Judoclub Brunssum
Technisch/Bestuurlijk Kader

Nieuwsbrief
leden@judoclubbrunssum.nl

Nieuwbrief maart 2016.
Beste judoka, (groot)ouders en verzorgers,
De examens zijn achter de rug en we richten ons nu op het tweede deel van het judoseizoen.
Er is veel gebeurd in het afgelopen deel van het judojaar en hopelijk komen we in het tweede
deel in wat rustiger vaarwater.

Agenda:
Lesuitval:
- maandag
- maandag
zaterdag
- maandag
- zaterdag
- maandag
- zaterdag

28
25
7
16
9
11
16

maart
april t/m
mei
mei
juli
juli
juli

geen les i.v.m. Pasen
geen les i.v.m. meivakantie
geen les i.v.m. Pinksteren
geen les i.v.m. examens
geen les i.v.m. examens
geen les i.v.m. seizoenafsluiting (zaal bezet door derden)

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
5 maart
Ouders langs de mat (kijkdag)
- zaterdag 12 maart
PUW EJC Grevenbicht
- zaterdag 19 maart
Koffie inloop
- zaterdag 19 maart
JBN district Limburg jaarvergadering (16:30)
- zaterdag
2 april
Ouders langs de mat (kijkdag)
- zondag
10 april
JCB jaarvergadering (10:30 uur)
- zaterdag 16 april
PUW JC Overhoven
- zaterdag 14 mei
Ouders langs de mat (kijkdag)
- zaterdag
4 juni
Ouders langs de mat (kijkdag)
- zaterdag 18 juni
PUW Judokan Maastricht
- zaterdag
9 juli
examens
- maandag 11 juli
examens
- zaterdag 16 juli
seizoenafsluiting (buitenactiviteit)
- maandag 18 juli
vriendjesdag (laatste les)
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Judoclub Brunssum
TK technisch kader
BK bestuurlijk kader

Mededelingen

CE commissie examens
CA commissie activiteiten
CK commissie kamp

Geslaagd [CE]
Op zaterdag 20 en maandag 22 februari hebben de examens plaatsgevonden.
Namens de vereniging: alle geslaagden van harte gefeliciteerd met jullie nieuwe banden en
slippen.
Koffie inloop [BK]
Op zaterdag 19 maart is er weer een koffie inloop in het mattenhok.
Een prima gelegenheid om eens lekker bij te kletsen en eventueel
wat vragen te stellen.
Je mag natuurlijk ook wat anders dan koffie nemen.
JBN district jaarvergadering [JBN]
Zie bijlage 1 en 2 verderop in deze nieuwsbrief.
Op zaterdag 19 maart (16:30 te Roermond) is de jaarvergadering van de JBN District Limburg.
Ditmaal zijn ook niet bestuursleden, dus alle JBN-leden, uitgenodigd om hieraan deel te
nemen (zie bijlage 2).
JCB jaarvergadering [BK]
Op zondag 10 april is de jaarvergadering van judoclub Brunssum.
We nodigen iedereen van harte uit om deze vergadering bij te wonen.
De vergadering begint om 10:30 uur en vindt plaats in hotel café Rumpenerhof (aan de
rotonde bij de sporthal). Omdat de eigenaar wisselt is de locatie even onder voorbehoud.
De officiële uitnodiging en agenda zullen nog volgen.
Tevens nog een dringende oproep aan (senior)leden en ouders/verzorgers.
Zoals bekend bestaat ons bestuur momenteel nog maar uit drie leden, waarvan één lid per
einde van het seizoen afscheid neemt. We zouden graag nog een aantal nieuwe
bestuursleden willen om ons team te versterken. Neem gerust contact op met Bertien, Nick of
Roy voor vragen en/of aanmelding.
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Pupillenuitwisselingen [TK]
Er zijn dit seizoen nog 3 pupillenuitwisselingen.
zaterdag 12 maart EJC Grevenbicht
Sint Catharinaplantsoen 4, 6127 BC Grevenbicht
Sportzaal “Bicht”
zaterdag 16 april

JC Overhoven
Geldersestraat 28, 6136 AT Sittard
Gymzaal Overhoven (gymzaal van de H. Hartschool)

zaterdag 18 juni

Judokan Maastricht
Stellendaal 15, 6228 GC Maastricht
Gymzaal basisschool “de Kring” in “De Heeg” (wijk 28)
Ingang aan de Varensdaal

Weging:
Indeling maken:
Wedstrijdjes:
Kosten:

9:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 12:00/12:30
éénmalig € 2,00 bij de allereerste keer, daarna geen kosten.

Laat per keer even weten of je mee gaat via leden@judoclubbrunssum.nl

Namens kader en leden van Judoclub Brunssum.

Keigu (groet),
Roy Stevens
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Bijlage 1: Uitnodiging ALV JBN district Limburg
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Bijlage 2: Uitnodiging ALV JBN district Limburg (toelichting)
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