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NIEUWSBRIEF  
Seizoen 2020/2021 (juni 2021)  

 
Beste leden, 
 
Lang geleden dat jullie een nieuwsbrief zoals deze ontvingen (om precies te zijn maart 
2019). Sindsdien vond de communicatie via email- en whatsapp berichten plaats. 
Mocht je nog niet aangesloten zijn bij de Whatsapp groep, geef dan even je mobiele 
telefoonnummer aan Annemiek door. Nu Corona redelijk onder controle lijkt te zijn en 
het leven ‘normaliseert’ heeft het bestuur aan het eind van dit speelseizoen ook een 
paar mededelingen, die niet kunnen wachten tot de ALV op 29 september 2021 om 
21 uur. Noteer die datum vast in de agenda.  
 
Voor dit moment wensen wij jullie een hele fijne zomervakantie toe waar je die ook 
gaat doorbrengen. Zonder tegenbericht zien we elkaar weer op woensdagavond 1 
september 2021. Tot dan! 
 
Rob, Herman en Annemiek. 
 
Algemene Ledenvergadering: woensdag 29 september 2021 om 21 uur 
 
Wat het bestuur betreft zijn er 3 belangrijke onderwerpen te bespreken: 

1. De financiële verantwoording over de afgelopen 2 ‘Corona’- seizoenen 
(2019/2020 en 2020/2021). Daarbij hoort een contributievoorstel. Het 
bestuur stelt voor om degenen die de volle contributie hebben betaald over 
deze twee seizoenen het komende seizoen (2021 – 2022) geen contributie 
verschuldigd zijn. Uiterlijk één week voor de ALV zullen de financiële stukken 
digitaal worden toegezonden.  

2. Het aftreden van Annemiek Tubbing als secretaris van het bestuur met ingang 
van 1 oktober 2021. Volgens de statuten moeten er minstens 5 bestuursleden 
zijn. Dat halen we al jaren niet meer. Gelukkig zeggen de statuten ook dat bij 
minder leden het bestuur wel bevoegd blijft. Ons inziens is 3 leden wel de 
meest minimale bezetting (voorzitter, penningmeester en secretaris). Wij 
roepen jullie derhalve op om je bij voorzitter Rob (Marchal) te melden  als je 
interesse hebt om de plek van Annemiek over te nemen. Dat kan via emailadres: 
rob.marchal@vwcampers.nl. Met zo’n kleine vereniging is het tijdsbeslag 
beperkt. 
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3. We hebben een aantal jaar geleden besloten om niet actief nieuwe leden te 
werven. Desalniettemin denkt het bestuur dat het wel leuk is als er wat leden 
bijkomen. Op dit moment telt de vereniging 19 leden, waarvan 2 juniorleden 
jonger dan 18 jaar. Daarom stelt het bestuur voor om in september/oktober 
een (eenvoudige) wervingsfolder huis-aan-huis in Maarn en Maarsbergen te 
verspreiden. VW Campers biedt aan om de folder te ontwerpen. Het ontwerp 
zal 29 september beschikbaar zijn. Wij willen jullie hulp vragen om de folder te 
verspreiden.  

 
Opzegging vóór 1 september 2021 
 
Wij hopen natuurlijk dat iedereen lid blijft, maar mocht dat onverhoopt niet zo zijn, 
dan voor alle zekerheid nog even de tip dat opzegging van het lidmaatschap vóór 1 
september 2021 voorafgaand aan het nieuwe seizoen schriftelijk (per brief of e-mail) 
dient te geschieden bij het ledensecretariaat: secretaris@badmintonmm.nl (Annemiek 
Tubbing) 
 
De contributie met ingang van seizoen 2021 – 2022 bedraagt voor senioren (= 18 jaar 
en ouder op 1 september 2021): € 109 en voor junioren € 75.  
 
Hele fijne zomervakantie gewenst. Geniet ervan! 
 

 


