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25 juni 2020
laatste speelavond 

van dit seizoen

Volgend seizoen
Door de COVID-19 

maatregelen staat de start van 
het seizoen nog niet vast.

Hou de website in de 
gaten voor het laatste nieuws 

omtrend het volgende seizoen 

Juni 2020
In de DigiDropper melden we het laatste verenigingsnieuws. Onderaan 
staat een link naar de volledige versie op de website. 

Jeugd gestart met buiten ”training”
Doordat de sporthallen door de overheid in maart jl. in verband met 
de corona maatregelen zijn gesloten, kan er helaas niet binnen worden 
gesport. Gelukkig mag er sinds enkele weken in groepsverband wel 
weer buiten worden gesport. Op het sportcomplex van KV De Meeuw-
en zijn we op 14 mei jl. weer begonnen met de jeugd tot en met 12 jaar. 
Vanaf 28 mei kunnen ook de jeugd van 13 tot en met 18 jaar binnen 
verenigingsverband weer wat aan sport doen. Jeugdtrainer Jeroen van 
den Berg heeft in samenwerking met de jeugdbegeleiders sport en spel 
programma’s  in elkaar gedraaid. Dat is even wennen want buiten zijn 
we wel afhankelijk van het weer (en wind!). Toch zijn we erg blij dat er 
weer gesport kan worden met de jeugd. Met dank aan KV De Meeuwen 
voor hun medewerking!

3 teams in Jeugdcompetitie 2020-2021
We hebben 3 jeugdteams aangemeld  voor de regiocompetitie seizoen 
2020 – 2021.  Een jongens team (Maarten, Marc en Sydney) een meisjes 
team (Mirjam, Tatjana en Michelle) en een mix-team (Anne, Luuk en Xin-
gluo). We hebben geprobeerd nog een team samen te stellen voor de 
jongste jeugd, maar dat is helaas niet gelukt. Het is nu even afwachten 
of de Bond alles kan indelen in juiste leeftijd en sterkte.

Extra ledenvergadering in najaar 2020 
Het bestuur is van plan om in het komend najaar een extra ledenver-
gadering te organiseren. De reden is dat we een aantal zaken willen 
voorleggen aan de leden en daarmee niet willen wachten tot in 2021. 
Het gaat over het wijzigen van de regelementen voor het opzeggen van 
het lidmaatschap. Tevens willen we aan de leden voorleggen wat te 
doen met de contributie over de periode dat sporthal gesloten is gewe-
est. En wellicht kunnen we nader inzoomen op ideeën die binnen de 
vereniging leven om zaken te veranderen. De datum van deze extra 
algemene ledenvergadering zal in de maand september bekend worden 
gemaakt.

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

Lees de volledige DigiDropper op de website >>>>

Digidropper

Wij wensen iedereen hele gezonde en plezierige zomermaanden 
en hopen eind augustus of begin september weer in de sporthal te 

kunnen badmintonnen.

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

