Judoclub Brunssum
Technisch/Bestuurlijk Kader

Nieuwsbrief
leden@judoclubbrunssum.nl

Nieuwbrief april 2016.
Beste judoka, (groot)ouders en verzorgers,
De ledenvergadering is net achter de rug en dat is een prima aanleiding voor een nieuwe
nieuwsbrief.
We kunnen aankondigen dat ons bestuur is uitgebreid met Brenda Timmermans, Yuri Hendrix
en Mieke Willems-de Koning. Natuurlijk worden zij allen nog rustig ingewerkt.
De vergadering werd bezocht door 17 leden (iets minder dan vorige jaar), maar verliep in een
bijzonder prettige en ontspannen sfeer. Er was een zeer goede inbreng door alle deelnemers,
met de bijzondere vermelding voor de goede inbreng van onze jongere seniorleden.
Lees verder op pagina 2…

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

25
7
16
9
11
16

april t/m
mei
mei
juli
juli
juli

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 16 april
PUW JC Overhoven
- zaterdag 16 april
JBN Kata-training Roermond
- zaterdag 14 mei
Ouders langs de mat (kijkdag)
- zaterdag 21 mei
JBN Dan-training Roermond
- zaterdag
4 juni
Ouders langs de mat (kijkdag)
- zaterdag 18 juni
PUW Judokan Maastricht
- zaterdag
9 juli
JCB examens
- maandag 11 juli
JCB examens
- zaterdag 16 juli
seizoenafsluiting (buitenactiviteit)
- maandag 18 juli
vriendjesdag (laatste les)
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JCB jaarvergadering [BK]
Op zondag 10 april was de jaarvergadering, ofwel de ALV (algemene ledenvergadering), van
judoclub Brunssum.
De vergadering werd bezocht door 17 leden, inclusief 2 bestuursleden. Bertien was helaas
verhinderd. Veel van onze vaste bezoekers hadden dit keer helaas afgezegd.
Onze "jongere senioren" waren dit keer zeer goed vertegenwoordigd door maar liefst 7
deelnemers. Uit deze groep zijn 2 van de 3 nieuwe bestuurders gekomen!
Mieke was afwezig vanwege ziekte, maar is door de algemene ledenvergadering wel al
gekozen tot bestuurslid. We heten alle nieuwe bestuursleden van harte welkom.
Een korte samenvatting van de ALV:
- Het financieel verslag is goedgekeurd.
- De begroting is goedgekeurd.
- De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en de penningmeester wordt op advies van
de kascommissie gedechargeerd door de ALV. Voordat Bertien de vereniging verlaat en de
boeken overhandigd aan de nieuwe penningmeester zal de nieuwe kascommissie de boeken
nog eens controleren.
- Het jaarverslag van de secretaris is akkoord bevonden. Wel zou de ALV graag meer details
zien in het verloop van de leden en met redenen waarom men de vereniging verlaat.
- Er is dit jaar geen contributieverhoging. Vanuit de ledenvergadering is wel het advies
gegeven om (standaard) eens per 2 jaar te 'indexeren' met bijvoorbeeld €0,50.
- De clubkampioenschappen voor het seizoen 2016/2017 zullen waarschijnlijk in het eerste
kwartaal van 2017, na de examens, plaatsvinden. Omdat het dan wat rustiger is hopen we op
meer deelnemers.
- De verschillende commissies hebben verslag uitgebracht:
- Kampcommissie: het kamp was goed verlopen en financieel neutraal uitgevoerd
- Wedstrijden: een lichte teruggang in kwantiteit, maar een stijging in kwaliteit.
- Sponsering: vaste sponsors hebben we bijna niet meer, door medewerking te verlenen aan
Carnaval (Streupers) en Parade krijgen we nog wat extra inkomsten.
- Verdere commissie-verslagen en details in de notulen van deze vergadering.
- Het technisch kader had in 2015 een relatief rustig jaar. 2016 is daarentegen een ander
verhaal. We komen structureel een judoleraar te kort. Verschillende mogelijkheden om een
nieuwe lesgever aan te trekken zijn al geprobeerd maar leveren niets op.
- Het ledenaantal is in 2015 gestabiliseerd. In 2016 verwachten we een lichte groei. Wel is er
een relatief groot verloop (veel in en uitstroom). Er gaat onderzocht worden waarom de
uitstroom zo relatief hoog is. Of is deze wel zo hoog in vergelijking met andere verenigingen?
Er zullen vast nog wel wat vergeten zijn, maar dit zijn enkele belangrijke punten.
De notulen zullen zo snel mogelijk rondgestuurd worden.
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Het nieuwe bestuur [BK]
Op de ledenvergadering van 10 april zijn 3 nieuwe leden tot het bestuur toegetreden.
De bestuurssamenstelling is daarmee als volgt:
Voorzitter:
Roy Stevens [TK, CE, LA, JP/MP, NB]
Secretaris:
- vacant - Deze zal in de loop van het seizoen worden ingevuld
Penningmeester: Bertien Franssen [CW, IK, VK] (aftredend einde seizoen 2015/2016)
Algemeen:
Nick Janssen (interim secretaris) [CW, CE: bandenregistratie]
Brenda Timmermans (kandidaat penningmeester) [CA, CK]
Yuri Hendrix [CI, NL]
Mieke Willems-de Koning [CE, PR]
Geleidelijk zullen de nieuwe bestuursleden meer taken op zich nemen
Bestuursleden nemen zoveel mogelijk zitting in een commissie:
CE - commissie examens
CK - commissie kamp
CI - commissie internet
CW - commissie wedstrijden
CS - commissie sponsoring
CA - commissie activiteiten
Naast de taken die bij de functie/commissie horen zijn er nog meer taken:
LA - Leden administratie (bijhouden: in- en uitschrijvingen, adreswijzigingen, examens, etc.)
JP - Jaarplanning (maken van de grote planning over het hele seizoen)
MP - Maandplanningen (maken van de les-/maandplanningen voor trainers en nieuwsbrief)
NB - Nieuwsbrief en mededelingen
IK - Inkoop pakken, banden, etc.
VK - Verkoop pakken, banden, etc.
PR - Public relations (kranten en nieuws, folders)
NL - Nieuwe leden (vragen/mails van nieuwe leden en begeleiding bij eerste bezoek)
Daarnaast zijn er tal van andere taken die, vaak door niet-bestuursleden, worden uitgevoerd.
Pupillenuitwisselingen [TK]
Er zijn dit seizoen nog 2 pupillenuitwisselingen.
zaterdag 16 april

JC Overhoven
Geldersestraat 28, 6136 AT Sittard
Gymzaal Overhoven (gymzaal van de H. Hartschool)
Vertrek bij sporthal: 8:45 uur (reistijd ca. 25 minuten)
zaterdag 18 juni

Judokan Maastricht
Stellendaal 15, 6228 GC Maastricht
Gymzaal basisschool “de Kring” in “De Heeg” (wijk 28)
Ingang aan de Varensdaal
Vertrek bij sporthal: 8:30 uur (reistijd ca. 40 minuten)
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 even weten of je mee gaat via leden@judoclubbrunssum.nl
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Parade 2016 [CS]
Van donderdag 14 juli t/m woensdag 20 juli 2016 vindt weer de vierjaarlijkse parade plaats.
Zoals altijd zal ook dit jaar Judoclub Brunssum weer een helpende hand bieden bij de
organisatie van dit geweldige evenement.
Buiten het feit dat deze werkzaamheden een leuke bijdrage voor de clubkas opleveren zal ook
een deel van de vergoeding naar de vrijwilligers zelf gaan. (Dit is overigens altijd zo, dus ook
bij het meehelpen bij de Streupers).
Het helpen tijdens de parade is niet alleen leuk om te doen, maar je kunt op deze manier ook
contact leggen met mensen van andere culturen.
Je krijgt deze gelegenheid niet of veel minder als bezoeker van de parade. Dus vrijwilliger zijn
loont zich op meer dan één manier. Daarnaast zie je veel van de optredens zelf als je als
vrijwilliger aanwezig bent.
Voor vragen en/of aanmelden kun je terecht bij Marij Lem (grotesnavel@hotmail.com).
Bruine band en dan trainingen [TK]
Voor bruine en zwarte banden moet je natuurlijk extra oefenen.
Zeker omdat je bij JC Brunssum, zeker als je geen wedstrijden doet, al voor je bruine band een
deel van een kata (of een zeer goed werkstuk) moet laten zien. Wedstrijdjudoka's kunnen voor
hun dan-examen ook 100 wedstrijdpunten behalen en hoeven dan geen kata te laten zien.
Om te oefenen voor je bruine en/of zwarte band bieden we, naast de reguliere lessen, nog de
mogelijkheid om (begeleid) te oefenen. Met name het kata en het yaku soku geiko [link]
kunnen hierbij geoefend worden.
Oefenmogelijkheiden/trainingen:
JCB: zaterdag 10:00 - 11:15 uur achterste mat
JCB (dependance): woensdag 20:00 - 21:30 uur Brunssum Noord (€1,00 - €1,50 per keer)
JBN: katatrainingen: eerstvolgende op 16 april in Roermond (€5,00 per koppel)
JBN: dantrainingen: eerstvolgende op 21 mei in Roermond (€5,00 per deelnemer)
De kosten op de woensdag zijn bedoeld als bijdrage in de zaalhuur. Je kunt betalen per losse
training (€1,50) of een "abonnement" (strippenkaart) waardoor het goedkoper wordt.
Zorg voor alle genoemde trainingen voor een judopartner, anders heeft het weinig nut hieraan
deel te nemen.
Voor vragen over deze trainingen kun je terecht bij Roy en via leden@judoclubbrunssum.nl.

Namens kader en leden van Judoclub Brunssum.
Keigu (groet),
Roy Stevens
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Bijlage 1: JBN katatraining
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Bijlage 2: JBN examentraining
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