Judoclub Brunssum
Technisch/Bestuurlijk Kader

Nieuwsbrief
leden@judoclubbrunssum.nl

Nieuwbrief september 2015.
Beste judoka, (groot)ouders en verzorgers,
Hier is de nieuwsbrief voor september met de agenda en mededelingen.
De agenda en mededelingen zijn met de grootste zorg samengesteld, maar er kunnen
natuurlijk toch wijzigingen plaatsvinden. Daarvan worden jullie bijtijds op de hoogte gesteld.
Keigu (groet),
Roy Stevens
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Agenda september en november:
Actuele agenda/activiteiten: http://judoclubbrunssum.nl/activiteiten-list/
Lesuitval:
- zaterdag
- zaterdag
- maandag
- zaterdag

3
24
26
31

oktober
oktober
oktober
oktober

geen les i.v.m. zaal bezet door andere vereniging
geen les i.v.m. herfstvakantie en kamp
geen les i.v.m. herfstvakantie en kamp
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:
- zaterdag 17 oktober
PUW: Pupillenuitwisseling bij Judoclub Kano
- vrijdag (mi) 23 oktober t/m
maandag 26 oktober
kamp
- zaterdag
30 januari
PUW: Pupillenuitwisseling bij Judoclub Brunssum

Judoclub Brunssum
TK technisch kader
BK bestuurlijk kader
CW commissie wedstrijden
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CE commissie examens
CA commissie activiteiten
CK commissie kamp

JudoclubBrunssum.nl
Sinds 1 september j.l. is onze vernieuwde internetpagina online.
Vooral door de inzet van Iwan Theunissen en Patrick Heinrichs is deze site tot stand gekomen.
De website is nog niet helemaal klaar, maar de belangrijkste informatie is terug te vinden.
Houd de pagina goed in de gaten, want we zijn constant bezig met vernieuwingen en met het
toevoegen van meer informatie.
Bezoek ons op: http://judoclubbrunssum.nl/.
We vinden het fijn om (vooral opbouwende) feedback te ontvangen.
Dus stuur mailtjes naar leden@judoclubbrunssum.nl of reageer via de contactpagina.
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: Kijk ook hier.
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 over schrijft, 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) [BK]
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 leden@judoclubbrunssum.nl of spreek Marij Lem of Roy Stevens
aan. Kijk ook hier.
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Pupillenuitwisseling seizoen 2015/2016 [CW]
Datums onder voorbehoud:
17-10-2015
JC Kano Houthem
21-11-2015
Hei Sei Do Klimmen
09-01-2016
Kenshiro Abbe Elsloo
30-01-2016
JC Brunssum
12-03-2016
EJC Grevenicht
09-04-2016
JC Overhoven alternatief 1 of
16-04-2016
JC Overhoven alternatief 2
juni 2016
Judokan Maastricht (datum moet nog bepaald worden)
Jaarplanning seizoen 2015/2016 [TK/BK]
Actuele agenda/activiteiten: http://judoclubbrunssum.nl/activiteiten-list/
Het betreft hier een globale planning van activiteiten voor het huidige seizoen.
De genoemde datum zijn allemaal onder voorbehoud.
- vrijdag
23 oktober t/m
maandag 26 oktober
Kamp
- zaterdag
5 december 2015 Clubkampioenschappen
- zaterdag
december 2015 Ouders op de mat
- zaterdag 30 januari 2016
Pupillenuitwisseling bij Judoclub Brunssum
- zaterdag 22 februari 2016
Examens
- maandag 24 februari 2016
Reservedag voor examens
- zaterdag
9 juli 2016
Examens
- maandag 11 juli 2016
Reservedag voor examens
- zaterdag 16 juli 2016
Seizoensafsluiting
- maandag 18 juli 2016
Laatste les: vriendjesdag
7 x 11 Karnaval [Marij Lem]
Rond het weekend van 14 en 15 november vindt het 7x11 Karnaval Brunssum plaats.
Zie: http://www.7x11brunssum.nl/ voor meer informatie.
Via Marij Lem is onze vereniging benaderd om te helpen tijdens de voorbereidingen en
uitvoering van de festiviteiten.
De voorbereidingen starten op donderdag 12 november en de laatste opruimwerkzaamheden
zijn op zondag 15 november. Alles vindt plaats in sporthal Rumpen
We zoeken vrijwilligers om tijdens deze activiteit te helpen. Al kun je maar een uurtje, alle hulp
is welkom.
Je kunt je aanmelden bij Marij Lem, je inschrijvingen via de lijst in de kleedkamer of door de
meegestuurde lijst in te vullen en deze op te sturen naar leden@judoclubbrunssum.nl .
Door mee te helpen steun je de vereniging.
Voor vragen kun je terecht bij Marij Lem of via leden@judoclubbrunssum.nl .
We hopen op veel vrijwilligers!
Alaaf!
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Gedragsregels [TK]
Jammer genoeg hebben we moeten constateren dat niet iedereen zich gedraagt zoals het een
echt judoka betaamt.
Één van de belangrijkste (budo)regels is respect voor elkaar. Helaas houdt niet iedereen zich
daar aan en vinden er (incidenteel) nog incidenten plaats waarbij deze belangrijke regel
overtreden wordt. Denk hierbij aan onsportief gedrag (slaan, bijten, etc.), pesten en negeren
op en naast de mat (dus ook in het kleedlokaal of buiten de zaal/hal).
Als je eenmaal met judo bent begonnen dan ben je judoka voor het leven. Dus we hopen dan
ook dat je van deze judo/budo*) periode iets opsteekt; namelijk het respect naar anderen toe.
Als dat niet zo is, dan heeft onze missie jammerlijk gefaald.
Als men zich niet aan de budoregels houdt, dan moeten we natuurlijk actie ondernemen. We
willen natuurlijk niet dat clubgenoten last hebben van het gedrag van een enkeling of groep.
Daarom zullen we er op toe zien dat de regels nageleefd worden en zo nodig gepaste
maatregelen treffen. Dit begint natuurlijk met waarschuwen met een gele kaart, via een oranje
kaart naar een rode kaart, waarna schorsing of erger volgt.
Vanzelfsprekend wordt ieder incident individueel beoordeeld.
De regels die er voor onze vereniging gelden staan op onze website:
Regels van de vereniging (judospecifiek): http://judoclubbrunssum.nl/overons/clubregels/
Regels van de sport (algemeen/NOCNSF): http://judoclubbrunssum.nl/overons/gedragsregels/
Voor vragen kun je contact opnemen met Jarno Bolk of mailen: leden@judoclubbrunssum.nl .
*)

budo is de verzamelnaam voor Japanse (vecht)sporten (zoals judo, jujitsu-do, karate-do).

Wedstrijdtraining woensdag [TK]
De wedstrijdtraining op woensdag is een extra les die aangeboden wordt aan alle judoka die
nog iets extra's willen. Ook al doe je niet actief aan wedstrijden, deze training is geschikt voor
iedereen die van hard en lekker werken houdt. Er wordt veel gewerkt aan conditie.
Ook beginnende wedstrijdjudoka zijn van harte welkom.
Na de vakantie zijn een aantal judoka gestopt met de wedstrijdtraining op woensdag. Ook zijn
er een aantal begonnen met deze training. Echter zijn, gezien het aantal, de 2 groepen nu
(tijdelijk) samengevoegd tot één groep.
De lessen vinden plaats op woensdag van 18:30 tot 20:00 uur in de gymzaal van BS Titus
Brandsma.
In principe gaan de trainingen door in de vakanties (m.u.v. zomer- en Kerstvakantie).
De kosten bedragen €1,50 voor een losse training, maar met een strippenkaart of abonnement
ben je goedkoper uit. We proberen deze activiteit kostendekkend (zaalhuur) te houden.
Heb je vragen of wil je aanmelden neem dan contact op met Roy Stevens (06-22433444) of
mail naar: leden@judoclubbrunssum.nl .
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