St-Niklaas, 28 maart 2018
Beste bestuursleden – geïnteresseerde leden,
In 2020 bestaat de club 50 jaar. Dat willen we niet zomaar voorbij laten gaan. Samen met het
feestcomité willen wij nu reeds starten met het plannen van activiteiten. We willen van het
seizoen 2019 – 2020 een “speciaal seizoen” maken. Alle activiteiten zoals bv. ons nationaal
tornooi, clubkampioenschap, jeugdtornooi, recreantentornooi, mosselsouper, willen wij
inkleden als een feestelijke editie. We kunnen het feestjaar afsluiten met bv. een galabal.
Kortom activiteiten voor iedereen: jeugd, recreanten, competitiespelers, senioren. Wat die
activiteiten precies gaan inhouden dat weten we nog niet. Daarom richten we ons tot jullie.
Zie je het zitten om mee te denken? Ben je bereidt om in kleine werkgroepen te zoeken naar
een concrete uitwerking? Dan nodigen wij jullie met veel plezier uit naar volgende
samenkomsten .
We zien de voorbereiding in verschillende stappen verlopen:
-

Eerste samenkomst op maandag 14 mei 2018 om 20.00 uur in cafe De Graanmaat Grote
Markt Sint-Niklaas. We verzamelen in kleine groepen de eerste ideeën.

-

Tweede samenkomst op maandag 8 oktober 2018 in sporthal DWM. Werkgroepen hebben
concrete ideeën naar tijdstip en kostprijs. We bekijken wat we weerhouden. Nu beslissen wij
of wij ons moeten bevragen bij de andere leden of hier voldoende interesse voor is.

-

Derde samenkomst op maandag 11 februari 2019 in sporthal DWM. We bepalen nu wat het
concreet gaat worden en werken aan een concrete uitwerking; reservaties, uitnodigingen,
budgetten enz.

-

Vierde en laatste samenkomst op maandag 20 mei 2019 in sporthal DWM . Opmaak van
definitieve kalender, bekendmaking, ter presse.

We zijn dus op zoek naar leden – ouders die mee willen werken en denken. We zoeken
vertegenwoordigers van alle doelgroepen. Zie je dit zitten: stuur ons een mailtje.
Stel: je hebt een schitterend idee maar je kan niet naar de eerste of tweede samenkomst
komen, stuur dan onverwijld een berichtje met je formidabele idee en wat uitleg naar het
secretariaat van De Mintons : mintons@pantora.be
We rekenen echt op jullie vrijwillige medewerking en enthousiasme. Lid zijn van een
Koninklijke badmintonclub is toch niet niets.
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