Nieuwsbrief november 2019.
Agenda i.v.m. feestdagen.
Donderdag 5 december is er geen training voor de jeugd en senioren. De jeugd en senioren kunnen vanaf 19.00 uur
wel vrij spelen.
Maandagavond 23 december is er geen speelavond in de Koedijkslanden. (zaal niet beschikbaar)

SportVen On Tour donderdag 21 november in Het Erf.

Dolf Venema van SportVen is donderdag 21 november vanaf 19:00 uur in sporthal Het Erf met rackets en alle soorten
attributen die maar met badminton 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 of een app naar 06-41190959.

Terugblik Algemene Ledenvergadering 2019.
Ook dit jaar helaas geen grote opkomst maar toch een geanimeerde vergadering. Nick Thone is terug getreden
uit het bestuur, ook via deze weg nogmaals bedankt voor je inzet. Nick blijft wel actief in de jubileum commissie.

Meppeler Meppers op RTV Meppel.
Tineke, Rudi, Herman en Quido hebben ons zaterdag 9 november in het radio sportprogramma van omroep
Meppel gepromoot, je kunt het hier terug luisteren.

Sportgala Meppel.
We hebben ons opgegeven als genomineerde voor de vitaliteitsprijs 2019, 30 Januari 2020 de uitslag……

Zie via onze website de wedstrijdschema’s en uitslagen van de competities.
Klik hier voor de jeugd teams en hier voor het senioren bonds-team.
Senioren DUC team, zie: www.dorpencompetitie.jouwweb.nl

Jubileum toernooi zaterdagavond 4 januari 2020.
Bijna alle leden van 16 jaar en ouder hebben zich al opgegeven. Het beloofd dus een mooie avond te worden.
Nog niet opgegeven, doe dat zo snel mogelijk bij Hans Musch.
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Vervolg nieuwsbrief november 2019.
Zaterdag 18 april 2020: reünie en buffet voor alle leden en oud-leden.
De eerste aanmeldingen druppelen binnen, de reacties van oud-leden zijn erg positief. Aanmelden via onze website.

Feestavond voor alle leden (16+) zaterdag 18 april 2020.
Na de reünie en etentje gaat het feest verder voor alle huidige leden en partner.
Ook hiervoor aanmelden via de website.

Afmeldingen:
Max Hoogeveen
Sil Huisman
Het bestuur.
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