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Met het afschalen van alle coronamaatregelen is tegelijkertijd het  ve-
renigingsleven weer op gang gekomen, zo ook bij Badmintonvereniging 
Putten. Er kan zonder enige restricties worden gesport en de ook de 
kantine van de sporthal is weer open. Inmiddels is de najaarscompetitie 
2021 waar mogelijk alsnog uitgespeeld. Andere activiteiten worden her-
vat zoals Probeer Badminton NU, sportstimulering, project badminton 
voor leerlingen van Groevenbeek. Ook aan de Koningsspelen vrijdag 
22 april aanstaande zal onze vereniging weer  deelnemen. Tevens staat 
er in samenwerking met Tennisvereniging Vale Ouwe en Tafeltennisve-
reniging Putten een racketlon evenement op het programma voor za-
terdag 11 juni. 

Verloop competitie 

In de regiocompetitie is het jeugdteam (Tatjana van Beek, Michelle van 
den Hoorn en Anne Roelofsen) hebben het prima gedaan in een sterke 
poule en zijn als 4e geëindigd.

Zie  http://www.badmintonputten.nl/competitie/jeugdteam%201.html

Digidropper

http://www.badmintonputten.nl/competitie/jeugdteam
201.html


Het senioren mix team (Bea Maarsenveen, Jeannet van Donkergoed, 
Paul Alfrink, Rob Vonk en Jeroen van den Berg) heeft de lijn van vorig 
jaar dit voorjaar weten door te trekken en is met glans 1e geworden. 

Zie  http://www.badmintonputten.nl/najaarscompetitie/dubbel-
team%201.html

De poule van het mannenteam (Kelvin van de Koot, Richard van Hu-
izen,  Jan van de Ruitenbeek en Harald Kemper) viel tijdens de corona 
periode helemaal uiteen. Slechts 3 teams haalden de eindstreep. Het 
mannenteam eindige als 2e. 

Zie  http://www.badmintonputten.nl/najaarscompetitie/man-
nenteam%201.html

Rabobank Clubactie 2021

Onze vereniging heeft vorig najaar € 127,95 ontvangen uit de Rabo-
bank Clubactie 2021. Dank aan diegene die op onze vereniging hebben 
gestemd!

Algemene Ledenvergadering
Op donderdag 21 april as om 20.30 uur in de sportkantine zal de ALV 
2022 worden gehouden.  De stukken zullen we op de website plaatsen 
en stemgerechte leden krijgen het financieel Verslag 2021 per email ti-
jdig toegestuurd. Zoals aangekondigd in de ALV van oktober 2021 zul-
len Rinus Blankestijn en Harald Kemper aftreden als bestuurslid; beiden 
zijn niet herkiesbaar. Tevens is Peter Barnes wegens  gezondheidsre-
denen de komende tijd helaas niet beschikbaar als bestuurslid. Alom 
de vereniging is naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden. Ook zo-
ekt het bestuur een nieuwe jeugd- coördinator. Heb jij interesse in een 
bestuursfunctie of wil je de jeugd organisatorisch ondersteunen neem 
dan contact op met Jan (06-57553415) of Harald (06-22015292).
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