Nieuwsbrief Januari 2021.
In deze eerste nieuwsbrief van dit jaar is de term “nieuwsbrief” een lastige. Er is zoveel nieuws om ons heen
maar helaas geen vrolijk nieuws. Ook voor ons als actieve sporters is het een vervelende tijd. Buiten alles wat
niet kan of mag in het dagelijkse leven op school, werk en thuis is ook badmintonnen niet mogelijk. We missen
elkaar en dat gevoel neemt door de lange afwezigheid alleen maar toe. Het is helaas niet anders en we kunnen
alleen maar hopen dat we er gezond doorheen komen en we zodra dat weer kan een mooie herstart kunnen
maken.

Voorlopig geen badminton door verlenging lockdown

Tijdens de persconferentie van dinsdagavond 12 januari maakte het kabinet zoals verwacht bekend de huidige
lockdown te verlengen tot en met dinsdag 9 februari. Dit betekent helaas dat we voorlopig nog niet terug de zaal
in kunnen om te badmintonnen.

Grote Club Actie.

De Grote Club Actie heeft ons een mooi bedrag
opgeleverd: € 595,60
Dank aan de lotenkopers en –verkopers en Edwin voor
de organisatie,
Volgend jaar gaan we zeker weer meedoen.

Trainerscursus.

Na een lang en onduidelijk traject zijn we eindelijk los! We mogen de opleiding ShuttleTime gaan doen in
Meppel. Wij hebben nu 5 deelnemers aangemeld: Gijs Breedveld, Tim Huisman, Marit Mast, Xandra Hommes
en Zahra van Werd en van Nijeveen Thessah Vos en Maaike Agtersmit. Er komen van regio verenigingen
mogelijk nog deelnemers bij. We kunnen ca. 20 cursisten plaatsen.
Waar: theorie thuis, praktijk opleiding is op één zaterdag in Meppel.
Wanneer: zodra het weer kan.
Kijk op http://www.top-badminton.nl/trainersopleidingen/shuttletime voor alle informatie.
Wil je ook meedoen dan kun je je aanmelden bij Hans Musch.
Aanmeldingen: Mark van Wijk
Afmeldingen: Rena Reids, Ingrid Bouwhuis
Het bestuur
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