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Nieuwsbrief maart 2018 

 
 
 
De competities 
Zijn (bijna) klaar, zie hier voor de uitslagen, standen, enz. 
 
DPC 2018 in Meppel 
Sporthal Koedijkslanden was vorige maand weer goed gevuld met jeugdige badmintonners uit 
Noord Nederland. BCMM stond wederom garant voor een vlekkeloos verlopen toernooi. Op 
onze site vind je alle verslagen en foto’s. Het bekijken waard, klik hier. 
 
Ouder Kind toernooi 
Ook hiervan vind je een verslag op de site, klik hier. 
 
Schoolbadminton toernooi 2018 
Naast de sportimpuls trainingen hebben we samen met Meppel Actief ook weer een prachtig 
toernooi voor de basisscholen georganiseerd, een verslag en filmpje is op onze site onder 
deze knop te lezen en te zien. 
 
DUC toernooi in Meppel 
Zaterdag 14 april organiseert Meppeler Meppers het DUC jeugdtoernooi Meppel. Was het 
DPC toernooi misschien erg pittig? Het DUC toernooi is heel laagdrempelig. Juist ook de echte 
beginners komen hier aan hun trekken.  
 
Trainingsbroek passend bij de jacks 
Helaas zijn er niet genoeg aanmeldingen voor de aanschaf van een club trainingsbroek 
ontvangen. We gaan dus niet over tot een collectieve inkoop. 
 
MVKT (Meer Vrijwilligers in Korte Tijd) 
Met een brief voorzien van een gadget, gaf het MVKT-team het startschot voor een actie om 
vrijwilligers te werven. Om kort te gaan, op een belavond zijn 21 leden bereid gevonden om 
iets voor de vereniging te betekenen. En op de vrijwilligers-avond konden we 10 vrijwilligers 
koppelen aan totaal 27 taken/taakjes. Prima resultaat bij een toffe vereniging. Binnenkort een 
uitgebreider verhaal in de kranten en op onze website. 
 
Jeugdcommissie. 
Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan. Er is een jeugdcommissie die de 
nevenactiviteiten voor de jeugd gaat organiseren, deze bestaat uit Jan Middelkoop, Susan 
Lippold, Bianca Doppenberg en Rudi Mast. We wensen deze actieve vrijwilligers veel plezier 
bij het organiseren van ??? voor onze jeugdleden.    
 
Vrij uur beschikbaar in sportzaal het ERF 
Door het samenvoegen van de jeugdtrainingen is elke donderdag van 17.00 tot 18.00 uur de 
sportzaal het ERF beschikbaar voor senior leden. Wie hier gebruik van wil maken kan zich bij 
een bestuurslid melden.   
 
Nieuwe netten 
Op verzoek van een aantal leden op de laatste ALV hebben we nieuwe netten voor de 
sporthallen Koedijkslanden en het ERF aangevraagd bij de gemeente Meppel. Deze zijn begin 
maart 2018 geleverd. De netten zijn EXCLUSIEF voor de Meppeler Meppers. Dus opruimen 
in onze materiaal kasten en wees er zuinig op.  
 

mailto:info@meppelermeppers.nl
http://www.meppelermeppers.nl/
https://meppelermeppers.nl/jeugd/competittie/competitie-jeugd-20172018/
https://meppelermeppers.nl/alleen-enthousiaste-badmintonners-meppel/
https://meppelermeppers.nl/ouder-kind-toernooi-3/
https://meppelermeppers.nl/jeugd-speelde-spannend-badminton-toernooi/
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Nog veel meer nieuws op www.meppelermeppers.nl  
 
Aanmeldingen nieuwe leden: 
Alberto Kamman 
Hugo van der Veen 
Robin Schrotenboer 
Manon Beekman 
Stefan Lindhout 
 
Afmeldingen leden: 
Max van Dongen 
Maaike Visscher 
Yorrick Molema 
Eva Molanus 
Danielle Westendorp 
Allard Jonker 
Kezia Lux 
Devina Lux 
Julian Broer 
Roderick Postema 
Danielle Schaab 
Finn Breedveld 
 
Sportieve groeten, 
Het Bestuur 
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