
Nieuwsbrief Badmintonvereniging van Dynamo 
Neede 

 
Beste leden, 
 
Met de laatste maand van het jaar in  
zicht, willen we jullie even bijpraten over 
de laatste gang van zaken, en belangrijke 
data! 
 
Nieuwe bestuursleden 
 
Allereerst willen we onze twee nieuwe 
bestuursleden aan u voorstellen: 
Onno Fokker (speelt badminton op de 
woensdag avond bij de recreanten) 
Inge Witbreuk (helpt af en toe bij de jeugd 
met trainingen en traint zelf op de 
woensdagavond bij de recreanten). 
 
Probeer badminton nu 
 
Tijdens de actie probeer badminton nu zijn 
er 9 aanmeldingen binnen gekomen.  2 
nieuwe leden bij de jeugd en 7 bij de 
recreanten. 
Tot nu toe nemen alle 9 mensen 
enthousiast deel aan de trainingen die 
door Gerrit worden gegeven.  
 
Uitnodiging drankje in de kantine  
 
De laatste training van de actie zal op 12 
december  zijn. 
Hierbij willen we graag alle deelnemers 
van deze actie en leden uitnodigingen om 
een drankje te doen in de kantine rond de 
klok van 21.30 uur. Hierbij willen we 
natuurlijk beter kennis maken met de 
mogelijke nieuwe leden. En vragen hoe ze 
deze 10 lessen hebben ervaren. Een 
leuke manier om het af te sluiten, dachten 
we. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Oliebollentoernooi (recreanten) 
 
De oliebollentoernooi wordt gehouden op 
9 januari. Voor dit toernooi mag elk lid 
iemand meenemen om samen op deze 
avond mee te spelen en zullen we een 
gezellig toernooi spelen. 
Dus neem je partner, broer/zus, 
vriend/vriendin, buurman/buurvrouw, of 
collega mee. Tussendoor kun je lekker 
genieten van verse oliebollen. 
 
Berkelcompetitie jeugd 
 
Data speelwedstrijden van de 
Berkelcompetitie van de jeugd. 
 

 
 
 Website  
 
We hebben onlangs een nieuwe website. 
Neem gerust eens een kijkje op: 
http://www.bvdynamomeneede.nl  
 
Nieuwe mailadres bestuur: 
Kees Elzinga (voorzitter): 
voorzitter@bvdynamoneede.nl 
Geja Brockötter (secretaris): 
contact@bvdynamoneede.nl 
Daniël Mol (penningmeester): 
penningmeester@bvdynamoneede.nl 
Inge Witbreuk (jeugd): 
jeugd@bvdynamoneede.nl 
Onno Fokker (bestuurslid): 
bestuur@bvdynamoneede.nl 
Ben Wuring (websitebeheer): 
admin@bvdynamoneede.nl 
 
 

Bij deze wensen wij jullie namens het 
bestuur alvast fijne feestdagen en een 

voorspoedig en sportief 2019! 
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