Judoclub Brunssum
Technisch/Bestuurlijk Kader

Nieuwsbrief
leden@judoclubbrunssum.nl

Nieuwbrief september 2016.
Beste judoka, (groot)ouders en verzorgers,
Wij hopen dat iedereen heeft genoten van de vakantie en weer voldoende is opgeladen om
aan het nieuwe seizoen te beginnen.
We hebben kunnen genieten van het mooie weer en van de Olympische Spelen. Jammer dat
de judoresultaten wat tegen zijn gevallen. Misschien moeten wij daar verandering in gaan
brengen in 2020 in Tokyo?
Laten we er dit seizoen weer een mooi jaar maken.
Met het nieuwe bestuur hebben er een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht.
Zo zal de contributie alleen nog maar via de bank betaald kunnen worden en zal het
welbekende "hokje" in de herenkleedkamer vervangen worden door een "servicepunt" in het
mattenhok. Lees over deze en andere onderwerpen verderop in deze nieuwsbrief.
Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen jullie ons (het bestuurlijk kader) natuurlijk altijd
aanspreken.
Veel leesplezier …

Agenda september/oktober/november:
Lesuitval:
● maandag
● zaterdag

24 okt
19 nov

Geen les ivm vakantie
Geen les ivm zaalbezetting

Activiteiten en (les)activiteiten:
● maandag
5 sept
Eerste les
● zaterdag 24 sept
Eerste koffie inloop
● zaterdag
1 okt
Openingsactiviteit in de middag (15:00 - 19:00)
● zaterdag
8 okt
Eerste pupillenuitwisseling [Kano Houthem]
JCB servicepunt openingstijden:
● maandag 18:15 - 19:00
5 sept, 19 sept, 3 okt, 17 okt, 7 nov, 21 nov, 5 dec, 19 dec 2016
● zaterdag

09:30 - 10:00 /
10:45 - 11:15

10 sept, 24 sept, 1 okt, 15 okt, 5 nov, 3 dec, 17 dec 2016
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
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JCB servicepunt (administratie) [BK/TK]
Vanaf dit seizoen zal het hokje in de herenkleedkamer niet meer worden gebruikt voor onze
administratie. Vanwege onder andere de toegankelijkheid en drukte in het kleedlokaal
verplaatsen we onze administratie naar het mattenhok. Hier kan men terecht voor vragen,
bestellingen, inschrijvingen toernooien, pupillenuitwisselingen en stages en voor de ontvangst
van nieuwe leden. Dit wordt ons Judoclub Brunssum Servicepunt.
Het mattenhok is gemakkelijk bereikbaar vanuit de ontvangsthal, recht tegenover de
schuifdeuren. De deuren zullen dan geopend zijn.
De openingstijden van het JCB servicepunt zijn op:
- maandag van 18:15 - 19:00 uur
- zaterdag van 09:30 - 10:00 uur en 10:45 - 11:15 uur.
De bezetting is in principe iedere eerste en derde maandag en eerste en derde zaterdag in de
maand. Voor dit jaar zijn dit de volgende dagen:
maand
dag
weekdag dag weekdag dag weekdag dag weekdag
september
5 maandag
10 zaterdag
19 maandag
24 zaterdag
oktober
1 zaterdag
3 maandag
15 zaterdag
17 maandag
november
5 zaterdag
7 maandag
geen zaterdag
21 maandag
december
3 zaterdag
5 maandag
17 zaterdag
19 maandag
koffieinloop:

.. zaterdag

Ook zoeken we nog enkele vrijwilligers die het servicepunt, naast de bestuursleden, willen
bemannen. Dit kan ook al als je maar een heel enkele keer kunt.
Vraag voor meer informatie bij Brenda Timmermans of Yuri Hendriks.
Koffie inloop 2016/2017 [BK]
Dit seizoen hebben we 5 koffie inloop dagen gepland.
Een koffie inloop is om, onder het genot van koffie of thee, gezellig wat bij te kletsen en
informatie met elkaar te delen. Voor ons als bestuur zijn deze momenten zeer waardevol om te
horen wat er allemaal speelt binnen de vereniging en ook om informatie te delen.
Een koffie inloop start om 9:30 uur en duurt tot ca. 11:45 uur. Er is een vrije inloop, dus je mag
komen wanneer je maar wilt.
De volgende zaterdagen zijn gepland voor de koffie inloop:
2016: 24 september en 5 november
2017: 21 januari, 18 maar en 20 mei
Een koffie inloop is geheel vrijblijvend en de beste manier om iedereen goed te leren kennen.
Bovendien leidt een informele bijeenkomst vaak tot leuke contacten en komen er soms
verrassende afspraakjes tot stand. Bijvoorbeeld het om-en-om rijden naar trainingen,
toernooien en/of stages.
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Betalingen contributie en overige zaken [BK]
Vanaf dit seizoen stappen we geheel over op betalen via de bank.
De meeste leden doen dit al, dus voor hen zal er niets wijzigen.
Voor degenen die nu contant betalen betekent dit dat er 50 cent minder contributie betaald
hoeft te worden!
Afspraken met betrekking tot elektronisch betalen van de contributie:
● Rekeningnummer: NL26 INGB 0003 1597 15 t.n.v. Judoclub Brunssum
● Vermeld bij de betaling naam van het lid of de leden en de maand waarvoor betaald wordt:
Voorbeeld: "Bart, Kayleigh Stevens - september 2016"
Bij automatisch betalen kan uiteraard geen maand vermeld te worden.
Belangrijk: Het komt vaak voor dat de contributie betaald wordt door één van de ouders
waarvan de achternaam anders is dan van het kind. Het is voor de penningmeester een
heel gepuzzel om dan te achterhalen voor welk lid de contributiebetaling is. Daarom
nogmaals: vermeld goed de naam van het lid of de leden!
● Betaling moet plaatsvonden uiterlijk de 15de van de maand waarvoor de contributie geldt.
Betaling contributie oktober moet dus uiterlijk 15-10-2016 zijn over gemaakt.
● Lukt het om welke reden dan ook niet om de betaling uiterlijk de 15de plaats te laten vinden,
neem dan contact op met de penningmeester Brenda Timmermans.
● Contributie bedraagt voor:
- juniorleden onderbouw (O1, O2, O3):
€11,50 per maand,
- juniorleden middenbouw (M1, M2, M3): €11,50 per maand,
- seniorleden (B1, B2, B3):
€12,50 per maand,
- vanaf het derde lid van één gezin geldt een korting van 50% voor de jongste leden.
Voorbeeld: een gezin met 1 seniorlid en 3 juniorleden betaalt de volgende contributie:
Seniorlid: €12,50 + juniorlid: €11,50 + juniorlid 50%: €5,75 + juniorlid 50%: €5,75 = €35,50
● Laat de betalingen automatisch plaatsvinden. Dit kan je zelf bij je bank (internetbankieren)
instellen. Op deze manier heb je zelf de controle over je betalingen en kun je deze zelf
aanpassen (contributiebedragen aanpassen of betalingen stoppen bij einde lidmaatschap).
Om kosten te besparen kiezen we niet voor automatisch incasso.
Betalingen van bestellingen dienen ook via de bank plaats te vinden:
● Rekeningnummer: NL26 INGB 0003 1597 15 t.n.v. Judoclub Brunssum
● Vermeld bij de betaling van een bestelling (bijvoorbeeld van een judopak) duidelijk het
bestelnummer dat je bij de bestelling hebt gekregen.
Voorbeeld: "Bestelnr 201609-01"
Betalingen van toernooien en stages dienen ook via de bank plaats te vinden:
● Rekeningnummer: NL26 INGB 0003 1597 15 t.n.v. Judoclub Brunssum
● Vermeld bij de betaling van een toernooi of stage duidelijk het toernooi- of stagenummer en
de naam van de deelnemer(s).
Voorbeeld: "Toernooi 2016-10 - Imke Ramakers"
Voorbeeld: "Stage 2016-01 - Lieke, Bart Lammers"
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Jaarplanning 2016/2017 [BK/TK]
Een voorlopige overzicht van het komende seizoen.
● maandag
5 september eerste les
● zaterdag 24 september koffie inloop
● zaterdag
1 oktober
Openingsactiviteit in de middag (15:00 - 19:00)
● zaterdag 10 oktober
PUW: Kano Houthem
● maandag 24 oktober
geen les i.v.m. herfstvakantie
● zaterdag
5 november koffie inloop
● zaterdag 19 november geen les (zaal bezet door andere vereniging)
● zaterdag 26 november PUW: Judokan Maastricht
● zaterdag 17 december ouders op de mat
● zaterdag 24 december geen les i.v.m. Kerstmis en Kerstvakantie
● maandag 26 december geen les i.v.m. Kerstmis en Kerstvakantie
● zaterdag 31 december geen les i.v.m. Oudjaar en Kerstvakantie
----------- 2017 --------------------------------------------------------------------------------------------------

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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

2
14
21
21
28
30
18
27
18
18
25
17
24
29
1
13
20
5
24
1
3
8
10

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

geen les i.v.m. Kerstvakantie
geen les (zaal bezet door andere vereniging)
koffie inloop
PUW: Kenshiro Abbe Elsloo
examens
examens
PUW: JC Brunssum (geen les)
geen les i.v.m. Carnaval
koffie inloop
PUW: EJC Grevenbicht
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
PUW: JC Overhoven
koffie inloop
geen les i.v.m. Pinksteren
PUW-speciaal: Judokan Maastricht
examens
examens
vriendjes op de mat
laatste les

Dit zijn de datums voor zover deze nu bekend zijn.
Er kunnen nog wijzigingen komen, maar er zullen zeker nog aanvullingen komen.
De datums van de PUW (pupillenuitwisselingen) zijn nog niet definitief.
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JCB Judotelefoon [BK]
De judoclub heeft sinds enige jaren een mobiele telefoon.
Deze telefoon kan gebruikt worden voor afmeldingen voor de les (liefst per whatsapp of sms)
en voor vragen.
Het telefoonnummer: 06-40426995 (+31640426995)
Collecte voor afscheid Bertien en Marij [BK]
Afgelopen seizoen hebben Bertien en Marij al officieel afscheid gelopen. Vanuit enkele ouders
is het idee geopperd om een collecte te houden voor een afscheidscadeau.
Er zal een collectebus worden geplaatst waarin men een vrijwillige bijdrage kan storten.
Tevens kan men ideeën voor de besteding van het collectegeld aandragen.
De collectebus zal tijdens de openingstijden van het servicepunt op de locatie staan en tijdens
de overige tijden onder de gong in de zaal.
De bijdrage en ideeën kunnen tot en met zaterdag 24 september aangeleverd worden.
Tijdens de openingsactiviteit op 1 oktober zal het afscheidscadeau overhandigd worden.
Extra wedstrijd- en techniektrainingen (woensdag avond BS Titus Brandsma) [TK]
Ook dit jaar starten we met de extra trainingen op de woensdagavond.
Van 18:30 tot 20:00 uur vindt de wedstrijdtraining plaats en vanaf 20:00 tot ca. 21:30 uur kan
men techniek trainen (speciaal voor examen en dan-examen).
Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen we de eerste weken bekijken of we met deze
indeling verder gaan of deze wijzigen. Normaal zijn er tussen 45 en 48 trainingen per jaar.
Kosten (bij later toetreden wordt het jaarbedrag verminderd met een evenredig deel):
● Deelnemers die vorig jaar hebben meegedaan betalen nu €40,00 per jaar.
● Deelnemers die nu beginnen betalen €45,00 per jaar (dit komt neer op €1,00 per training!).
● Betalen per training kan ook: €1,50 per training.
● Een strippenkaart van 10 lessen voor: €12,50.
● De eerste 4 trainingen mag je gratis meetrainen om te kijken of je het leuk vindt.
● Vanaf het derde lid van één gezin geldt ook hier een korting van 50%
Aan de wedstrijdtraining mag je deelnemen zodra je het valbreken goed beheerst. Je hoeft
overigens geen wedstrijden te doen al is veel randori wel een onderdeel van de les. Als je van
lekker hard werken houdt, dan ben je zeker welkom.
De trainingen vinden plaats in de gymzaal van basisschool Titus Brandsma .
Adres: De Gasperistraat 5, 6441 JJ Brunssum. (http://www.bstitusbrandsma.nl)
Voor vragen en aanmelden kun je terecht bij Roy Stevens of via judoroy@hotmail.com .
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Openingsactiviteit 1 oktober 2016 [CA]
Op zaterdag 1 oktober 2016 organiseren wij een activiteit om te vieren dat het nieuwe seizoen
weer begonnen is. Deze activiteit zal om 15.00 uur beginnen (na de reguliere training) en tot
ongeveer 19.00 uur duren. De activiteit zal plaatsvinden in en vanuit speeltuin Klaver Vier,
Florence Nightingalestraat 10 in Brunssum. We zullen beginnen met een leuke speurtocht voor
jong en oud. Welk team kan de meeste punten verzamelen en wint eeuwige roem?
Aansluitend hebben wij nog iets lekkers te eten waarbij we gezellig met z’n allen kunnen
bijkletsen. Voor deze activiteit nodigen wij alle leden uit, maar ook hun ouders, verzorgers,
kinderen, broers en zussen. Wij hopen dus zo veel mogelijk mensen te zien op deze leuke
dag!
Wil je meedoen, geef je dan vóór 24 september op via leden@judoclubbrunssum.nl o.v.v.
namen van de deelnemer(s), geboortedata en eventuele allergie-informatie of via de
inschrijflijsten in de kleedkamers.
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 dit seizoen zijn als volgt ingepland.
● zaterdag 10 oktober
PUW: Kano Houthem
● zaterdag 26 november PUW: Judokan Maastricht
● zaterdag 21 januari
PUW: Kenshiro Abbe Elsloo
● zaterdag 18 februari
PUW: JC Brunssum
● zaterdag 18 maart
PUW: EJC Grevenbicht
● zaterdag 13 mei
PUW: JC Overhoven (Sittard)
● zaterdag 24 juni
PUW-speciaal: Judokan Maastricht
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 (meestal eerder klaar).
De entree is gratis en alleen de allereerste keer betaal je één keer € 2,00 inschrijving.
De vermelde data zijn nu nog onder voorbehoud maar zullen binnenkort definitief worden.
In de volgende nieuwsbrief zullen de definitieve data vermeld worden.
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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