niet herkiesbaar gesteld.  Interesse in een bestuursfunctie? Neem 
dan contact op met Harald 06-22015292

Nog veel meer nieuws
Meer nieuws over de competitie, het pakjes toernooi en de nieuwe 
leden is te lezen op de website in de volledige DigiDropper. 

Lees de volledige DigiDropper op de website >>>>
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