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Nieuwsbrief oktober 2017 

 
 
AGENDA 
Dinsdag 7 november 2017:  Algemene Leden Vergadering (ALV) 
     De Boerhoorn, Brandemaat 5, Meppel 
     Aanvang 20.00 uur, duurt ongeveer 1 á 1,5 uur. 
     Voor ALLE leden en ouder/verzorgers van jeugdleden. 
 
Uiterlijk 2 november 2017: Inleveren volle boekjes van de Grote club actie op de 

training. 
 
Maandag 18 december 2017: Kerst toernooi voor senioren in sporthal Koedijkslanden. 

Dit jaar op helaas op één avond.  
Maandag Tweede Kerstdag en maandag 1 januari is de 
sporthal gesloten. 

 
Competities volop bezig 
Zie jeugd, senioren BNL en senioren DUC 
 
 
Trainer(s) 
Het bestuur spant zich in voor vaste trainers voor elke trainingsgroep. De afgelopen jaren is 
dat steeds gelukt, echter door een chronisch en schrijnende gebrek aan badmintontrainers, is 
dat dit seizoen niet gelukt voor jeugdgroep 1 (17.00 - 18.00 uur). 
Alle opties zijn bekeken en uiteindelijk is het gelukt om binnen onze vereniging voldoende 
vrijwilligers te vinden die roulerend deze taak op zich nemen. Het gaat dan niet alleen om het 
trainen van de eerste groep, maar ook om het ondersteunen van trainer Kars met assistent-
trainers bij de beide andere groepen. Tevens krijgen de jeugdcompetitieteams een aantal 
keren een speciale competitietraining. 
De grote lijnen van de training van groep 1 zijn uitgezet door Kars Rozema en waar nodig 
kunnen de trainers voor die groep bij hem terecht voor instructies. 
Wij zijn blij dat het met hulp van de vrijwilligers (dank !) op deze manier is gelukt om ook 
groep 1 een training te kunnen blijven aanbieden. 
 
 
Trainingbroek passend bij de jacks 
Voor de liefhebbers kunnen we een trainingsbroek bestellen die past bij het club jack. De 
kosten hiervoor zijn € 39,- voor senioren en € 34,- voor jeugdleden, inclusief naam opdruk.  
We moeten wel minimaal 25 broeken afnemen!  Bestellen kan bij Arno de Vries.   
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Pyjama badminton 
Donderdag 26 oktober, wordt er in de Herfstvakantie weer pyjama badminton georganiseerd. 
De kinderen kunnen zich tegen die tijd weer aanmelden. 
 
Nog veel meer nieuws op www.meppelermeppers.nl.  
 
Aanmeldingen nieuwe leden: 
Wieteke Maatjes 
Karen Spijkman 
 
Afmeldingen: 
Matthijs Schoenmaker 
Anton Bosscher 
Gale Thnyodom 
Steef Biljouw 
Mirjam Biljouw 
Quinten Broer 
Jamie van Zeitveld 
Ben Leusink 
Kenneth Kneefel 
Wilma van Duuren 
Jasmine de Wildt 
Michael Lux 
 
Sportieve groeten, 
Het Bestuur 
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