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Nieuwsbrief juni/juli 2020. 
 

Yes, we mogen (bijna) weer! 
Vanaf 1 juli is binnensport, onder voorwaarden, weer toegestaan en daar zijn wij ontzettend blij mee. Er mag 
weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport. Ook zijn wedstrijden, toernooien en 
evenementen weer toegestaan. Hierbij mag publiek aanwezig zijn.  
Wij gaan maandag 17 augustus en donderdag 20 augustus weer van start. Het blijft daarbij belangrijk dat 
er zoveel mogelijk vóór en ná het sporten door de deelnemers ouder dan 18 jaar anderhalve meter afstand 
wordt gehouden en dat de hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd. Daarnaast moet worden 
voldaan aan de richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief 
op het coronavirus is getest. 
 
 
Corona en contributie 2020. 
Als bestuur hebben we besloten om jullie tegemoet te komen in de contributie omdat er veel speelavonden zijn 
vervallen. Omdat de jaarcontributie verdeeld is over 4 kwartalen hebben we besloten een korting van 50% toe te 
passen op de kwartalen 3 en 4 van 2020. Dit houdt in een korting op de incasso van de jeugdleden van € 17,- en 
voor de senioren een korting van € 24,-. De incasso zal plaatsvinden op 2 juli en 4 oktober. 
 
 
Overdracht taken vrijwilligers. 
Herman Rozema gaat stoppen als bestuurslid, wat we zeer betreuren, en daarom worden zijn taken  
overgedragen.  
De DUC gerelateerde jeugd activiteiten worden nu door Arno Schoenmakers en Bianca Doppenberg verzorgd. 
Het betreft o.a. ons DUC jeugdtoernooi (in 2021 op 17 april), voorzitterschap jaarlijkse DUC vergadering en beheer 
toernooikalender.  
De organisatie en begeleiding van de Vanboeijen spelers neemt Ferrie Meijers over. Klik op hier voor artikel  met 
foto’s en filmpjes van de overdracht. 
Voor de PR activiteiten en redactie van de website (Quido van Hien blijft webmaster) zoeken we nog naar 
vrijwilligers die dat op zich wil nemen. Herman geeft graag informatie over de werkzaamheden aan 
belangstellenden voor deze leuke functie.   
 
Bianca Geerts heeft het secretariaat van de jeugdcompetitie overdragen aan Suzanne Lippold. 
Op de volgende ALV in het najaar zal een en ander uiteraard nader worden besproken. 
 
 
De DUC Dorpencompetitie (Dorpen Uitwisselings Circuit)  
In de vorige nieuwsbrief was het al aangekondigd, maar nu is het zover. De website van de Badminton 
Dorpencompetitie van Noord-Nederland is gelanceerd: www.duccompetitie.nl 
Neem eens een kijkje en volg de verrichtingen van onze teams op deze site. 
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Vervolg nieuwsbrief juni/juli 2020. 
 
Buiten training met de jeugd. 
Afgelopen weken hebben wij met de jeugd buiten gebadmintond. Dit is door de jeugd met veel enthousiasme 
ontvangen en door de trainers en begeleiding met veel plezier gegeven. Er werd o.a. met speedminton en air 
shuttles gespeeld, dit was voor iedereen een nieuwe manier van badminton. Ook werd er aan het eind van de 
training nog wel eens een potje trefbal gedaan. Op de laatste training dag voor de zomer werd er een potje slagbal 

gespeeld.  Zie ook artikel 1 en artikel 2 met foto’s en filmpje op onze site. 

 

 
 

 
 
Wij wensen jullie een mooie zomer en hopen IEDEREEN weer gezond terug te zien op 17 of 20 augustus. 
 
In augustus de volgende nieuwsbrief, volg ons via de website voor actuele informatie: www.meppelermeppers.nl 
 
 
af meldingen: Luna Erkemij, Jarno Thone, Dennis de Laat 
 
Het bestuur 
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