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2013-2014 maart

Algemene Leden Vergadering
Door omstandigheden zijn we genoodzaakt de ALV, die eind maart gepland was, te
verplaatsen naar woensdag 9 april. Ook de locatie is niet de gebruikelijke, de Linie wordt
immers verbouwd. Gelukkig zijn we welkom in het gebouw van school de Ark, locatie
Beinum. Bekijk meer .

We zien jullie voor de ALV graag op woensdag 9 april, locatie Beinum van
de Ark
Vrijdagavond 21 maart geen badminton
Op vrijdag 21 maart is de zaal nodig voor de opbouw van het concert van de
Johan Willem Frisokapel, die zaterdag 22 maart een optreden verzorgt in het kader van
Doesburg 777
Clubkampioenschappen
Inschrijven voor de clubkampioenschappen kan nog tot en met vrijdag 21 maart ( en niet
tot 28 maart zoals op sommige formulieren staat vermeld ) Heb je nog niet
ingeschreven? Doe het dan nu ! lees meer
Gezelligheidsavond ( labelkluts )
Op donderdag 21 maar is er weer een gezelligheidsavond . Deelname : alle senioren en de wat
oudere jeugd die van hun ouders wat later thuis mogen komen. Aanvang 20.00 uur. Einde circa
22.00 uur. Op deze avond is beperkt vrijspelen mogelijk . Na afloop staan in de kantine hapjes
klaar. De bedoeling van deze avond is elkaar beter te leren kennen en de nieuwkomers op weg te
helpen. Er op sterkte maar “gekluts” gespeeld . Neem je label mee !

Lente competitie
Aan de lentecompetitie 2014 doen 3 teams mee. De thuiswedstrijden worden op de
speelavond, donderdagavond dus , gespeeld. Meestal 1 maar soms ook 2 wedstrijden op
een avond. Soms kan een beetje inschuiven nodig zijn. Volg de lente .

Competitie.
Alleen het 2e team is kampioen geworden. Zaterdag 12 april wordt in onze sporthal het
regio team kampioenschap gehouden en ons 2e team is uitgenodigd ( verplicht ) hier aan
deel te nemen.

Agenda ( lees alles)
Do 20 maart : labelkluts
Vr/za 4 en 5 april : clubkampioenschappen
Wo 9 april : ALV (algemene leden vergadering )
Do 17 april : Deeldiploma 2
Do 24 april : Deeldiploma 3.

