Judoclub Brunssum
Technisch/Bestuurlijk Kader

Nieuwsbrief
leden@judoclubbrunssum.nl

Nieuwbrief augustus 2015.
Beste judoka, (groot)ouders en verzorgers,
Het nieuwe seizoen is weer begonnen.
Zoals jullie gewend zijn zal er iedere maand weer een nieuwsbrief rondgestuurd worden.
Mocht het nodig zijn dan volgen nog één of meerdere nieuwsbrieven met aanvullende
informatie.
Vast onderdeel van de nieuwsbrief is de agenda van de maand en voor zover bekend de erop
volgende maand. Noteer deze data in jullie agenda zodat jullie niet onnodig voor een gesloten
deur staan of een leuke activiteit missen.
Daarnaast staan er nog mededelingen in de nieuwsbrief. Lees deze ook door want er kan
(zeer) belangrijke informatie bij staan.

Agenda september en november:
Lesuitval:
- zaterdag
3 oktober
geen les i.v.m. zaal bezet door andere vereniging
- zaterdag 24 oktober
geen les i.v.m. herfstvakantie en kamp
- maandag 26 oktober
geen les i.v.m. herfstvakantie en kamp
- zaterdag 31 oktober
geen les i.v.m. herfstvakantie
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.
Activiteiten en (les)activiteiten:
- maandag 31 aug
eerste les van het nieuwe seizoen
- zaterdag 24 oktober
kamp
- maandag 26 oktober
kamp

Mededelingen:
- Contributie vanaf september ............................................................................................................... pag. 2
- Dringend mattenleggers gezocht (ook voor ouders) .................................................................... pag .2
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TK technisch kader
BK bestuurlijk kader

Mededelingen

CE commissie examens
CA commissie activiteiten
CK commissie kamp

Contributieverhoging [BK]
In de algemene ledenvergadering van 17 mei 2015 (jaarvergadering) is besloten de contributie
met € 2,00 te verhogen. Omdat we wel willen stimuleren dat er automatisch (via machtiging)
betaald wordt, krijgen leden die op genoemde wijze betalen een korting van € 0,50.
Daarmee komt de contributie op de volgende bedragen uit:
jeugd (O- en M-groepen): € 12,00 per maand of € 11,50 per maand via machtiging,
senioren (B-groep): € 13,00 per maand of € 12,50 per maand via machtiging.
Deze verhoging gaat in vanaf het nieuwe seizoen, dus per 1 september 2015.
Als je automatisch overschrijft, zorg er dan voor dat deze voor de volgende betaling is
aangepast.
De noodzaak om de contributie te verhogen is een gevolg van de almaar stijgende kosten
zoals zaalhuur en andere kosten aan de ene kant en het langzaam afnemen van het
ledenaantal.
In de ledenvergadering is unaniem besloten om de contributie na lange tijd te verhogen.
Ondanks deze verhoging is de contributie nog steeds laag in vergelijking met andere
(judo)verenigingen.
Dringend mattenleggers gezocht! (ook voor ouders)
Vóór iedere training worden de matten gelegd door onze mattenploeg. Deze groep legt op
maandag en zaterdag voor aanvang van de eerste lessen de matten. Doorgaans zijn dit 2 of 3
personen die de matten per training leggen. Onderling plannen zij wie op welke dag de matten
gaat leggen.
Omdat er nu een aantal mattenleggers stopt (vanwege werk en studie) hebben we dringend
nieuwe mattenleggers nodig. Er is een vergoeding voor het matten leggen.
Ook ouders zijn van harte uitgenodigd. Als je kind toch het eerste uur les volgt dan is het een
kleine moeite om iets eerder te komen om te helpen met matten leggen.
Om lid te worden van de mattenploeg moet je in staat zijn om in je eentje een mat te dragen en
op de goede plek neer te leggen. Kun je dit en heb je interesse?
Stuur dan een mailtje naar info@judoclubbrunssum.nl of spreek Marij Lem aan.

Keigu (groet),
Roy Stevens
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