Shutleflits juli 2020
Er wordt weer gespeeld!
Sinds 1 juli zijn we weer langzaamaan begonnen met badmintonnen! De zalen zijn echter nog niet zo
vol als voorheen en de ze zijn nog niet op alle gebruikelijke uren open. We merken ook dat veel leden
vanwege vakantie of gezondheidsredenen bewust nog geen gebruik maken van de speelmomenten.
Natuurlijk hebben we respect voor deze keuze.
Vooralsnog zien we dat er verantwoord omgegaan wordt met de gestelde regels: De handen worden
gedesinfecteerd, de 1,5 m afstand wordt gewaarborgd buiten het speelveld en de materialen worden
schoongemaakt na gebruik. Ga vooral zo door! We wensen al onze leden veel speelplezier toe
gedurende de vakantie en hopelijk heeft iedereen weer snel de ‘slag’ te pakken!!

Contributie
Het bestuur is tot het besluit gekomen om geen contributie te innen tot het einde van het seizoen. Het
volgende seizoen begint eigenlijk officieel al op maandag 24 augustus, direct na de zomervakantie. Om
alles simpel te houden wordt de laatste week van augustus verwaarloosd en wordt de maandelijkse
contributie pas hervat vanaf september. Hiermee hopen we tegemoet te komen aan alle leden die niet
badmintonnen.

Speeltijden 2020-2021
De speeltijden voor volgend seizoen zijn inmiddels ingediend bij de gemeente en onder voorbehoud
goedgekeurd. De tijden zijn veelal hetzelfde als vorig jaar, uitgezonderd de groep in de Dillenburcht:
Maandagen
Dinsdagen

Dillenburcht
De Vennen

Woensdagen De Vennen
Donderdagen De Vennen

13:30-15:30
18:00-18:55
18:55-19:50
19:50-20:45
20:45-23:00
20:00-22:00
18:00-19:00
19:00-21:00

Recreanten
(Was 13:00-15:00)
Junioren beginners
Junioren gevorderd
Seniorentraining
Senioren recreanten
Senioren recreanten
Junioren vrijspelen
Senioren recreanten

De trainingstijden zijn echter nog onder voorbehoud omdat we nog druk bezig zijn met onze zoektocht
naar een geschikte trainer. Deze mensen zijn zeer zeldzaam! Mocht er iemand in jullie kringen geschikt
zijn, dan komen we graag in contact!

Een fijne vakantie toegewenst namens ons allemaal!
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