Beste Smasher,

Op de volgende dagen is er geen badminton:
Zondag 16/4 en maandag 17/4 (Pasen)
Maandag 1/5 (feest van de arbeid) en donderdag 25/5. (hemelvaart)
Zaterdag 10/6. (BK veteranen)
Donderdag 27/4 en 18/5 is er training voor de 50+ van 15u30 tot 17u
en vrij spel van 17u tot 19u daarna is er bijscholing voor onze trainers.

Dinsdag 4 april houden wij onze algemene vergadering voor leden en
ouders. Deze gaat door in het vergaderlokaal van de sporthal om
19u00.
Hier gaat ook de nieuwe regeling van het lidgeld voorgesteld worden.
Je hebt hier ook de kans om al je vragen te stellen of je opmerkingen te
geven.

Tijdens de paasvakantie hebben wij een andere regeling voor onze
trainingen.
Op dinsdag 4 en 11 april is er vrij spel voor jeugd van 18u00 tot 21u00
en voor volwassenen van 21u00 tot 23u00.
Woensdag 5 en 12 april is er enkel training voor Johan zijn groep van
19u00 tot 20u30.
Donderdag 6 en 13 april is er training voor de 50+ van 15u30 tot 17u
en vrij spel van 17u00 tot 19u30 voor iedereen. Van 19u30 tot 21u15 is
er training voor Guy zijn groep. Daarna vrij spel van 21u15 tot 22u30.

Het seizoen loopt stilaan naar zijn einde, de laatste geleide trainingen
zijn op donderdag 11 mei, maandag 15 mei, dinsdag 16 mei en
woensdag 17 mei.
Vanaf dinsdag 16 mei t/m 27 juni is er vrij spel van 18u00 tot 21u00
voor jeugd en van 21u00 tot 23u00 voor volwassenen.
Vanaf donderdag 1 t/m 29 juni is er van 18u00 t/m 22u00 vrij spel voor
iedereen.
De laatste G-training is op zaterdag 24 juni.
Het nieuwe seizoen start in augustus, juiste data volgen nog.

Volgende data kan je alvast in je agenda noteren:
Vrijdag 24 maart kampioenenhulde in de muze
Dinsdag 4 april algemene vergadering

Van donderdag 25 mei t/m zaterdag 27 mei Special Olympics in Lommel
Zaterdag 10 juni BK veteranen in Smash.
Zaterdag 17 februari BK G-badminton (mentale beperking) in Smash.
Zondag 18 februari BK G-badminton (rolstoelbadminton) in Smash.

Sportieve groeten,
Het bestuur

