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Nieuwsbrief Maart 2021. 
 

Helaas nog steeds geen badminton mogelijk. 
We zitten nog steeds met dat vervelende virus opgescheept. Laten we hopen dat we de langste badmintonloze 
periode hebben gehad en dat we snel weer in de sporthallen mogen. Eerst misschien nog een tijdje buiten spelen 
als dat mag en kan? We zullen zien. Maar ondertussen missen we jullie en elkaar. Wel fijn dat alle leden trouw 
blijven aan de club, dat waarderen we zeer. Het gaat goedkomen. 

 
Aanpassen contributie i.v.m. lockdown. 
Als bestuur hebben we besloten om alle leden wederom tegemoet te komen in de contributie. De komende twee  
kwartalen (1 april tot en met 30 september 2021) passen we een korting van 50% toe. Dit houdt in een korting op 
de incasso van de jeugdleden van € 17,- en voor de senioren een korting van € 24,- per kwartaal, dus 2x. 
 
Buiten training met de jeugd. 
Op dit moment onderzoeken we of we weer buiten kunnen gaan trainen met de jeugd en seniorleden leden tot 27 
jaar. We zoeken hiervoor een geschikte locatie. Volgens de huidige regels moet het op een sportlocatie zijn, het 
mag niet in de openbare ruimte zoals het veldje bij sporthal het Erf. Zodra er nieuws zullen we dat melden. Tips 
en ideeën zijn welkom.  
 
(Jeugd)competitie 2021/2021. 
De inschrijving voor de (jeugd)competitie 2021/2022 staat weer voor de deur. We gaan proberen iedereen weer 
in te delen in een passend team waarbij we zo veel mogelijk uitgaan van de teams zoals die waren samen gesteld 
voor het huidige seizoen.  
 
Een cadeau voor trainster Esmé, 
Zoals jullie weten is Esmé eind oktober 2020 gestopt met 
het geven van de badminton trainingen i.v.m. haar 
zwangerschap. Wij hebben een mooie kaart gekocht en 
hier door de jeugdspelers hun naam op laten zetten. 
Tevens hebben wij hier nog een paar andere leuke 
dingen bij gedaan en hebben ook aan haar man Anne 
gedacht. Vanuit de jeugdcommissie wilden wij kort na 
haar stoppen het cadeau aanbieden, echter door de 
corona was het hier nog niet van gekomen. Zaterdag 30 
januari hebben wij namens de jeugdspelers dit presentje 
bij Esmé en Anne gebracht. 

 
 
Volg ons via de website voor actuele informatie. www.meppelermeppers.nl 
 
Afmelding: Desny Paasman 
 
Het bestuur 

mailto:info@meppelermeppers.nl
http://www.meppelermeppers.nl/
http://www.meppelermeppers.nl/

