Nieuwsbrief september 2016

We zijn weer begonnen.
Trainingen.
Elke Donderdag:
sportzaal Het Erf
Vrijspelen.
Elke Maandag:
Elke Donderdag:

sporthal Koedijkslanden
sportzaal Het Erf

17.00 - 20.00 uur jeugd
20.00 - 21.00 uur senioren
20.00 - 22.00 uur, senioren
21.00 - 22.00 uur, senioren

De competitie start ook weer.
Zie hier voor de speelschema’s, standen, enz.
Dolf Venema van Sportven is op donderdag 15 september vanaf 17.30 uur aanwezig in het
ERF voor reparatie en aanschaf van rackets. Ook voor andere sportzaken kun je dan bij hem
terecht.
Vacatures.
Ook onze vereniging draait op vrijwilligers, wij zoeken:

per direct één of meerdere (assistent) jeugd train(st)er
Wij zijn met spoed op zoek naar één of meerdere trainers/sters op de donderdagavond van
17:00 tot 20.00 uur. We hebben enthousiaste jeugd groepen die dolgraag de basis badminton
technieken willen leren. De eerste groep van17.00 tot 18.00 uur zijn starters, hieraan geef je
zelfstandig training onder de verantwoording van onze hoofdtrainer. Het tweede uur assisteer
je de hoofdtrainer met de iets meer gevorderde jeugd. Eventueel kan dat ook nog het derde
uur met de oudere gevorderde jeugdgroep. Alle mogelijkheden zijn bespreekbaar en uiteraard
staat er een gepaste vergoeding tegenover. Is je interesse gewekt mail dan naar:
hansmusch@home.nl of bel 256722.
En voor de jeugdcommissie mensen die af en toe een activiteit voor de jeugd regelen. Het is
even wat werk, maar heel leuk. Informatie of aanmelden bij Hans Musch, tel. 256722.
Grote club actie.
Deze start op 1 oktober 2016. Op 22 september ontvangen de jeugdleden de loten boekjes.
Clinic donderdag 22 september in Het ERF.
Jordy Hilbink en Nick Fransman geven op donderdag 22 september een clinic in sportzaal Het
Erf. Van 19.00 tot 20.00 junioren en van 20.00 tot 21.00 senioren.
Wie Jordy en Nick zijn kun je hier lezen.
Met daar tussenin een wedstrijddemo. DIT MAG JE NIET MISSEN.
Alvast voor in de agenda
donderdag 20 oktober - Pyjama party
dinsdag 1 november - Algemene ledenvergadering
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Nieuwe penningmeester gevonden
Rob van Litsenburg wordt momenteel ingewerkt door Harriet van Dalen. Rob wordt officieel
voorgesteld tijdens de algemene ledenvergadering.

Aanmeldingen nieuwe leden:
Steef van Biljouw
Miriam van Biljouw
Eva Molanus
Florian Molanus
Lennart Molanus
Afmeldingen:
Ruben van Schilfgaarde

Sportieve groeten,
Het Bestuur

Meer nieuws op www.meppelermeppers.nl
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