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        Wat een feest!  Donderdag 20 mei jl. konden we eindelijk de
 zaal weer in om te badmintonnen. De opkomst was behoorlijk, maar 
kan beter. Wellicht dat er een aantal (jeugd) leden nog in standje corona 
stond. Maar dat hoeft niet meer. Vanaf nu is het elke week weer bad-
mintonnen. Normaal gaan wij als vereniging door tot en met de maand 
juni. Maar dit seizoen hebben gaan we door tot en met 15 juli!

Competitie seizoen 2021 - 2022
De Badminton Bond is druk bezig om alle aanmeldingen om te zetten in 
klasse en poules. Bij de jeugd hebben we 1 team kunnen opgeven (Tat-
jana van Beek, Michelle van den Hoorn, Anne Roelofsen). Enkele sen-
ioren teams zullen gaan uitkomen in de najaarscompetitie; de aanme-
lding daarvoor staat nog open. Ieder die mee wil doen kan zich melden 
bij Harald Kemper 06-22015292.

Van het Bestuur
In september zal het bestuur een datum  vaststellen voor een Algemene 
Ledenvergadering. We wachten tot het moment dat ook de sportkantine 
weer open gaat. Ook zal het bestuur in september een besluit nemen 
over de hoogte van de korting op de contributie over 2021. Dat besluit 
zal worden voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.

Lopen voor OPA op 4 september
Onze vereniging heeft op zaterdag  4 september as. weer de beurt om 
oud papier op te halen. In verband met uitbreiding van de route heb-
ben we 6 (in plaats van 4)  vrijwilligers nodig. In maart hebben Pieter 
Barnes, Raimundo Rodiques, Karin Kampert,  Kors Breman, Herman 
Arissen de klus geklaard. Wie oh wie wil op 4 september as voor een 
keer deze taak op zich nemen. Aanmelden graag bij Rinus Blankestijn 
06-51359313.

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.

Namens het hele bestuur nog veel badminton plezier komende tijd en 
een hartelijke groet.
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