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Beste Dropspeelster en -speler, beste ouder, 

 

Het jaar 2018 werd bij Drop heel goed ingezet.  

Eerst en vooral goed  nieuws over de subsidies, zowel van de gemeente als van Badminton Vlaanderen. 
Dit is uitsluitend te wijten aan de jeugdwerking. 

 

Met de intensieve begeleiding van de jeugd, de cursussen en bijscholingen voor de trainers, en natuurlijk 
door het enthousiasme van de trainers en onze jeugdleden zelf, hebben we mooie (financiële) prijzen 
weggekaapt: in de gemeente Merchtem kregen we de hoogste subsidie van de deelnemende sportclubs 
en in Vlaanderen waren we de 2de beste. Dit alles vertaalde zich in een mooie subsidie. 

 

Hiervoor een welgemeende dank aan al onze trainers en aan onze jeugdleden zelf, die steeds met zovelen 
mogelijk en vol enthousiasme aanwezig zijn op onze trainingen. Van harte proficiat…en doe zo voort! 

 

Momenteel telt Drop 218 leden waarvan 123 jeugdspelers! 

Het 2de deel van het seizoen is dus goed begonnen. 

 

Hieronder twee zeer belangrijke en zeer nabije afspraken in 2018:  

 op vrijdag 16 maart vindt onze statutaire Algemene Ledenvergadering plaats om 20.00u in de kleine 
vergaderzaal in de Sporthal. 

 op zaterdag 17 en zondag 18 maart is er ons open tornooi voor volwassenen en goede jeugdspelers.  

 

Hierbij vind je ook onze (aangepaste) speelkalender van maart tot juni 2018. 

 

Er kunnen ook nog steeds T-shirts besteld worden. 
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Algemene Vergadering 

 

De jaarlijkse Algemene Vergadering (AV) van de vzw ‘Merchtemse Badmintonclub Drop’ vindt plaats op 
vrijdag 16 maart 2018 om 20.00u in de Sporthal. 

 

Op een Algemene Vergadering verneem je meer over het reilen en zeilen van onze club, over haar 
financiële toestand, haar leden, over haar plannen en initiatieven. Als lid kan je natuurlijk ook vragen 
stellen, suggesties doen, voorstellen indienen, enz.   

 

Ook wordt een deel van het bestuur ge/herkozen voor 2 jaar. Hierbij doen we een dringende oproep naar 
kandidaat bestuursleden! Het bestuur is aan verjonging toe! 

Tijdens en na de AV zijn er hapjes en drankjes …. 

 

Neem actief deel aan het leven van de club en kom naar de Algemene Vergadering!  

Graag een seintje naar Guido voor bevestiging. Waarvoor dank. 

Hierbij vind je alvast de agenda van de algemene vergadering. 

 

 

MBC Drop Internationaal Open 2018 

 

Ons groot ‘open’ tornooi gaat door op zaterdag 17 en zondag 18 maart 2018! 

 

Vraag naar medewerkers: op het tornooi zijn heel wat helpende handen nodig voor allerhande werkjes en 
activiteiten: klaarzetten zaal (gebeurt op vrijdagavond, na de ALV),  klaarmaken broodjes, soep maken, 
taarten en cakes bakken, verkoop van broodjes, opruimen zaal, enz.. Helpen met de barbecue.  

Vele taken die niet alleen door bestuursleden kunnen worden ingevuld. 

 

Daarom een dringende oproep! Wie komt helpen? Wie doet wat? Graag een telefoontje of mail naar 
Guido Melis (zie coördinaten op einde van deze nieuwsbrief). 

 

En kom daarnaast ook gewoon kijken en supporteren! 
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MBC Drop T-shirts 

 

Onze ‘dry-fit’ T-shirts voor de jeugd en volwassenen kunnen nog gepast en besteld worden tot eind maart 
2018. Daarna wordt de bestelling geplaatst! De T-shirts kosten €10/stuk, inclusief de opdrukken, 
waaronder de voornaam. 

 

 

Speelkalender 

 

Hierbij vind je ook de speelkalender van maart tot juni 2018. Bekijk hem regelmatig, zodat je weet 
wanneer er wordt gespeeld/getraind. 

 Voorzitter 

Guido Melis 

Mieregemstraat 31, bus 3/1 

1785 Merchtem 

guido.melis@telenet.be 

0478 98 12 53 

 

 Ondervoorzitter 

Vital Raedemaeker 

Beukenstraat 38A 

9255 Buggenhout 

vital.raedemaeker@telenet.be 

0486 69 34 24 

 Secretaris 

David Piccarelle 

Kluisbeekstraat 4 

1745 Opwijk 

david@piccarelle.be 

0476 55 23 70 

 Penningmeester 

Hanne De Splentere 

J. Van Elewijckstraat 09/10 

1853 Strombeek 

hanne.desplentere@gmail.com  

  

 

  

 Feesten en activiteiten 

Dinska Melis 

Verlorenkostbaan 40 

1745 Opwijk 

dinskamelis@telenet.be 

0474 70 27 44 

 
Jeugdcoördinator 

Wouter Theunis 

mbcdrop.jeugd@gmail.com  

 

 

Jeugdtoernooicoördinator 

Valerie Vanossel 

valerie.vanossel@hotmail.com 
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