Judoclub Brunssum
Technisch/Bestuurlijk Kader

Nieuwsbrief
leden@judoclubbrunssum.nl
JBN-nummer:

Nieuwbrief oktober 2016.
Beste judoka, (groot)ouders en verzorgers,
Hierbij de nieuwste nieuwsbrief.
Op de laatste pagina vind je een compleet overzicht van alle activiteiten op de judokalender.
Veel leesplezier …

Agenda september/oktober/november:
Lesuitval:
 maandag
 zaterdag

24 oktober
Geen les ivm herfst vakantie
19 november Geen les ivm zaalbezetting

Activiteiten en (les)activiteiten:
 zaterdag
8 oktober
PUW: Kano Houthem
 zaterdag
8 oktober
Stage: Examentraining (locatie: Kai-In-Sho Roermond)
 zaterdag
22 oktober
Stage: Katatraining (locatie: Kai-In-Sho Roermond)
 zaterdag
5 november koffie inloop
 zondag
6 november TRN: Geuldaltoernooi [JC Kano Houthem]
 zondag
13 november DK: Limburgse districtskampioenschappen (-8, -10 en -12 jaar)
 zondag
20 november TRN: BOG toernooi [JC Oud geleen]
 zaterdag
26 november PUW: Judokan Maastricht
 zondag
27 november Judo-danexamens (Jo Gerrishal - Roermond)
JCB servicepunt openingstijden:
 maandag (18:15 - 19:00)
3 okt, 17 okt, 7 nov, 21 nov, 5 dec, 19 dec 2016
 zaterdag (09:30 - 10:00 & 10:45 - 11:15)
1 okt, 15 okt, 5 nov, 3 dec, 17 dec 2016
Een uitgebreide versie (2016/2017) staat op pagina 2.
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JCB servicepunt (administratie) [BK/TK]
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 seizoen zijn dit de volgende dagen:
maand
dag weekdag
dag weekdag
dag weekdag
dag weekdag
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
januari
7 zaterdag
9 maandag
21 zaterdag
23 maandag
februari
4 zaterdag
5 maandag
18 zaterdag
20 maandag
maart
4 zaterdag
5 maandag
18 zaterdag
20 maandag
april
1 zaterdag
3 maandag
15 zaterdag
24 maandag
mei
1 maandag
6 zaterdag
15 maandag
20 zaterdag
juni
3 zaterdag
geen 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.
Je hoeft als vrijwilliger geen geld in ontvangst te nemen aangezien contributie en andere
financiële transacties via de bank plaatsvinden.
Wat doet een servicepunt vrijwilliger?
- Informatiefoldertjes geven aan nieuwe leden.
- Beantwoorden van eenvoudige vragen (vaak van nieuwe leden).
- Hulp bieden bij het zetten van de koffie of thee.
- Inschrijfbriefjes van toernooien en/of stages in ontvangst nemen.
- Inschrijfformulieren (lidmaatschap) in ontvangst nemen.
- Uitschrijfformulieren (einde lidmaatschap) in ontvangst nemen.
- Moeilijkere vragen noteren zodat kader deze kunnen beantwoorden.
- Eventueel een bestelling (judopak, ed.) noteren.
Het betreft allemaal eenvoudige taken, maar je mag altijd hulp inroepen als je er even niet uit
komt.
De koffie en/of thee is voor een servicepunt-vrijwilliger gratis!
Vraag voor meer informatie bij Brenda Timmermans, Roy Stevens of Yuri Hendriks.
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JCB Judotelefoon [BK]
Het telefoonnummer: 06-40426995 (+31640426995)
Deze telefoon kan gebruikt worden voor afmeldingen voor de les (liefst per whatsapp of sms)
en natuurlijk voor vragen.
Koffie inloop 2016/2017 [BK]
Dit seizoen hebben we 5 koffie inloop dagen gepland, waarvan één inmiddels heeft
plaatsgevonden.
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: 5 november
2017: 21 januari, 18 maart 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.
Tijdens de koffie-inloop is de koffie is natuurlijk gratis!
Koffie voor iedereen [BK]
Ook als het JCB servicepunt niet open is, dan staat de koffie en thee voor jullie klaar!
Voor slechts 50 cent kunnen jullie gebruik maken van de senseo of waterkoker (voor thee) om
even lekker te genieten van iets warms. Natuurlijk hoort daar ook een koekje bij!
De koffie/thee kar staat op het servicepunt. We nodigen jullie uit om hiervan gebruik te maken!
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Betalingen contributie en overige zaken [BK]
Alle betalingen op rekeningnummer: NL26 INGB 0003 1597 15 t.n.v. Judoclub Brunssum
Vermeld bij de betalingen van contributie:
 de naam van het lid of de leden met voor en achternaam (evt vermelding: "automatisch")
Voorbeeld: " Fabiënne en Jeroen Paffen (automatisch)"
 en bij losse boekingen de maand waarvoor betaald wordt:
Voorbeeld: "Jade en Jasmijn Peiffer - november 2016"
 de betaling moet uiterlijk de 15de van de maand voldaan zijn.
Vermeld bij de betalingen van bestellingen:
 het bestelnummer dat je bij de bestelling hebt gekregen.
Voorbeeld: "Bestelnr 201609-01"
Vermeld bij de betalingen van toernooien en stages:
 het toernooi- of stagenummer en de naam van de deelnemer(s).
Voorbeeld toernooi: "TRN 2016-11 - Erwin Liem"
Voorbeeld stage: "STG 2016-01 - Lars, Brenda Timmermans"
Als er nog vragen zijn, neem dan contact op met penningmeester Brenda Timmermans.
Lottospel Judoclub Brunssum [CA]
De lotto is weer gevallen!
Ronde 78 is gewonnen door Tom & Imke Ramakers. Gefeliciteerd!
Voor degenen die niet weten wat het lottospel inhoudt volgt hier de uitleg:
Per week wordt er per deelnemer 50 cent ingelegd.
Als de lotto na een aantal weken valt, gaat er 75% van de totale inleg (van die ronde) naar de
winnaar en 25% gaat naar de commissie activiteiten.
Dus je sponsort de club en zelf maak je kans om een leuk geldbedrag te winnen.
We spelen met de getallen van de Duitse lotto 1 t/m 49.
Als je mee wilt doen, kun je dat aangeven bij Joyce Ramakers, moeder van Tom en Imke.
Aan haar geef je 10 verschillende getallen door en betaal je ook de inleg.
Zij houdt de lotto bij.
Dus mocht je het leuk lijken om hier aan mee te doen, dan horen wij dat graag!
Speel mee en win!
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Wedstrijd- en techniektrainingen (woensdag avond BS Titus Brandsma) [TK]
Ook dit jaar zijn we weer gestart 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).
Er is nog plaats!
Voor de wedstrijdtraining is er nog plaats voor 5 of 6 judoka.
De groep willen we niet groter laten worden dan 12 deelnemers.
Bij de techniektraining is ook nog plaats voor ongeveer 2 koppels.
i.v.m. het oefenen van kata willen we deze groep niet groter dan 10 deelnemers maken.
Betalen van de les kan per keer of met een strippenkaart (10 lessen) of voor het hele seizoen
in één keer. Dit laatste is natuurlijk het goedkoopste als je iedere les wilt komen.
Momenteel zijn de kosten gemiddeld ongeveer €1,00 per les van anderhalf uur.
Bij meer (vaste) deelnemers verminderen de kosten en zal ook de contributie dalen.
Aan de wedstrijdtraining mag je deelnemen zodra je het valbreken goed beheerst. Je hoeft
overigens niet aan wedstrijden te doen, maar randori is 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 .
Geslaagde openingsactiviteit [CA]
Zaterdag 1 oktober heeft de openingsactiviteit van dit seizoen plaatsgevonden. Het was een
zeer geslaagde middag, waarop verschillende speurtochten werden gelopen en er heerlijke
pannenkoeken en tomatensoep te eten waren.
Het weer speelde mee: het bleef droog, waardoor we de routes zonder nat pak konden
afleggen. Wij hebben genoten van deze leuke dag!
Bedankt helpende ouders en leden van de activiteitencommissie voor de organisatie van en
hulp bij deze activiteit.
Bovendien hebben we het resultaat van jullie bijdrage voor Marij en Bertien aan onze
kersverse ereleden kunnen geven: zij hebben beide een bon voor een high tea gekregen en
een cadeaubon voor ‘Sfeer & chic’. Bedankt voor jullie bijdrage!
We hopen jullie allemaal bij volgende activiteiten weer te zien, want zonder deelnemers is een
activiteit nog niet half zo gezellig  Houd onze site en facebookpagina in de gaten voor meer
foto’s.
Op de volgende pagina een paar foto's voor een kleine sfeerimpressie…
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Jaarplanning 2016/2017 [BK/TK]
Een overzicht van het komende seizoen (wijzigingen voorbehouden). {…} = betalingskenmerk
 zaterdag
8 oktober
PUW: Kano Houthem
 zaterdag
8 oktober
Stage: Examentraining (locatie: Kai-In-Sho Roermond) {STG 2016-01}
 zaterdag 22 oktober
Stage: Katatraining (locatie: Kai-In-Sho Roermond) {STG 2016-02}
 maandag 24 oktober
geen les i.v.m. herfstvakantie
 zaterdag
5 november koffie inloop
 zondag
6 november TRN: Geuldaltoernooi [JC Kano Houthem] {TRN 2016-03}
 zondag
13 november DK: Limburgs kampioenschappen (-8, -10 en -12 jaar) {DK 2016-01}
 zaterdag 19 november geen les (zaal bezet door andere vereniging)
 zondag
20 november TRN: BOG toernooi [JC Oud geleen] {TRN 2016-04}
 zaterdag 26 november PUW: Judokan Maastricht
 zondag
27 november Judo-danexamens (Jo Gerrishal - Roermond)
 zondag
4 december TRN: Kokakids [Maastricht] {TRN 2016-07}
 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 2
zondag
8
zaterdag 14
zaterdag 21
zaterdag 21
zaterdag 28
zondag
29
maandag 30
zaterdag 18
zondag
19
maandag 27
zondag
12
zaterdag 18
zaterdag 18
zaterdag 25
zondag
9
maandag 17
zaterdag 22
maandag 24
zaterdag 29
maandag 1
zaterdag 13
zaterdag 13
zaterdag 20
zat+zon 3+4
maandag 5
zondag
18
zaterdag 24
zat+maa 1+3
zaterdag
8
zaterdag 10

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

geen les i.v.m. Kerstvakantie
TRN: 9de nieuwjaarstoernooi [JC Amby] {TRN 2017-01}
geen les (zaal bezet door andere vereniging)
koffie inloop
PUW: Kenshiro Abbe Elsloo
examens JCB {EX 2017-01}
DK: Limburgse districtskampioenschappen (-21 jaar) {DK 2017-01}
examens JCB {EX 2017-01}
PUW: JC Brunssum (geen les)
DK: Limburgse districtskampioenschappen (-15 jaar) {DK 2017-02}
geen les i.v.m. Carnaval
DK: Limburgse districtskampioenschappen (-18 jaar) {DK 2017-03}
koffie inloop
PUW: EJC Grevenbicht
clubkampioenschappen (halfvasten)
TRN: Beginners-toernooi [EJC Grevenbicht] {TRN 2017-…}
geen les i.v.m. Pasen
Stage: Examentraining (locatie: Kai-In-Sho Roermond) {STG 2017-…}
geen les i.v.m. meivakantie
geen les i.v.m. meivakantie
geen les i.v.m. meivakantie
PUW: JC Overhoven
Stage: Katatraining (locatie: Kai-In-Sho Roermond) {STG 2017-…}
koffie inloop
TRN: Kaizen-toernooi [Hercules Echt] {TRN 2017-…}
geen les i.v.m. Pinksteren
Judo-danexamens (Jo Gerrishal - Roermond)
PUW-speciaal: Judokan Maastricht
examens JCB {EX 2017-02}
vriendjes op de mat
laatste les

Link naar JBN-agenda district Limburg: Agenda JBN-Li (klik op link)
7/7

