Judoclub Brunssum
Technisch/Bestuurlijk Kader

Nieuwsbrief
leden@judoclubbrunssum.nl

Nieuwbrief december 2015.
Beste judoka, (groot)ouders en verzorgers,
De laatste maand van het jaar is aangebroken. Voor velen van ons is dit de mooiste tijd van
het jaar. Gezellig met familie de feestdagen beleven is voor de meesten dan ook het
hoogtepunt van het jaar.
Laten we daarom nog even stilstaan bij het verschrikkelijke verlies voor Stijn en Patrick
Heinrichs. Wij wensen hen veel sterkte toe tijdens de komende periode.
Bestuurlijk en technisch kader Judoclub Brunssum

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

21
2
23
30

dec t/m
januari
januari
januari

geen les i.v.m. Kerstvakantie
geen les i.v.m. Kerstvakantie
geen les i.v.m. bezetting zaal
geen les i.v.m. PUW

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 12 december Ouders langs de mat (kijkdag)
- zondag
13 december Limburgse budodag
- zaterdag 19 december Ouders op de mat (ouders mogen meedoen met de les)
- maandag
4 januari
Eerste les in het nieuwe jaar!
- zaterdag
9 januari
PUW bij Kenshiro Abbe Elsloo
- zaterdag
9 januari
Ouders langs de mat (kijkdag)
- zaterdag 16 januari
Inloopochtend met gelegenheid tot het stellen van vragen
- zaterdag 30 januari
PUW bij JC Brunssum
- zaterdag
6 februari
Ouders langs de mat (kijkdag)
- zaterdag 20 februari
Examens bij JC Brunssum
- maandag 22 februari
Examens bij JC Brunssum (reservedag)
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CE commissie examens
CA commissie activiteiten
CK commissie kamp

Ouders op de mat [BK]
Zaterdag 19 december vindt weer onze jaarlijkse activiteit ouders op de mat plaats.
Ouders, grootouders en verzorgers kunnen een les met hun (klein)kind meedoen om eens een
echte judoles te ervaren. Uiteraard wordt er in de les rekening gehouden met broze botten en
stramme spieren.
Je hoeft je niet aan te melden en iedereen kan gewoon meedoen. Misschien is het zelfs een
mooie start van een mooie judo-carrière. Tot zaterdag.
Financiële positie Judoclub Brunssum [BK]
Onze vereniging verkeert al enige tijd in zwaar weer. Dit komt vooral omdat het aantal leden de
laatste jaren langzaam maar zeker is teruggelopen. De contributieverhoging die vanaf
september is ingegaan blijkt toch onvoldoende om de alsmaar stijgende kosten voldoende te
compenseren.
Om deze reden zijn het bestuurlijk - en technisch kader op zoek naar oplossingen.
Omdat we de contributie niet weer willen verhogen zoeken we naar oplossingen in
kostenbesparing. Een deel van deze kostenbesparing zullen we realiseren door minder
zaalhuur. Door een aantal lessen meer in elkaar te schuiven (groepen tegelijk) kunnen we per
lesdag met één uur minder toe. Bijgevolg zal er daardoor ook een kleine reductie in de uren
van het technisch kader en daarmee in die kosten plaats vinden.
Daarnaast wordt nog gekeken naar andere mogelijkheden om kosten te reduceren en om
inkomsten te verhogen, zonder de leden meer te laten betalen.
Nieuwe lestijden vanaf januari 2016 [TK]
Vanaf 1 januari 2016 zullen de lestijden veranderen. We hebben hierbij gekeken naar de
gemiddelde bezetting van de groepen in combinatie met de dagen.
Maandag:
dit wordt
Lestijden
18:00 – 19:00
19:00 – 20:30

Mat 1 Mat 2
O2
O1
B1&2&3

Mat 3
M1
M2&3

dit was
Lestijden
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:30

Mat 1 Mat 2
O2
O1
M3
M2
B1&2&3

Mat 3

Zaterdag:
wordt
Lestijden
09:00 – 10:00
10:00 – 11:15
11:15 – 12:45

Mat 1 Mat 2
O2
O1
wedstrijd
B1&2&3

Mat 3
M1
kata
M2&3

dit was
Lestijden
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:15
12:15 – 13:45

Mat 1 Mat 2
O2
O1
M3
M2
wedstrijd
B1&2&3

Mat 3

We houden de mogelijkheid open om nog wijzigingen aan te brengen en indien het
ledenaantal flink toe neemt weer voor een ruimere matbezetting te kiezen.
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M1

M1
kata
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Dringend mattenleggers gezocht! (ook voor ouders) [BK]
Nog altijd zijn we op zoek naar mattenleggers. Zie ook de eerdere nieuwsbrieven.
Stuur dan een mailtje naar info@judoclubbrunssum.nl of spreek Marij Lem aan.
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.
- 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.
Het lottospel [CA]
Vanaf januari start het lottospel weer. Aan de uitvoering verandert niets, het doel wel.
Naast sparen voor het kamp zal het gespaarde ook aan andere activiteiten worden besteed.
Voor vragen kan men terecht bij Joyce Ramakers, moeder van Tom en Imke.
De activiteitcommissie [CA]
De commissie verzorgt de niet judo-gerelateerde activiteiten van Judoclub Brunssum, zoals
bijvoorbeeld de familiedag en de speculaasverkoop, en ondersteunt bij judoactiviteiten zoals
de clubkampioenschappen.
De commissie zoekt nog enkele enthousiaste (groot)ouders/verzorgers en seniorleden die het
team willen versterken en willen helpen bij het organiseren van activiteiten.
Vraag om informatie of meld je aan tijdens de inloopdag of via leden@judoclubbrunssum.nl .

Keigu (groet),
Roy Stevens
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