
Events

afgelast 

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

Het zal jullie niet verbazen dat deze editie van de DigiDropper een bij- 
zondere is; nooit eerder in de clubhistorie zijn alle activiteiten gestaakt 
door een gebeurtenis van buiten. Het coronavirus is niet alleen het 
gesprek van de dag, maar snijdt ook diep in de samenleving. Letter-
lijk iedereen heeft of krijgt ermee te maken. School, werk, dagelijkse 
boodschappen doen, het is allemaal anders dan anders. Wij wensen 
iedereen de komende tijd heel veel geduld, wijsheid, sterkte en bovenal 
een goede gezondheid toe. 
Het ziet er naar uit dat we voorlopig niet meer aan badmintonnen toe-
komen. Zodra de sporthal weer open gaat zullen wij jullie dat via de 
badmintontelefoon laten weten.
In elk geval zijn de clubkampioenschappen 2020 voor zowel jeugd als 
senioren definitief afgelast. Op dit moment gaan wij er van uit dat ook 
de Voorjaarscompetitie senioren niet meer wordt hervat. Ook de Kon-
ingsspelen en de Puttense Sportmarathon wordt dit jaar niet gehouden.

Opgeven voor competitie 2020-2021
Ondanks alle sombere berichten gaat de voorbereiding voor het seizo-
en 2020 – 2021 gewoon door.  Dit geld voor zowel de jeugd als de sen-
ioren. Op de website in de volledige DigiDropper is meer informatie te 
vinden over de jeugd en de najaarscompetitie. 

Nieuw bestuurslid
Na afloop van de Algemene Ledenvergadering van 13 februari jl. heeft 
Hannie Nout zich bij het bestuur gemeld als kandidaat bestuurslid. Hier 
zijn we natuurlijk verschrikkelijk blij mee. Maar het heeft er wel toe ge-
leid om de indeling van het bestuur iets aan te passen. 

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

Lees de volledige DigiDropper op de website >>>>

Digidropper

Het lopen voor OPA op zaterdag 25 april as gaat vooralsnog wel 
door. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Rinus Blankestijn 

06-51359313.

Wij vragen aan alle stemgerechtigde leden om het stukje in de 
digidropper op de site, over het nieuwe bestuurslid, goed door te 

lezen en eventueel actie te ondernemen.  

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

