NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2022

Dag iedereen,
We zitten inmiddels alweer in de 2de week van november. Op dinsdag
25 oktober is er een uitwisseling geweest met Meteoor in Veendam. Dit was
de tweede krachtmeting waarvan nu ook weer onze vereniging de meeste punten
scoorden. Harry Muurman heeft de meeste punten gehaald en Anneke Jager
kreeg de aanmoedigingsprijs.
Op de agenda - Zaterdag 10 december - Locatie Heemtuin
Bij voldoende aanmeldingen willen wij als afsluiting van dit
jaar graag nog een leuke en vooral gezellige sjoel- en
klaverjasavond organiseren. Lijkt het je ook leuk om mee
te doen? Je mag je partner meenemen.

Inloop : 19:30 uur
Start : 19:45 uur
Kosten : 5,50 euro p.p.
Betaling : via de rekening van de vereniging
incl. onbeperkt koffie/thee en iets lekkers
excl. fris en alcoholische drankjes (eigen rekening)
Meld je dan snel aan voor 1 december a.s. bij Trijnie of Greet
Geef hierbij aan of je graag wilt sjoelen of klaverjassen.

WWW.DROPSHOT74.NL
\

IEMAND MEENEMEN ?

3X GRATIS MEEDOEN

IEDEREEN IS WELKOM

klik hier

Bestel via de link op
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bol.com en
sponsor onze club
gratis
Badminton NU
Inmiddels is de training op de donderdagavond alweer over de helft heen. De
deelnemers zijn heel enthousiast en we hopen natuurlijk dat ze allemaal lid
worden. Succes en vooral nog veel plezier de komende weken !!!
Rabobank Clubsupport
De opbrengst van deze actie is uitgekomen op 129,- euro. Een mooi bedrag voor
onze vereniging. Iedereen bedankt voor het stemmen !
Jeugdtraining dinsdagavond 18-19uur
Wij hebben de laatste maanden een toename van onze jeugdleden. Dit zorgt ervoor dat wij 3 banen weer bezet
hebben tussen 18-19 uur en dat het bestuur heeft besloten 2 trainers op de groep te zetten. Hierdoor kan er meer
gericht aandacht gegeven worden aan de beginners en de jeugd die al wat langer aan het spelen zijn.
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

