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Nieuwsbrief september 2019 (2) 

 

Rabobank Club Support Actie 
Meppeler Meppers doet dit jaar mee aan Rabo 
ClubSupport. 
Jouw stem is geld waard! 
Kunnen wij rekenen op die van jou? 
Kijk op Rabobank.nl/clubsupport. 
Stemmen is mogelijk van 27 september tot en met 
11 oktober 2019.     DOEN !!!!! 

 

De website is up to date met de competities 2019/2020. 
Klik hier voor de jeugd teams en hier voor het  senioren bonds-team. Helaas is er voor het senioren DUC team geen 
actuele site beschikbaar. De standen komen t.z.t. op de borden in de sporthallenen op de website. 
 

Probeer badminton. 
De ledenwerfactie actie is geslaagd te noemen met tot nu toe 13 aanmeldingen, 4 jeugd en 9 senioren. Inschrijven 
kan nog een paar dagen. De eerste cursusdagen zijn maandagavond 30 september en donderdag 3 oktober. 
 

Sporthal gebruik. 
De Koedijkslanden sporthal is voorzien van een nieuwe vloer, met vloerverwarming. Dit ziet er weer netjes uit.  
De vloer in sportzaal het Erf is minder fraai. Na de zomervakantie wel lekker schoon maar nu al weer vol met zwarte 
strepen en vlekken. Hoe ze er op zijn gekomen weten we niet. Verzoek aan een ieder om alleen met schone 
zaalschoenen te sporten en als je per ongeluk iets vies maakt, maak het dan ook weer schoon! 
 

Grote Club actie.  
Heb je al loten verkocht? De opbrengst is bestemd voor de jeugdcommissie die dit jubileum seizoen extra veel leuke 
activiteiten voor onze jeugdleden organiseert, zie de agenda op onze website. 
 

Een potje meppen.  
Het duurt nog even maar reserveer zaterdagavond 4 januari 2020 vast voor de eerste activiteit in het Meppeler 
Meppers jubileum jaar. Toernooi in de sporthal Koedijkslanden voor alle leden van 16 jaar en ouder. 
 
Aanmeldingen: 
Jasper Kiburg 
 
Het bestuur. 
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