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Bianca vrijwilliger van het jaar 
Op het Kerst/Oud en Nieuwjaar toernooi is Bianca gekroond tot Vrijwilliger 2015. Zij krijgt deze extra 
waardering voor haar inzet in de commissies voor de DPC- en DUC-toernooien en als competitie 
leider Jeugd. Bianca nam de wisselbeker met oorkonde in ontvangst en maakte gelijk van de 
gelegenheid gebruik om aan te geven dat op de toernooidag van het DPC (zaterdag 20 februari 2016) 
nog behoefte is aan mensen voor hand- en spandiensten. Foto’s en uitgebreider bericht op website. 
 
Kerst - Oud en Nieuwjaarstoernooi 
Het jaar is weer afgesloten met een senioren toernooi. Foto’s en uitgebreider bericht op website. 
De eerste maandag deelde Hans aan alle vaste vrijwilligers een kerststol uit. Ook Ceciel Brouwer van 
Sporthal Koedijkslanden werd bedankt met een kerststol. 
 
DPC jeugdtoernooi zaterdag 20 februari in Koedijkslanden 
De voorbereidingen zijn in volle gang. Onze jeugd doet natuurlijk ook mee! We hebben nog wat 
leden (en ouders) nodig om op hand en spandiensten te verlenen. Geef je even op bij Bianca Geerts. 
 
Jeugdactiviteiten 
Manuela van Werd stopt met haar jeugdactiviteiten en dus hebben we nu een paar mensen nodig 
voor de jeugdactiviteiten zoals de Grote Clubactie, Sinterklaas en andere activiteiten. De 
eerstvolgende is een slaapfeestje voor de jeugd in de sportzaal Het Erf in de voorjaarsvakantie. 
Vooral ouders van jeugdleden worden opgeroepen zich op te geven bij Hans Musch. 
 
In voorbereiding 
Tijdens de ALV 2015 zijn suggesties verzameld voor extra activiteiten.  
Het bestuur heeft een keuze gemaakt voor de volgende onderwerpen 

 Sportkleding, bijvoorbeeld een trainingsjas. Arno, Mari-an en Bianca gaan hier mee aan de slag. 

 Een jeugdkamp. 

 Een badmintonclinic, Herman Rozema bereidt dit voor. 

 Een ledenwerfactie. Edwin Scholing heeft zich aangemeld dit op zich te gaan nemen. 

 Barbecue aan het eind van het seizoen zonder kosten voor de leden. 

 Voortzetting van de einde jaar toernooien  zonder deelnamekosten voor de leden. 
 
Kortingsbon 10 euro Jan Bols Hoogeveen 
Door het meedoen aan de Grote Clubactie, krijgen alle leden van onze vereniging bijgaande 
kortingsbon, bij aankoop van minimaal 10 euro tot 28 februari komend jaar. 
 
Aanmeldingen nieuwe leden  Afmeldingen 
Stefan Hagewoud   Patrick Uiterwijk 
 

Een prachtig en sportief 2016 gewenst, 
 
Het Bestuur 
Meer nieuws op www.meppelermeppers.nl 
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