
Events

1 oktober 2020
20:30 

Extra Algemene Leden
Vergadering 

22 oktober 2020
Instuif bij jeugd en senioren

(vooral voor niet-leden)
Herfstvakantie 

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

Nationale sportweek
Ook dit jaar doet Badmintonvereniging Putten weer mee met de Na-
tionale Sportweek . Op donderdag 24 september kunnen ook niet leden 
een avond komen badmintonnen (zowel bij de jeugd als senioren). Dus 
nodig je familie en vrienden uit en laat hen kennismaken met badmin-
ton. In verband met de beperkte ruimte dienen de niet leden zich wel 
vooraf aan te melden via de site van de Nationale Sportweek in Putten; 
www.jongputten.nl Kies dan voor Nationale Sportweek en daarna open 
huis. Hier vind je ook de badminton.

Geen contributie in najaar 2020?
Omdat in de periode van half maart tot en met juni jl. de sporthal dicht 
zat, hebben de leden niet kunnen badmintonnen. Het bestuur van onze 
vereniging wil de leden daarvoor compenseren. Het voorstel is om geen 
contributie te heffen over het najaar 2020. Omdat het bestuur dit voors-
tel niet zonder toestemming van de leden mag omzetten in een besluit, 
wordt er op donderdag 1 oktober om 20.30 uur in de sporthal een (ko-
rte) extra algemene ledenvergadering  gehouden. Stemmen zal gaan 
door middel van het opsteken van de racket! Het tweede agendapunt 
op deze extra ALV is meer van technische aard. Het gaat over het wijzi-
gen van het verenigingsjaar en de daaraan gekoppelde reglementen 
voor het opzeggen van het lidmaatschap. Daarvoor moeten de statuten 
van de vereniging worden gewijzigd. Alle stemgerechtigde leden zullen 
binnenkort per email nader worden bericht over beide voorstellen.

OPA 21 november as 
De Badmintonvereniging is op zaterdag 21 november weer aan de beurt 
om het oud papier op te halen. Help jij mij? Graag opgeven bij Rinus 
Blankestijn 06-51359313.

Nog veel meer nieuws
Meer nieuws over Airbadminton, de competitie, de start van het seizoen 
is te lezen op de website in de volledige DigiDropper. 

Lees de volledige DigiDropper op de website >>>>

Digidropper

Donderdagavond Badmintonavond,
een van de leukste oude bekende in het nieuwe normaal

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

