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Februari 2021
Ondanks dat de sporthal nog steeds gesloten is, blijven wij als bad-
mintonvereniging naast de baan natuurlijk niet stil staan. Door de coro-
namaatregelen is de sporthal helaas nog steeds gesloten, maar zodra 
we weer kunnen badmintonnen, laten dat jullie direct laten weten!
Zelfs zonder zelf te badmintonnen blijft de vereniging actief en gaan de 
vergadering door. Hieronder de punten die ook voor jullie van belang 
zijn. Ondanks dat er veel niet meer mogelijk is, zijn we er toch in 
geslaagd om een aantal positieve dingen te kunnen melden.

Algemen LedenVergadering 2021
We hebben besloten om de algemene ledenvergadering van 11 februari 
as, te verzetten naar een latere datum. Zodra de sporthal en sportkan-
tine weer open zijn zullen we een nieuwe datum vaststellen.

Clubkampioenschappen 2021
Elk jaar houden we op de 2e zaterdag van maart de clubkampioen-
schappen voor senioren. We hebben besloten deze niet door te laten 
gaan. Afhankelijk van de mogelijkheden en animo willen we later dit 
jaar bezien of de clubkampioenschappen senioren alsnog gehouden 
kunnen worden.
De clubkampioenschappen voor de jeugd worden normaal gesproken 
in de maand maart gespeeld. Ook daarvan is nog maar de vraag of 
deze doorgang kunnen vinden. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan zal 
worden omgezien naar een mogelijkheid later dit jaar.

Uitstel van incasso contributie 2021
Omdat de financiële positie van onze ve-
reniging veel positiever is dan alle andere 
zaken,  hebben we besloten om de in-
casso van de contributie 2021 uit te 
stellen totdat er meer zicht is op wan-
neer we de sporthal weer kunnen ge-
bruiken. Misschien zit er zelfs wel weer 
een korting op de contributie in. Maar 
ook dit moeten besluit nemen we niet 
zonder de ledenvergadering. Dus het 
eerste punt weten jullie alvast.

Digidropper



Lopen voor OPA op 27 maart 2021
Onze vereniging heeft op zaterdag  27 maart as. weer de beurt om oud 
papier op te halen. Want ja, ondanks dat we weinig uitgaven hebben, 
zijn deze inkomsten toch zeer welkom. Ook gezien het vorige punt. Dus 
zou prettig zijn als er enkele leden, of ouders van jeugdleden zich 
hiervoor spontaan aanmelden bij Rinus Blankestijn 06-51359313.

Vooruit kijken
Als bestuur hebben wij in de afgelopen tijd onze zorgen bij jullie neerge-
legd over het voortbestaan van de club. Velen van jullie hebben aange-
geven, dat ze wel graag wat verandering willen. We hebben wat con-
crete zaken benoemd, maar komen er nog niet echt uit. Vandaar dat we 
de hulp van de bond hebben ingeschakeld, die ons gaan helpen om te 
kijken wat de manier is waarop we over 10 jaar weer een bloeiende 
vereniging zullen zijn. Omdat wij dit als bestuur niet alleen kunnen, heb-
ben we naast de enthousiastelingen die zich al gemeld hebben om hier-
in mee te denken nog wel een paar plekken vrij in het denkteam. Want 
ook hier geldt. Vele handen maken licht werk.

Tot slot
Met de komst van het vaccinatieprogramma hopen we dat we binnen-
kort weer kunnen badmintonnen. Doch zeker is dit niet.  We dienen er 
rekening mee te houden dat  de sporthal voorlopig nog dicht blijft. 
Er is een mogelijkheid voor onze vereniging om buiten activiteiten te 
organiseren. In de winter is dat wat lastig, maar vanaf april zou dit een 
goede optie kunnen zijn. Graag horen we van jullie of daar belangstel-
ling voor is en in welke vorm dan eventueel. 
Alle ideeën zijn welkom. 
Geef ze door aan Jan van de Ruitenbeek 06-57553415 of aan Harald 
Kemper 06-22015292, of per mail naar bestuur@badmintonputten.nl

Namens het hele bestuur een hartelijke groet.


