Judoclub Brunssum
Technisch/Bestuurlijk Kader

Nieuwsbrief
leden@judoclubbrunssum.nl

Nieuwbrief januari 2016.
Beste judoka, (groot)ouders en verzorgers,
Op de eerste plaats de beste wensen voor het nieuwe jaar.
Er is enige onduidelijkheid ontstaan over de lesplanning van de M2 en M3. Verderop wordt dit
nog eens uitgelegd. Onze excuses voor de onduidelijke beschrijving.
Vanwege de Carnaval en examens zullen in februari de nodige lessen uitvallen. Lees daarom
goed de agenda door.

Agenda januari en februari:
Lesuitval:
- zaterdag
- zaterdag
- maandag
- zaterdag
- zaterdag
- maandag

23
30
8
13
20
22

januari
januari
februari
februari
februari
februari

geen les i.v.m. bezetting zaal
geen les i.v.m. PUW bij JC Brunssum
geen les i.v.m. vakantie
geen les i.v.m. vakantie
geen les i.v.m. examens
misschien geen les i.v.m. examens

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
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)

Mededelingen:
-

Nieuwe lestijden vanaf januari 2016 ................................................................................................ pag .2
Pupillenuitwisselingen (laagdrempelige beginnerstoernooitjes) .............................................. pag .2
Dringend mattenleggers gezocht (ook voor ouders) .......................................................pag .3
Het bestuurlijk kader .............................................................................................................................. pag .3
De activiteitencommissie ..................................................................................................................... pag .3
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Judoclub Brunssum
TK technisch kader
BK bestuurlijk kader

Mededelingen

CE commissie examens
CA commissie activiteiten
CK commissie kamp

Nieuwe lestijden vanaf januari 2016 [TK]
Vanaf 1 januari 2016 zijn de lestijden veranderd.
Maandag:
dit wordt
Lestijden
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 20:30
Zaterdag:
dit wordt
Lestijden
09:00 – 10:00
10:00 – 11:15
11:15 – 12:15
12:15 – 12:45

Mat 1 Mat 2
O2
O1
B1&2&3

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

Mat 3
M1
M2&3
vrij

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

Mat 3
M1
kata
M2&3
vrij

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

M1

M1
kata

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.
Er was enig misverstand ontstaan over de lestijden van de M2 en M3 (M2&3). Uit het schema
was af te lezen dat de M2&3 anderhalf uur les zouden krijgen. Echter was dit niet zo bedoeld
en was dit voor een aantal kinderen zelfs niet haalbaar.
Dus de M2&3 krijgen een uur les (eventueel beetje uitloop). Na dit uur is hun mat nog een half
uur ter beschikking om eventueel te oefenen voor examens of voor uitleg van extra technieken.
Meestal zal een leerkracht aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en uit te leggen.
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 de rest van het 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.
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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.
Het bestuurlijk kader [BK]
Om diverse persoonlijke redenen zijn een aantal bestuursleden gestopt met hun
bestuursfunctie. Hierdoor zijn momenteel alleen nog de volgende leden lid van het bestuur:
- Roy Stevens, voorzitter
- Bertien Franssen, penningmeester
- Nick Janssen, interim secretaris
Iedereen zal begrijpen dat hierdoor veel werk op de overgebleven bestuursleden af komt.
We zijn dan ook dringend op zoek naar vrijwilligers die ons willen ondersteunen bij diverse
werkzaamheden en taken. Deze vrijwilligers hoeven overigens niet persé bestuursleden te
worden, al zouden we een eventuele intentie daartoe natuurlijk wel bijzonder waarderen.
Met name enkele (kleine of eenvoudige) administratieve taken zouden de
vrijwilligers/ondersteuners in overleg kunnen overnemen. We zouden jullie zeer dankbaar zijn.
Voor vragen kunnen jullie met een van de bestuursleden contact opnemen.
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 .
Vrijwilligers voor Carnaval [CA]
De commissie zoekt nog enkele vrijwilligers om te helpen tijdens het Carnavalsseizoen.
Prinsenreceptie
10 januari
7 personen
Buuttefestival
29 januari
8 personen
Buuttefestival
30 januari
8 personen
Carnavalszaterdag
6 februari
11 personen
Carnavalsmaandag
8 februari
11 personen
De vrijwilligers verdienen hiermee een leuke bijdrage voor de clubkas.
Voor vragen en aanmelden kunnen jullie terecht bij Marij Lem (grotesnavel@hotmail.com) en
Bertien Franssen (BertienFranssen@hotmail.com). Kan ook tijdens de inloopochtend!
Let op: voor de folkloristische parade van dit jaar zoeken we ook vrijwilligers!
Keigu (groet),
Roy Stevens
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