Nieuwsbrief mei 2020.
50 jaar Meppeler Meppers.
Helaas hebben we ook de geplande activiteiten voor juni moeten annuleren, Zo is het jubileum jaar voor een
groot deel door de Corana crisis niet geworden waar we zo naar uit hebben gezien. Het is niet anders. We
hopen dat alle door de overheid genomen maatregelen helpen en dat we in ieder geval per 1 september weer
kunnen gaan badmintonnen in de sporthal.
Tot die tijd vermaken we ons buiten op het veldje voor sporthal het ERF in de Oosterboer. Elke donderdagavond
is de jeugd tot 13 jaar welkom van 18.00 tot 18.55 uur, de overige jeugd tot 19 jaar van 19.00 tot 20.00 uur en
de seniorleden vanaf 20.00 uur. We spelen o.a. Speedbadminton en binnenkort ook badminton met airshuttles.
Klik hier voor meer informatie over deze nieuwe sport.
Uiteraard houden we ons aan de bekende regels van het RIVM.
Competitie 2020/2021.
Jeugd.
In de vorige nieuwsbrief melden we al dat voor het nieuwe seizoen wij maar liefst 6 jeugdteams in hebben
kunnen schrijven, Ze gaan de thuiswedstrijden op de zaterdagen met alle 6 teams samen in sporthal het Erf
spelen, wel met verschillende aanvangstijden, zodat er per team 2 banen beschikbaar zijn.
Senioren.
Na de oproep vorige maand en na een belronde langs alle seniorleden om mee te gaan doen aan een competitie
hebben 23 leden zich aangemeld, SUPER. We kunnen zo volgend seizoen starten met 4 teams in de DUC
(Dorpen Uitwisselings Circuit) en 1 heren team in de bondscompetitie.
De DUC kun je t.z.t. volgen op www.duccompetitie.nl. (Doet het nu nog niet?.... klopt, nu nog in aanbouw)
De teamindeling is in grote lijnen al gemaakt en zal later aan de betreffende leden worden gecommuniceerd.
Corona en contributie 2020.
Het bestuur, dat nu vergadert via beeldbellen, heeft besloten de contributie voor het kalender jaar 2020 eenmalig
aan te passen. Zoals het er nu naar uitziet missen we vanaf 16 maart tot eind juni de trainingen, ook twee
trainingsweken in augustus zullen nog niet kunnen plaatsvinden. Dat betekent op jaarbasis dat we ongeveer 1/3
deel van het actieve jaar geen aanbod hebben. De vaste lasten zoals zaalhuur en afdracht aan de badmintonbond
blijven voorlopig nog gewoon staan als kostenpost. Onze uitgaven zullen dus niet veel anders zijn dan gewoonlijk.
Toch willen we een geste doen naar alle leden die nú lid zijn en de contributie voor dit jaar met 25% verlagen. In
het derde en vierde kwartaal van 2020 zal daarom slechts de helft van de normale contributie worden geïncasseerd. Deze geste gaat ten koste van onze reserves maar kunnen we doen gezien de gezonde financiële status
van de club. Uiteraard is een ieder vrij de volledige contributie (als donatie) over te maken.
In juni de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie, volg ons elke dag via de website voor de laatste actuele
informatie. www.meppelermeppers.nl
afmeldingen: Rosanne Kruft, Danique Harsevoort.
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