Judoclub Brunssum
Technisch/Bestuurlijk Kader

Nieuwsbrief
leden@judoclubbrunssum.nl

Nieuwbrief november 2015.
Beste judoka, (groot)ouders en verzorgers,
Hier de nieuwsbrief van november.

Agenda november en december:
Lesuitval:
- woensdag
- zaterdag
- zaterdag
- zaterdag
- maandag
zaterdag

11
14
21
5
21
2

november
november
november
december
dec t/m
januari

geen wedstrijdtraining i.v.m. St. Maarten
geen les i.v.m. bezetting zaal door Carnaval 7 x 11
geen les i.v.m. bezetting zaal door andere vereniging
geen les i.v.m. clubkampioenschappen!
geen les i.v.m. Kerstvakantie
geen les i.v.m. Kerstvakantie

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
2 november Ouders langs de mat (kijkdag)
- zaterdag 14 november extra wedstrijdtraining Brunssum Noord
- zaterdag 14 november JJCL ronde 1
- zaterdag 21 november PUW Hei Sei Do Klimmen
- zondag
29 november Danexamens Jo Gerris hal Roermond (10:00-)
- zaterdag
5 december Clubkampioenschappen!
- zaterdag 12 december Ouders langs de mat (kijkdag)
- zondag
13 december Limburgse budodag
- zaterdag 19 december Ouders langs op mat (ouders mogen meedoen met de les)
- maandag
4 januari
Eerste les in het nieuwe jaar!

Mededelingen:
- Contributie vanaf september ............................................................................................................... pag. 2
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- Pupillenuitwisselingen (laagdrempelige beginnerstoernooitjes) ............................................... pag .2
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CE commissie examens
CA commissie activiteiten
CK commissie kamp

Contributie [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.
Helaas heeft nog niet iedereen de (automatische) betaling aangepast en komen er dus nog
altijd betalingen binnen die niet meer kloppen. Een dringend verzoek van de penningmeester
is dan ook om de automatische betalingen aan te passen en het tekort bij te betalen.
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.
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Pupillenuitwisselingen [TK]
De pupillenuitwisselingen zijn laagdrempelige toernooitjes voor judoka die (nog) geen
wedstrijden doen, maar dit misschien in de toekomst wel willen. Het resultaat (dus het behalen
van prijzen) is van geen enkel belang. Het belangrijkste is het plezier en het leren omgaan met
winnen en verliezen. Doe gerust eens mee…
De PUW voor het komende seizoen zijn als volgt ingepland.
- 17 oktober 2015
J.C. Kano Houthem
- 21 november 2015 Hei-sei-do Klimmen
- 9 januari 2016
Kenshiro Abbe Elsloo
- 30 januari 2016
J.C. Brunssum
- 12 maart 2016
E.J.C. Grevenbicht
- 9 april 2016 of
J.C. Overhoven in Sittard (alternatief 1)
16 april 2016
J.C. Overhoven in Sittard (alternatief 2)
- 18 juni 2016
J.C. Judokan Maasticht
De weging vindt plaats tussen 9:00 en 9:30. De wedstrijdjes starten om 10:00 en duren
afhankelijk van het aantal deelnemers tot uiterlijk 13:00 uur. De entree is gratis en alleen de
allereerste keer betaal je één keer € 2,00 inschrijving.
Wedstrijdtraining [TK]
Naast de gewone training is er iedere zaterdag een wedstrijdtraining van 11:00 tot 12:15 uur.
In principe mag iedereen aan deze training meedoen. Voorwaarde is wel dat de judoka het
valbreken beheerst en serieus wil trainen. Deze training is gratis voor alle leden van Judoclub
Brunssum.
Voor de woensdagwedstrijdtrainingen in Brunssum Noord zijn nog een aantal plaatsen vrij.
De kosten zijn voor een losse training € 1,50, maar bij een strippenkaart of (half)jaar
abonnement veel minder. De eerste lessen mag je natuurlijk gratis proberen.
Vraag om meer informatie bij Roy Stevens.
Let op: 11 november vervalt de training i.v.m. St. Maarten.
14 november: extra training [TK]
Omdat de Rumpenerhal op zaterdag 14 november gesloten is vanwege een Carnavalsactiviteit, wordt voor de wedstrijdgroep een alternatief geboden in de vorm van een extra
wedstrijdtraining van 10:00 – 11:30 in Brunssum Noord.
Van 9:00 – 10:00 uur is nog een examen/techniektraining. Ben om 8:45 uur aanwezig om te
helpen met het leggen van de matten, anders mag je niet mee trainen!
Keigu (groet),
Roy Stevens

3/3

