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Vacature Competitieleider!!! 

Dries Willems heeft aangegeven dit seizoen als competitieleider af te maken en daarna 
definitief te stoppen als competitieleider. 
Wij zijn dan ook dringend op zoek naar iemand die interesse heeft in het overnemen van 
de taak competitieleider.
Als er niemand komt zullen we moeten gaan kijken of we nog competitie kunnen blijven 
spelen. 
Heb je interesse of wil je meer weten wat de taak van competitieleider precies inhoud?
Neem dan contact op met Dries Willems of informeer bij Tonnie Verweij of Nienke Peters.  

Sinterklaas!! 

Bijna komen de sint en zijn pieten weer
in het land.
Bij de badmintonclub vieren wij op
woensdag 30 november vanaf 18.30
ook sinterklaas!
Wie weet krijgen wij nog wel visite van de
sint en zijn pieten.
Alle jeugd- en seniorenleden, ouders van de jeugdleden, bestuur, tc-leden en de begeleiders
zijn deze avond welkom.

Nieuwjaarsreceptie 

Op 4 januari 2017 is de nieuwjaarsreceptie.    
De avond begint om 20.00 uur. 
Tot 21.00 uur is er een mogelijkheid om te spelen.
Wij zullen dan om 21.00 uur gaan beginnen met de loterij. 
De opbrengst van de loterij is bestemd voor de jeugd. 
 

Opzeggen lidmaatschap

We hopen natuurlijk dat jullie allemaal blijven spelen, maar anders laat dit voor 15 nov even 
weten i.v.m. het afmelden bij de bond.  
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Jantje beton 

Aankomend jaar zullen wij als club weer deelnemen aan de jantje beton actie.
Dit jaar hebben we twee weken om langs de deuren te gaan met de collectebussen.
Die weken zijn van 13 t/m 25 februari 2017 
We laten dit jullie vast weten, zodat jullie het alvast in de agenda kunnen zetten.
Jeugdleden lopen samen met een volwassenen, dit kan een ouder zijn, maar ook een 
vrijwilliger/lid van de vereniging.
Tamara en Nienke zullen tegen die tijd weer een planning
maken en de straten onder de collecteurs verdelen en zullen
dan waar nodig een jeugdlid koppelen aan iemand van de
vereniging.
We hopen weer op een mooi bedrag dat we binnen kunnen
halen voor onze vereniging. 

Activiteit 21 mei 2017 

Op 21 mei 2017 organiseren we weer een activiteit.
Wat dit gaat worden is nog even een verassing, maar noteer deze datum alvast in de 
agenda! 
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