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Nieuwsbrief september 2019 

 
 

Aanvang competities. 
De eerste wedstrijden zijn al weer gespeeld, zie hier de site met alle informatie over speelschema, uitslagen en 
standen. 
 

SportVen On Tour donderdag 19 september in Het Erf. 
Dolf Venema van SportVen is donderdag 19 september vanaf 19:00 uur in Het Erf met rackets en alle soorten 
attributen die maar met racketsporten te maken hebben. Deskundig advies van een ervaringsdeskundige bij uitstek. 
Voor beginners en toppers. Als er wensen zijn graag tijdig een mail naar info@sportven.nl 
 

Algemene Leden Vergadering. 
Noteer 5 november 2019 in je agenda voor ons jaarlijks hoogtepunt : de ALV, in wijkcentrum de Boerhoorn, 
aanvang 20.00 uur. Dit jaar met bekendmaking welke topspeelster ons op 12 maart volgend jaar een clinic gaat 
geven ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum. En nog meer nieuws over de jubileum activiteiten. 
 

Nieuwe shirts. 
De fraaie club shirts met het 50 jaar BCMM logo zijn uitgereikt. Wie niet besteld heeft maar alsnog zo’n mooi clubshirts 
wil aanschaffen kan terecht bij Joke Musch. Er is nog een beperkte voorraad aanwezig. 
 

Probeer badminton. 
De inschrijfperiode loopt nog tot 30 september. De eerste aanmeldingen zijn al binnen. Promoot 
deze unieke kennismakingscursus in je omgeving, vrienden, school, werk enz. Willen jullie de 
volgende Facebook pagina delen: https://www.facebook.com/ProbeerBadminton/  
 

   
De verkoopboekjes zijn uitgedeeld. Verkopen dus maar die loten. De opbrengst is bestemd voor de jeugdcommissie 
die ook dit seizoen diverse leuke activiteiten voor onze jeugdleden organiseert, zie de agenda op onze website. 

Het duurt nog even maar reserveer zaterdag avond 4 januari 2020 vast voor de 
eerste activiteit in het Meppeler Meppers Jubileum jaar. In de sporthal 
Koedijkslanden voor alle leden van 16 jaar en ouder.    
 

 
Aanmeldingen:    Afmeldingen: 
Desiree Steenhoek    Maxander Botter 
Rena Reinds     Luke Steen 
Mirte Drogers 
Wil Bruinsma 

 
 
Het bestuur. 
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