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Nieuwsbrief Mei 2021. 
 

Gaan we eindelijk weer de zaal in? 
Dinsdagavond 11 mei jl. werd tijdens de persconferentie duidelijk dat de binnensporten per woensdag 19 mei weer van start 
mogen, mits de dalende coronacijfers dit toestaan. Maandag 17 mei volgt er een definitieve go/no go voor deze stap in het 
stappenplan. Mochten de seinen aanstaande maandag definitief op groen worden gezet, dan kunnen we eindelijk weer 
badmintonnen in de sporthal. Er zitten wel een aantal voorwaarden aan. Zo moet de gemeente Meppel nog toestemming 
geven, mogen er maximaal 30 personen in de sporthal aanwezig zijn, is er een registratieverplichting en mogen sporters 
vanaf 18 jaar maar met z’n tweeën sporten met in achtneming van de 1,5 metermaatregel. De nieuwe protocollen worden 

nog nader uitgewerkt. Mogelijk kunnen we vanaf donderdag 20 mei weer trainen in de zaal. 
 
Reserveer zaterdag 25 september 2021 in je agenda! 
Na een lange periode van stilte door de Covid-pandemie gaan we langzaam aan weer de goede kant op. Laten we hopen 
dat de trend van versoepelingen doorzet. We kunnen in ieder geval weer een beetje hoop hebben op een "normale" zomer 
en wellicht spoedig weer gaan badmintonnen in de zaal. En dan kunnen we ook de uitgestelde reünie, het buffet en de 
feestavond door laten gaan. 
De jubileum commissie heeft in ieder geval een datum geprikt: ZATERDAG 25 SEPTEMBER. 
In de kantine van de sporthak Koedijkslanden zijn jullie vanaf 16.00 uur welkom voor de reünie, vanaf 18.00 voor het buffet 
en daarna op de feestavond. Hoe (opnieuw) aan te melden volgt later nog.  
Omdat er ook vragen waren van oud leden om nog even onderling een pluimpje te slaan is ook een reservering aangevraagd 
voor de sporthal van 15.00 tot 17.00 uur. Als deze wordt toegewezen laten we dat weten. Houd 25 september dus vrij en 
de website en je mail in de gaten. 

Heb je vragen dan zien we die graag tegemoet per mail op 50jaar@meppelermeppers.nl. De jubileumcommissie. 
 
Ook 4e kwartaal 2021 halvering contributie. 
Als bestuur hebben we besloten om alle huidige leden nog verder tegemoet te komen in de contributie. Het tweede en derde 
kwartaal hadden we al een korting van 50% toegepast en dat doen we nu ook het vierde kwartaal van dit jaar. Dit houdt in 
een korting op de incasso van de jeugdleden van € 17,- en voor de senioren een korting van € 24,- voor ieder kwartaal. 
 

(Jeugd)competitie 2021/2021. 
Afgelopen seizoen hebben wij jammer genoeg de competitie niet kunnen spelen, wij hopen dat wij voor komend seizoen de 
competitie wel kunnen spelen. Door dat wij afgelopen jaar de trainingen ook niet volledig hebben kunnen spelen was het 
erg lastig om de teams samen te stellen. Maar samen met Esme hebben wij ons best gedaan om de teams samen te stellen. 

J1 

U19 3e klasse A 

Marit Mast 
Alinde Kroeze 
Sterre Schoenmaker 
Laura Klok 

Denyce Lippold   
 
 

J2 
U17 1e klasse A 
Nienke van Gasteren 
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Eva Schuten 
Niek Jonker 
Ramon Doppenberg 
Mike Vos 
  
J3 
U15 2e klasse A: 
Anouk Roo dispensatie aanvragen 
Sophie Bakker dispensatie aanvragen 
Elise Mulder 
Mandy Vos 
Gioio op t Zand 
 
 
J4 u13 
Sander vd Grift 
Jaimie Pathuis 
Sven Heerebroek 
Sylan Muggen 

 

Leden voordeel bij pedicure praktijk Desiree Lindhout. 
Desiree Lindhout, de vrouw van ons lid Stefan Lindhout heeft 3 maart 2020 in Nijeveen haar eigen pedicure praktijk 
geopend. Heb je voetklachten tijdens- of na het badmintonnen, een pedicure behandeling kan dan zeer zinvol zijn om de 
klachten te verlichten. Leden krijgen 10% korting.  Klik hier voor alle informatie. 
 

Volg ons via de website voor actuele informatie. www.meppelermeppers.nl 
 
 
Het bestuur. 
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