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september 2021
Donderdag 2 september jl. was het eindelijk zo ver. Zaal open; geen 
beperkingen meer bij het badmintonnen en na afloop is een gezellig 
samenzijn in de kantine weer mogelijk.  Hopelijk kunnen we dit seizoen 
weer normaal draaien. 
Er is veel werk aan de verenigingswinkel te doen. Dat blijkt o.a. uit de 
enquête die in juni jl. is gehouden. De vereniging dient als het ware 
nieuw leven te worden ingeblazen. Het bestuur  heeft de afgelopen 
maanden dan ook niet stilgezeten. Veel staat in de steigers om er een 
bruisend seizoen van te maken. Zo doet onze vereniging in samenw-
erking met Jong Putten mee aan de Nationale Sportweek (zie www.
jongputten.nl/probeer-badminton) en het Nationale project Probeer 
Badminton Nu (zie www.probeerbadminton.nu). Bij de jeugd gaan we 
aan de slag met de nieuwe methode van badminton Nederland (Bami-
to’s) en het bestuur wil graag in gesprek met de leden over de toekomst 
van de vereniging. We starten daarmee op donderdag 14 oktober as. 
met een Algemene Ledenvergadering. Het is dan ook super belangrijk 
dat alle stemgerechtigde leden daarbij aanwezig zijn; immers we zijn 
een vereniging niet alleen voor maar vooral door leden. De uitnodiging 
wordt begin oktober verstuurd via email en/of WhatsApp.  De week na 
de Algemene Ledenvergadering willen we met de leden die dat belan-
grijk vinden verder speken over de toekomst van de vereniging en wat 
daar voor nodig is.

Competitie september 2021 - februari 2022
In de regiocompetitie (zaterdags) speelt 1 jeugdteam (Tatjana van Beek, 
Michelle van den Hoorn en Anne Roelofsen). Op de zaterdagen dat dit 
team een thuiswedstrijd heeft kan je als lid van de vereniging ook vrij 
komen spelen (zowel jeugd als senioren). Verder is er een senioren mix 
team (Bea Maarseveen, Jeannet van Donkersgoed, Paul Alfrink en Rob 
Vonk) en een mannenteam (Kelvin van de Koot, Richard van Huizen, Jan 
van de ruitenbeek en Harald Kemper) dat uitkomt in de doordeweekse 
najaarscompetitie

Nationale Sportweek 2021
Van 17 tot 26 september as is het weer Nationale Sportweek. Niet leden 
(alle leeftijden) kunnen zich inschrijven voor een avond badmintonnen. 
Mocht je familie, vrienden, kennissen hebben die graag willen kennis-
maken met onze vereniging, stimuleer ze dan om zich aan te melden via 
de website van Jong Putten (www.jongputten.nl/probeer-badminton).

Contributie 2021
In verband met het niet gebruik kunnen maken van de sporthal in het 
voorjaar en het feit dat we ook geen zaalhuur over die periode hoeven te 
betalen, heeft het bestuur besloten om alle leden een korting van 50% 
te verlenen op de contributie 2021. Dit besluit dient nog bekrachtigd 
te worden in de Algemene Ledenvergadering van 14 oktober as. De 
incasso van de contributie 2021 zal plaatsvinden in de maand oktober.

Digidropper

http://www.jongputten.nl/probeer-badminton


Probeer Badminton Nu
Iedereen, dus jong en oud, die nog niet lid is van een badmintonv-
ereniging kan zich via www.probeerbadminton.nu inschrijven voor 10 
avonden badmintonnen voor 25 euro (de prijs is inclusief instructieless-
en). Ook onze vereniging doet mee aan dit landelijke project van Bad-
minton Nederland. De eerste inschrijvingen zijn al binnen. Ook hiervoor 
geldt; mocht je familie, vrienden, kennissen hebben die graag willen 
kennismaken met onze of een andere badmintonvereniging, stimuleer 
ze dan om zich aan te melden. De eerste avond is op 7 oktober as.

Oud Papier OPA wordt OPK
Vanaf 2022 zal de Gemeente Putten de organisatie rondom het ophalen 
van oud papier helemaal naar zich toetrekken. Voor Stichting OPA (aan-
tal sportverenigingen) is geen plaats meer. Om een lang verhaal kort te 
maken. Wij kunnen als vereniging voor 1 oktober as bij de Gemeente 
aangeven of, en zo ja hoeveel keer, wij in koppels van 2 personen mee 
willen doen met het ophalen van Oud Papier en Karton (OPK) in 2022. 
Er komt een vaste vergoeding van 100 euro per persoon per keer lopen. 
Minimum leeftijd is 17 jaar. Het is voor onze begroting van belang dat 
we hieraan blijven meedoen. Heb je interesse, dan graag zo spoedig 
mogelijk per Whatsapp opgeven bij Rinus Blankestijn 06-51359313. In-
dien er geen of (te) weinig mensen zich opgeven zal dat mogelijk gevol-
gen hebben voor de hoogte van de contributie vanaf 2022.

Gezocht: 2 bestuursleden en een jeugd coördinator 
Er zijn 2 bestuursleden aftredend; Rinus Blankestijn en Harald Kem-
per. Zij waren beiden al eerder aftredend maar in verband met de coro-
naperikelen langer aangebleven. Beiden stellen zich niet herkiesbaar. 
Het bestuur zoekt derhalve 2 nieuwe bestuursleden. Feitelijk een voor-
zitter en een algemeen bestuurslid, maar afhankelijk van de belangstel-
ling, kennis en kunde zou het ook een andere functie kunnen zijn, bij 
voorkeur een secretaris, zodat Jan zich op andere zaken kan richten. 
Voor nadere inlichtingen of kandidaatstelling kan je contact opnemen 
met Jan van de Ruitenbeek 06-57553415.

Ook zoekt het bestuur een jeugd coördinator. Na het plotselinge vertrek 
van de vorige jeugd coördinator 3 jaar geleden, heeft Harald deze taak 
er ad interim bijgedaan. Voor nadere inlichtingen of kandidaatstelling 
kan je contact opnemen met Harald 06-22015292.

Speelzaterdagen

Op de volgende data is 
het mogelijk om op 
zaterdagochtend te 
badmintonnen van

9:30 uur tot 13:00 uur

18 september 2021
2 oktober 2021
9 oktober 2021

20 november 2021
11 december 2021

29 januari 2022
19 februari 2022


