
Uitnodiging voor Ouders;     betreft  Deeldiploma’s Jeugd  
BadmintonVereniging Veenshuttle op 19 en 26 maart 2015

Geachte ouder(s),

Deze uitnodiging is niet alleen voor de ouders maar ook grootouders, vrienden en 
kennissen zijn van harte welkom in Sporthal De Phoenix.

19 maart 'Jeugd groep 2’ vanaf 19.05 uur 
26 maart 'Jeugd groep 1’ vanaf 18.15 uur

Beide genoemde donderdagen kunnen onze jeugdleden u dan een deel laten zien van wat 
ze inmiddels geleerd hebben. Bij het succesvol laten zien van de oefeningen behalen ze 
het bijbehorende Deeldiploma Badminton.

Hiervoor gebruikt onze vereniging een methode die door de bond ‘badminton.nl’  wordt 
aangedragen. Deze methode bestaat uit totaal 6 deeldiploma’s.

U zult begrijpen dat voor onze beginnende jeugd het doel is; ‘Deeldiploma 1’. 
De jeugdleden die al meer dan een jaar lid zijn zullen in staat zijn om aan de eisen van 
‘Deeldiploma 2’ te kunnen voldoen.

Het geheel wordt daadwerkelijk door examinatoren beoordeeld. Dit zijn senior leden van 
de vereniging die ik daarvoor gevraagd heb.

De kosten voor de deeldiploma’s worden door de vereniging betaald. 
Voor een bijbehorend T-shirt, indien gewenst !  zal van u een bijdrage van € 8,50 worden 
gevraagd. Onze vereniging neemt de rest van de kosten voor de T-shirts voor hun 
rekening.

Als u op de tribune plaats neemt zullen wij om 19.10 resp. 18.20 uur in de zaal starten.
Deelnemers zullen naar een aangewezen veld gaan waar ze één van hun diploma 
oefeningen zullen moeten uitvoeren. Voor zowel deeldiploma 1 als 2 zijn er vijf uit te 
voeren oefeningen. 
Voor Deeldiploma 2 zullen er ook nog 20 spelregel vragen schriftelijk beantwoord moeten 
worden.

We denken rond 19.50 respectievelijk 18.50 uur klaar te zijn. Aansluitend zullen we 
overgaan tot de diploma uitreiking.

Graag horen we t.z.t van u of het genoemde T-shirt (zie afbeelding) gewenst is zodat we de 
juiste hoeveelheid shirts kunnen bestellen. . .   trainer@veenshuttle.nl

Hartelijke groet
	 	 	 trainer & jeugd begeleider Veenshuttle 

Ron Sabbé  &  Jan van Kempen

	 	 	 jeugdcommissie Veenshuttle 
Rina Enderman, Eric de Groot  &  Eric vd Burch
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voorbeeld;  diploma en T-shirt
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