Judoclub Brunssum
Technisch/Bestuurlijk Kader

Nieuwsbrief
leden@judoclubbrunssum.nl

Nieuwbrief juli 2016.
Beste judoka, (groot)ouders en verzorgers,
Het einde van het seizoen is nabij.Tijd om afscheid te nemen van weer een druk seizoen en
voorbereidingen te treffen voor het komende seizoen.
Als laatste hebben we nog de examens te gaan en niet te vergeten vriendjesdag. Iedereen
succes met de examens.
Daniel is 25 juni geslaagd voor zijn judoleider! Gefeliciteerd!.
Hij zal door deze bijzonder prestatie zelfs geïnterviewd worden door verschillende lokale
krantjes. Dus houd deze in de gaten.
Een aantal zaken zijn al gepland en zullen we ook in deze nieuwsbrief al noemen, zodat jullie
dat nu al in jullie agenda kunnen zetten.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe.
Veel leesplezier …

Agenda:
Lesuitval:
- zaterdag
- maandag

9 juli
11 juli

- zaterdag

16 juli

geen les i.v.m. examens
geen les voor de O1, O2 en M1 i.v.m. examens
voor M23 en B123 gaan de lessen door!
geen les (zaal bezet door andere vereniging)

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 juli
JCB examens
- maandag 11 juli
JCB examens
- maandag 18 juli
vriendjesdag (laatste les)
- maandag
5 sept
eerste les

Mededelingen:
-
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Daniel Noorthoek geslaagd voor judoleider [BK/TK]
Op zaterdag 25 juni j.l. heeft Daniel examen gedaan voor zijn judoleider diploma. Hij is
geslaagd en mag nu officieel als gediplomeerde les geven.
Op de foto enkele van
de leerlingen die tijdens
het examen les hebben
gekregen.
Positief commentaar
van de examinatoren
was dat het niveau van
de groep erg hoog was.
(zeker voor gele banders).
Een compliment dus!
De komende tijd zal
Daniel nog
geïnterviewd worden
door een aantal lokale
(week)bladen.
Houd deze dus in de
gaten!
Namens de hele vereniging van harte gefeliciteerd Daniel!
Bestuur [BK]
Zoals bekend neemt Bertien Franssen afscheid van de vereniging na vele jaren inzet als
bestuurslid en commissielid. Al die jaren is zij een drijvende kracht geweest voor onze
vereniging. We zullen zeker merken dat zij gaat wegvallen.
Ook neemt gelijktijdig Marij Lem afscheid van de vereniging. Ook zij was jaren zeer actief als
commissielid maar vooral (en soms onzichtbaar) als grote motor van diverse activiteiten en
sponsoracties (Parade, Carnaval en nog veel meer…).
Hopelijk zullen de opvolgers met net zo veel energie en inzet de komende jaren hun taken
kunnen overnemen. Over hun afscheid zullen we nog berichten.
Daarnaast neemt Nick Janssen afscheid van het bestuur, maar niet van de vereniging. Gezien
zijn drukke baan is dit niet te combineren met de bestuursfunctie. Al zal Nick nog steeds een
belangrijke rol spelen in onze wedstrijdadministratie (inschrijvingen, etc.).
Het huidige bestuur bestaat momenteel uit:
Brenda Timmermans, Mieke Willems-de Koning, Yuri Hendrix en Roy Stevens.
Nick Janssen zal nog ondersteuning blijven geven waar nodig.
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Jaarplanning 2016/2017 [BK/TK]
Een voorlopige overzicht van het komende seizoen.
- maandag
5 september eerste les
- zaterdag
1 oktober
feestelijke seizoensopening in de middag
- maandag 24 oktober
geen les i.v.m. herfstvakantie
- zaterdag 19 november geen les (zaal bezet door andere vereniging)
- zaterdag 17 december ouders op de mat
- zaterdag 24 december Kerstmis en Kerstvakantie
- maandag 26 december Kerstmis en Kerstvakantie
- zaterdag 31 december Oudjaar en Kerstvakantie
-

----------- 2017 --------------------------------------------------------------------------------------------------

-

maandag
zaterdag
zaterdag
maandag
maandag
zaterdag
maandag
maandag
zaterdag
maandag
maandag
zaterdag
maandag
zaterdag
zaterdag

2
14
28
30
27
25
17
24
29
1
5
1
3
8
10

januari
januari
januari
januari
februari
maart
april
april
april
mei
juni
juli
juli
juli
juli

Kerstvakantie
geen les (zaal bezet door andere vereniging)
examens
examens
geen les i.v.m. Carnaval
clubkampioenschappen (halfvasten)
geen les i.v.m. Pasen
geen les i.v.m. meivakantie
geen les i.v.m. meivakantie
geen les i.v.m. meivakantie
geen les i.v.m. Pinksteren
examens
examens
vriendjes op de mat
laatste les

Dit zijn de datum voor zover deze nu bekend zijn.
Er kunnen nog wijzigingen komen, maar er zullen zeker nog aanvullingen komen.
Openingsactiviteit 1 oktober 2016 [CA]
Op 1 oktober 2016 organiseert de activiteiten commissie een gezellige openingsactiviteit om
het nieuwe seizoen in te luiden. Hierbij zullen naast alle leden ook ouders en broertjes en
zusjes welkom zijn.
De activiteit zal van 15:00 tot 19:00 uur plaatsvinden, na de gewone trainingen. Er zal onder
andere een sportieve noot, eten en drinken en een hoop gezelligheid zijn op deze dag!
In het nieuwe seizoen zal er nog meer informatie volgen en natuurlijk de mogelijkheid om je op
te geven, maar wij willen iedereen alvast oproepen om deze datum in zijn agenda vrij te
houden!
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Nieuws, nieuws, nieuws …
Heb jij ook iets waarvan je vindt of wilt dat dit in de nieuwsbrief moet staan?
Geef dit dan door via leden@judoclubbrunssum.nl.
Zet er wel bij dat het informatie of een stukje voor de nieuwsbrief betreft.

Namens kader en leden van Judoclub Brunssum.
Keigu (groet),
Roy Stevens
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