
Events

13 februari 2020
20:30 uur

Algemene Leden Vergadering 
ook voor ouders jeugdleden

27 februari 2020
19:00 uur

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

instuif 

5, 12, 19, 26 maart 2020
19:00 uur

clubkampioenschappen 
jeugd

14 maart 2020
9:00 - 17:00 uur

clubkampioenschappen 
senioren

Januari 2020
Algemene Ledenvergadring
Op donderdag 13 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 20.30uur in de kantine 
van Sporthal Putter Eng. De vergaderstukken zijn te vinden op de web-
site onder informatie / bestuur en commissies. Het Financieel Verslag 
2019 zal per email worden verzonden aan alle stemgerechtigde leden.

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)

Training voor Senior recreanten
Op 23 januari jl is er een serie van zes trainingen voor senior recreanten 
gestart. De training is telkens van 20.20 tot 21.00 uur. Er doen 6 leden 
en 3 niet leden aan mee. Na afloop van de training kan ieder de rest van 
de avond indraaien bij het vrij spelen.

Competitie nieuws
De Regio competitie jeugd en Naarjaarscompetitie senioren zijn (bijna) 
afgelopen. Dit seizoen valt er geen kampioenschap te vieren.  Bij de jeu-
gd hadden de teams het pittig, mede doordat zij deels in een wat hoge 
leeftijdsklasse waren ingedeeld, met name Jeugd 3. Toch heeft ieder 
team een aantal leuke en soms ook spannende wedstrijden gespeeld. 
Jeugd 1 eindigde op de 8ste plaats, Jeugd 2 werd 6e en Jeugd 3 ein-
digde ook op de 8ste plaats. 
Bij de senioren speelden allen in de doordeweekse najaarscompetitie. 
Gelet op het aantal 3 setters was het geregeld flink zweten. Senioren 
1 behaalde in een spannende poule de 4e plaats. Senioren 2 had het 
zwaar en eindigde als 6de en het Senioren mannenteam werd 3e. Alle 
uitslagen en standen zijn terug te vinden op onze website.
In de voorjaarscompetitie voor senioren hebben we een mix team en 
een mannenteam ingeschreven. De wedstrijden worden gespeeld in de 
maanden februari tot en met mei.

Nog veel meer nieuws
Meer nieuws is te lezen op de website in de volledige DigiDropper. 

Lees de volledige DigiDropper op de website >>>>

Digidropper

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

