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Nieuwsbrief oktober 2015 
 

In deze nieuwsbrief:      EEN OPROEP: KOM NAAR DE   

 
 
Dinsdag 27 oktober is de jaarlijkse ledenvergadering in wijkcentrum de Boerhoorn. Brandemaat 5, Meppel. 
(Oosterboer) We hopen op een mooie opkomst.  
Alle leden van 18 jaar en ouder en minimaal één ouder van een jeugdlid zien we graag op deze belangrijke 
vergadering, het is tenslotte het hoogste beslissingsorgaan binnen jouw vereniging.  
Aanvang is 20.00 uur en meestal duurt het niet langer dan een uur.  
Wij zorgen voor gratis koffie, thee en  frisdrank.  
 
 
Verder kun je vast in je agenda zetten: 
3 December 2015: 
Voor de jeugd de Sinterklaasviering, we vieren dat feest in sportzaal HET ERF voor ALLE jeugdleden. 
 
21 en 28 December is het eindejaars toernooi voor alle  senior leden in sporthal Koedijkslanden. 
 
4, 11 en 18 Februari 2016 organiseren we samen met Meppel Actief een training voor kinderen uit groep 7 
en 8 van de PCBO basisscholen, de zogenaamde Talentengroep training. Daarna volgt voor alle 
basisschool kinderen op 3 Maart 2016 het scholen badminton toernooi. Hiervoor zijn we weer een tiental 
vrijwilligers nodig, aanmelden kan nu al bij Hans Musch. 
 
20 Februari 2016 hebben we het DPC toernooi in Meppel, de hele zaterdag in sporthal Koedijkslanden, met 
deelname van al onze Meppeler jeugd competitiespelers. 
 
16 April 2016 is het DUC toernooi in sportzaal HET ERF met deelname van al onze jeugdleden. 
 
Onder tussen gaat de competitie ook door.  
TIP: op diverse zaterdagochtenden spelen onze jeugdteams hele leuke wedstrijden in sportzaal  
HET ERF, kom eens kijken en moedig ze aan. Zie programma op de site. 
 
Meer nieuws op www.meppelermeppers.nl. 
 
Aanmeldingen nieuwe leden 
Sander Veenstra 
Roderick Postma 
Afmeldingen leden 
Martijn Wiltjer 
Andries van der Wolff 
 
Met sportieve groet, 
Het Bestuur 

TOT DINSDAG 27 OKTOBER ! 
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