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Beste Badmintonners,
Het is een hele rare tijd waar we ons nu in
bevinden maar we zullen ons er doorheen
slaan ook al is het, ook de komende maand
nog zonder sport.
Iedereen sterkte in deze tijd en zorg wel
dat je fit blijft.

mededelingen
Vanwege de corona hebben we weinig
te melden omdat alles voorlopig is
afgelast.
Wel staan er in de bijlage nog de
uitslagen van zowel van de senioren als
voor de jeugd
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Beste leden,
We bevinden ons in een moeilijke tijd: “CORONA”.
Wat begon als een ver-van-ons-bed-probleem in China, is
inmiddels een wereldomvattend probleem geworden. Een
ziekte met een omvang zoals we in onze ‘moderne’
samenleving niet eerder meemaakten.
Als BC Mill volgen wij natuurlijk alle door het kabinet en het
RIVM uitgevaardigde en voorgeschreven
voorzorgsmaatregelen op. Graag leveren wij onze bijdrage
om deze gemeenschappelijke vijand uit te bannen. Zo
berichtten we jullie dd 13 maart om voor de gehele maand
maart alle badmintonactiviteiten te schrappen en we
spraken de hoop uit dat we elkaar op 6 april a.s. weer
zouden kunnen treffen in sporthal De Looierij.
Inmiddels heeft het kabinet de zogenaamde milde
lockdown-periode verlengd tot 28 april en het is niet
uitgesloten dat seizoen 2019/2020 nu reeds ten einde is. We
kunnen niet anders dan afwachten en hopen op een snelle
positieve ontwikkeling. Via alle moderne
communicatiemiddelen wordt de Nederlandse burger
continu geïnformeerd. Waar het de badmintonclub betreft,
houdt het bestuur jullie langs deze weg op de hoogte.
“Elkaar gezondheid wensen!”, dat is iets wat we meestal met
Nieuwjaar doen. Nu een wens die letterlijk tot de
verbeelding spreekt. Onze onlangs om gezondheidsredenen
afgetreden minister voor Medische Zorg Bruno Bruins sprak
in zijn toespraak tot het Nederlandse volk de inmiddels door
velen gebruikte woorden: “Mensen, let een beetje op
elkaar”.
Passende en met zorg gekozen woorden waaraan het
bestuur graag de wens “VEEL GEZONDHEID VOOR JULLIE
ALLEN” toevoegt.
Met optimistische sportieve groet,
Bestuur BC Mill.

