
Shuttleflits december: Kersteditie 
Ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus 
Helaas is het door de aangescherpte maatregelen van 14 december al een week niet meer mogelijk 
om te badmintonnen, zelfs wanneer de 1,5 m gehanteerd zou worden. Hierdoor zijn degenen die nog 
zijn blijven spelen niet in de gelegenheid gesteld om elkaar op locatie fijne feestdagen toe te wensen. 
Dit is natuurlijk erg jammer. We hopen als bestuur dan ook dat we elkaar medio januari weer op de 
velden kunnen treffen. Zodra we meer weten stellen we jullie zo spoedig mogelijk op de hoogte. In 
de tussentijd hebben we enkele zaken die we wél kunnen mededelen: 
 
Contributie 
Door het niet doorgaan van diverse activiteiten is er dit jaar minder uitgegeven dan was voorzien. 
Ook de gemeente heeft grote delen van de zaalhuur niet in rekening gebracht. Hierdoor zal 2020 
financieel gezien positiever worden afgesloten dan in eerste instantie verwacht. Met nu een nieuwe 
lockdown waardoor het weer niet is toegestaan om te spelen hebben we als bestuur besloten om 
alle leden hiervoor te gaan compenseren. Voor zowel de maanden januari en februari 2021 zal er dan 
ook sowieso geen contributie worden geïnd. 
 
Jaarvergadering 
Door de onzekere situatie waarbij het voorlopig niet is toegestaan om in grotere groepen bij elkaar te 
komen zal de gebruikelijke jaarvergadering niet op de normale manier kunnen plaatsvinden. We 
wachten de ontwikkelingen nog even af en bekijken opties als uitstel naar later in het jaar, een 
digitale variant of toch een live vergadering waarbij voldoende afstand kan worden gewaarborgd. 
Hier komen we begin volgend jaar op terug. 

Grote clubactie 

 
 
Dit jaar is er weer een mooi bedrag opgehaald met de grote clubactie: Namelijk 210 euro! Grote dank 
aan onze voornamelijk jeugdleden die dit weer hebben geflikt. Door de omstandigheden van dit jaar, 
met afstand houden en niet in grotere groepen bij elkaar komen, was het toch een stuk lastiger met 
verkopen langs de deur of op feestjes bij familie en vrienden. 
 
De top 3 verkopers van dit jaar zijn: 
1 - Yinte van den Besselaar met 21 verkochte loten 
2 - Naomi van Halder met 14 verkochte loten 
3 - Sven van Engelen met 11 verkochte loten  



 

Fijne feestdagen! 
Namens het bestuur, de trainers en de vrijwilligers wenst BC Drunen jullie een erg mooie 

kerstvakantie toe! Hopelijk mogen we 2020 ondanks alles toch met een gouden randje afsluiten. We 

hopen jullie volgend jaar allemaal weer in goede gezondheid te kunnen ontvangen in de zalen! 

Met sportieve kerstgroeten, 
 
Het clubbestuur 
 

 


