
Dag iedereen,
We beginnen inmiddels alweer tegen het eind van het jaar aan te lopen. Terugkijkend op afgelopen jaar zijn er
veel positieve dingen geweest, waaronder Oldstars badminton, badminton NU en een leuke enthousiaste groep
jeugd. Ook volgend jaar zal het bestuur met frisse moed actief zich in blijven zetten voor onze vereniging.
Mocht je ideeën, tips of andere opmerkingen hebben, blijf dit aan ons doorgeven.  

Pepernoten training dinsdag 29 november
De jeugdtraining stond deze avond in het teken van sinterklaas. Als verrassing kwamen er nog 2 pietjes gezellig
meedoen tijdens de training. Als afsluiting kregen de kinderen een zak vol lekkers mee naar huis.

Nieuw beleid leenrackets
Bij onze vereniging kun je makkelijk en gratis een racket lenen en dat blijft zo! Hier wordt dan ook goed   
gebruik van gemaakt. We moeten wel af en toe nieuwe rackets aanschaffen of laten repareren, wat gepaard
gaat met kosten voor onze vereniging. Daarom heeft het bestuur besloten nieuwe leden vanaf 1 januari een
racket voor maximaal 2 maanden in bruikleen te geven. Voor voordelige en goede rackets verwijzen wij graag
door naar Valkema Sport in Veendam. Een Yonex racket is al verkrijgbaar tussen de 30 á 40 euro. Voor meer
informatie kun je je ook melden bij Hans de Jonge. tel: 0640202916

Kaart en sjoelavond 
Er zijn in totaal 30 aanmeldingen, dus het wordt een gezellige avond op zaterdag 10 december. 
Om 19:30 uur is de inloop bij de Heemtuin. De bedoeling is dat we om 19.45 uur gaan beginnen!
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Badminton in december
Badminton gaat gewoon door rondom de feestdagen. (kantine is wel dicht). Alleen op maandag 26 december is er
geen badminton ivm 2de kerstdag. Voor de Oldstars hebben we op maandag 19 december een gezelligheid
toernooitje van 14.00 tot 15.30 uur. Alle Oldstars zijn welkom. Als je nooit op maandag komt meld je dan even bij
Trijnie of Greet.

Badminton NU
De training van Badminton NU wordt afgesloten op donderdag 15 december  a.s. met een toernooitje vanaf 
18.15 tot 20.00 uur. Na afloop is er nog een gezellige nazit in de kantine. Wij bedanken de trainers Peter en Pascal
alvast voor hun vrijwillige inzet. Vanaf dan kan er weer vrij gespeeld worden. TIP: Wissel naar een wedstrijdje van
tegenspelers, dit maakt het afwisselend en spannend. 

Website 
Verder heeft het bestuur besloten om sponsors te gaan zoeken voor onze website.
We hebben al leuke reacties, maar we kunnen jullie hulp gebruiken. Weet jij iemand die we misschien kunnen
benaderen? Laat het ons weten! Ze kunnen een logo met een doorklik naar hun eigen site krijgen…advertenties
van 25, 50 en 100 euro zie www.dropshot74.nl  . Dit is voor een heel kalenderjaar 2023 !

RABO clubsupport
We hebben meegedaan aan de RABO clubsupport. We hebben als verassing extra geld van de Rabobank ontvangen
voor onze doelstelling van de Club en jawel 1000 euro in totaal! Dit geld wordt uiteraard goed besteed aan onze
vereniging. Wil je weten waaraan? Kom dan naar de jaarvergadering op dinsdag 31 januari om 19:30 uur. 

1974-2024 jubileum  
In 2024 bestaat onze vereniging 50 jaar, dus zet zaterdag 7 september 2024 alvast in je agenda! We willen er een
gezellige dag/avond van maken. Heb je leuke ideeën, maak ze kenbaar bij het bestuur. Momenteel is het bestuur al
druk bezig met de voorbereidingen. 
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Vragen of opmerkingen voor het bestuur ? Op de speelmomenten in de Menterne is er altijd iemand aanwezig van
het bestuur. Spreek ons gerust aan. Ook zijn wij altijd te bereiken via de mail op info@dropshot74.nl

Alvast te noteren voor volgend jaar -
Jaarvergadering dinsdag 31 januari om 19:30 uur in de Menterne

Het bestuur wenst iedereen fijne feestdagen en een gezond en vooral sportief 2023 !

26,20 euro opbrengst
 t/m 3 december

(link op de website)


