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Lessen/activiteiten april/mei 2015.
Beste judoka, (groot)ouders en verzorgers,
• In apr/mei 2015 vallen de volgende lessen uit:
Let op: als een datum hier niet bij staat, dan valt deze ook niet uit. Het kan zijn dat alsnog
medegedeeld wordt dat een les wel of niet doorgaat ná deze nieuwsbrief.
- maandag
6 april
geen les i.v.m. Pasen
- maandag 27 april
geen les i.v.m. Meivakantie
- zaterdag
2 mei
geen les i.v.m. Meivakantie
- maandag
4 mei
geen les i.v.m. Meivakantie
• In apr/mei 2015 vinden de volgende (les)activiteiten plaats:
- zaterdag
4 april
luxe koffie inloop (Pasen)
- zaterdag 25 april
judo4school-project: laatste les met certificaat-uitreiking
- zaterdag
9 mei
kijkdag (ouders langs de mat)
- zaterdag 16 mei
intern techniektoernooi voor niet wedstrijdjudoka
- zondag
17 mei
jaarvergadering
• In apr/mei 2015 zijn de volgende pupillenuitwisselingen (puw) en toernooien (trn):
- zaterdag 11 april
puw: JC Overhoven Sittard
- zaterdag 11 april
trn: Pupillenuitwisseling in Wahlwiller [JV Zarei]
- zondag
12 april
trn: 7de Heuvelland judo toernooi [JC Kano Houthem]
- zondag
19 april
trn: Int. Judo Berlicum Open [JC Berlicum]
- zondag
26 april
jjcl: finale [Belfeld]
- zaterdag
9 mei
trn: 20ste Int. Houvast Judotoernooi 2015 [BV De Hechte Band]
- zondag
10 mei
trn: 20ste Int. Houvast Judotoernooi 2015 [BV De Hechte Band]
- zondag
10 mei
trn: DK teams -12/-15 [JBN-Li]
- zaterdag 23 mei
trn: Int. Kaizen [JC Hercules Echt]
- zondag
24 mei
trn: Int. Kaizen [JC Hercules Echt]
- maandag 25 mei
trn: Int. Kaizen stage [JC Hercules Echt]
- zaterdag 30 mei
trn: Judotoernooi [JV Venray]
- zondag
31 mei
trn: Judotoernooi [JV Venray]
Kijk voor een actueel overzicht op: http://www.judoclubbrunssum.nl/agenda.php
• In het seizoen 2014/2015 vallen de vakanties op de volgende datums.
- 25 april 2015
- 10 mei 2015
Meivakantie
- 18 juli 2015
- 30 augustus 2015
zomervakantie 2015
Bron: Movare
• In het seizoen 2014/2015 hebben we onder voorbehoud de volgende activiteiten gepland:
- zaterdag
4 april
Paasactiviteit
- maandag
6 april
lesuitval: Pasen
- maandag
25 mei
lesuitval: Pinksteren
- zaterdag
4 juli
examens periode 2 Judoclub Brunssum
- maandag
6 juli
examens periode 2 Judoclub Brunssum
- zaterdag
11 juli
seizoensafsluiting
- maandag
13 juli
(nog meer) vrienden op de mat
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CE commissie examens
CA commissie activiteiten
CK commissie kamp

Jaarvergadering [BK]
Helaas niet, zoals eerder vermeld in april, maar op zondag 17 mei zal wederom de
jaarvergadering plaatsvinden. Hiervoor zullen jullie nog een uitnodiging ontvangen.
Daarin staan tijdstip en locatie vermeld, evenals de agenda.
Bij deze al de oproep om eens na te denken over een mogelijke functie binnen het bestuur of
één van de commissies. Vooral uit de seniorledengroep (B-groep) zouden wij graag wat
reacties ontvangen. Heb je vragen neem dan contact met mij op.
Judopakken gezocht (voor judo4school) [TK]
Voor het judo4school-project geven we de deelnemende kinderen een judopak te leen.
Daarom ben ik nog steeds op zoek naar tweede hands judopakken.
Heb je nog een judopak waarmee je niets doet of die je kwijt wilt, dan zou je kunnen
overwegen om deze voor een (zeer) zacht prijsje te verkopen, of uit te lenen voor de duur van
het project. Ik verwacht dat vooral de maten 130 en 140 nodig zullen zijn.
Ook als je alleen nog maar een broek of jas hebt, is deze welkom (vooral broeken).
Dus laat even weten of je een judopak ter beschikking hebt en wat je er mee wilt doen.
Je mag me natuurlijk voor en na de les aanspreken of een mail naar judo.school@outlook.com
of judoroy@outlook.com sturen.
Dankzij de pakken die tot nu toe verzameld zijn, hebben alle kinderen in het lopende project
een judopak te leen.
Er zijn een aantal broeken waarvan de kniestukken versleten of gescheurd zijn. Om de
broeken nog een tweede leven te geven zouden deze broeken gerepareerd moeten worden.
Is er iemand, of ken je iemand, die deze broeken zou kunnen repareren? Neem dan contact
met mij op.
Project: judo4school [TK]
Het project judo4school (judo voor school) is intussen alweer halverwege.
Er zijn 20 kinderen die hieraan deelnemen en iedereen is nog zeer
enthousiast. Enkelen hebben zelfs al aangegeven om de sport ook
na het project te willen blijven doen.
Het project loopt tot zaterdag 25 april. Die dag zullen alle deelnemers een certificaat
ontvangen en zullen zij demonstreren wat ze allemaal geleerd hebben. Misschien leuk als jullie
ook zouden komen kijken.
Als je nog meer informatie zou willen kun je deze ook via judo.school@outlook.com opvragen.
ABC - Automatisch betalen contributie [BK]
Het komt regelmatig voor dat onze penningmeester (Bertien) leden achterna moet lopen omdat
zij een achterstand hebben in de contributie. Dit kost veel tijd en als dit vaker voorkomt levert
dit bovendien frustratie op.
Daarom verzoeken wij om zoveel mogelijk via automatisch bankverkeer te betalen. Het
gemakkelijkste is als leden zelf hun contributie automatisch laten overschrijven. Dan heb je zelf
in de hand wanneer je betaalt en kun je zelf de hoogte aanpassen (bijvoorbeeld als
jeugdleden naar de senioren over gaan). Ook het stopzeten heb je zelf in de hand.
(Automatisch) betalen kan naar rekeningnr: NL26 INGB 0003159715 t.n.v. Judoclub Brunssum
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EHBO-cursus / kinder-EHBO-cursus
Binnen de vereniging heeft men aangegeven dat er interesse bestaat voor het volgen van
EHBO (aan kinderen). Eén van onze leden is een gecertificeerd EHBO-instructrice.
Zij wil wel een officiële cursus organiseren voor tussen de 5 en 12 cursisten.
De cursus bestaat uit 4 lessen van 2½ uur.
De cursus is inclusief certificaat en pasje en is door het Rode Kruis erkend.
Kosten zijn € 50,00.
Laat weten of je interesse hebt voor een cursus door een mailtje aan mij of geef je op bij onze
administratie.
Groet,
Roy
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