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Beste judoka, (groot)ouders en verzorgers,
Nog een gelukkig nieuwjaar en een sportief 2017.
Hierbij de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar. We zullen proberen iedere maand weer een
nieuwsbrief te laten verschijnen met daarin alle (belangrijke) informatie voor de betreffende
maand en maanden erna. Lees daarom de informatie in de nieuwsbrief goed!
Veel leesplezier …

Agenda november/december:
Lesuitval in de komende maanden:
 zaterdag 14 januari
geen les (zaal bezet door andere vereniging)
 zaterdag 28 januari
geen les i.v.m. examens
 maandag 30 januari
geen les i.v.m. examens
 zaterdag 18 februari
geen les i.v.m. Pupillenuitwisseling bij JC Brunssum
 zaterdag 25 februari
geen les i.v.m. Carnaval
 maandag 27 februari
geen les i.v.m. Carnaval
 zaterdag 4 maart
geen les i.v.m. Carnavalsvakantie
Activiteiten en (les)activiteiten voor de komende maanden:
 zaterdag 14 januari
1ste open districts kodokan kata kampioenschappen [JBN]
 zondag 15 januari
TRN: 14de Regenboogtoernooi [Judokan Maastricht]
 zaterdag 21 januari
koffie inloop
 zaterdag 21 januari
1ste open districts busen kata kampioenschappen [JBN]
 zaterdag 21 januari
PUW: Kenshiro Abbe Elsloo
 zaterdag 28 januari
examens JCB
 zondag 29 januari
DK: Limburgse districtskampioenschappen (-23 jaar) [JBN]
 maandag 30 januari
examens JCB
 zaterdag 11 februari
Stage: Katatraining (locatie: Kai-In-Sho Roermond)
 zaterdag 18 februari
PUW: JC Brunssum (geen les)
 zondag 19 februari
DK: Limburgse districtskampioenschappen (-15 jaar) [JBN]
 zaterdag 4 maart
JBN Algemene leden districtsvergadering [JBN-Li]
 zondag 12 maart
DK: Limburgse districtskampioenschappen (-18 jaar) [JBN]
 zaterdag 18 maart
koffie inloop
 zaterdag 18 maart
PUW: EJC Grevenbicht
 zaterdag 25 maart
clubkampioenschappen (halfvasten)
JCB servicepunt officiële openingstijden
 maandag (18:15 - 19:00): 9 en 23 jan, 6 en 20 feb, 6 en 20 mrt 2017
 zaterdag (09:30 - 10:00 & 10:45 - 11:15): 7 en 21 jan, 4 en 18 feb, 4 en 18 mrt 2017
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Examens [TK/CE]
Op zaterdag 28 en maandag 30 januari vinden weer examens plaats.
Momenteel beoordelen de leraren wie er op examen kunnen en maakt de examencommissie
de voorlopige planning.
Op de digitale inschrijfformulieren die verstuurd zullen worden kunnen jullie aangeven welke
dag de voorkeur heeft.
De organisatie wil het liefst zo veel mogelijk examens op zaterdag houden, omdat hiervoor de
meeste tijd beschikbaar is en dus gemakkelijke gepland kan worden. Als je geen voorkeur
aangeeft dan houden we zo veel mogelijk rekening met de andere examenkandidaten uit
dezelfde lesgroep.
Ook bij de betaling van de examens willen we, net als overige betalingen, dat deze via de
bank plaats vinden.
Vermeld bij de betaling de betaling code X2017-1 en de naam van de judoka.
Bijvoorbeeld: "X2017-1 Anton Geesink".
De hoogte van het examengeld wordt nog vermeld op de uitnodiging.
Mochten er nog vragen zijn, stel deze dan gerust.
Lottospel [CA]
Het aantal deelnemers aan het lottospel is de laatste tijd drastisch
teruggelopen omdat enkele leden de vereniging hebben
verlaten en er geen nieuwe deelnemers zijn bijgekomen.
Daarom is besloten om het lottospel, waarbij bij winst 75%
van de totale inleg van die ronde werd uitgekeerd,
te beëindigen.
De winstkans was best groot en er werden (vroeger) vaak bedragen
van ruim boven de €100 uitgekeerd.
Het is heel jammer dat een jarenlange traditie gestopt moet worden vanwege te weinig
interesse, maar het is helaas niet anders.
Het geld wat nu in de pot zit, ruim €90,00 euro, zal overgedragen worden naar de
activiteitencommissie. Dit geld kan eventueel besteed worden voor de prijzen van de
clubkampioenschappen om de tegenvallende speculaasverkoop wat te compenseren.
Deelnemers die het ermee niet eens zijn kunnen hun deel van de inleg over deze periode
terug vragen.
Ouders op de mat op 17 december [TK/CA]
Ook dit keer was de activiteit zeer geslaagd. Vooral bij de jongere groepen hebben weer zeer
veel ouders meegedaan.
Enkele ouders vonden het zo leuk dat ze overwegen om ook les te gaan volgen. We zien ze
graag op de mat verschijnen.
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Portretrecht en bezwaar [BK/TK]
Wie op een foto afgebeeld staat, kan zich soms beroepen op het zogenaamde 'portretrecht'.
Dat houdt in dat in sommige gevallen de foto niet mag worden gepubliceerd zonder de
toestemming van degene die op de foto staat. Het portretrecht geldt ook voor andere soorten
afbeeldingen, zoals tekeningen en schilderijen.
Bij Judoclub Brunssum worden regelmatig foto's gemaakt van activiteiten. Deze foto's vallen
doorgaans onder artikel 21 van de auteurswet; "Portretten die niet in opdracht zijn gemaakt"
De foto kunnen gepubliceerd worden in de nieuwsbrief , op onze website en facebookpagina.
Als een portret niet in opdracht is gemaakt, mag het in beginsel vrij gepubliceerd worden. Dit
ligt anders als de afgebeelde persoon een 'redelijk belang' heeft om zich tegen publicatie van
zijn portret te verzetten. Vaak gaat het dan om een privacybelang. Zo kunnen twee personen
gefotografeerd zijn als een stelletje terwijl zij dat niet zijn. Een redelijk belang kan ook een
financieel belang zijn, bijvoorbeeld bij (bekende) personen die geld kunnen verdienen met hun
portret. Een t-shirt verkopen van een door u gefotografeerde popster tijdens een concert, mag
dus waarschijnlijk niet zonder zijn of haar toestemming.
Wat een redelijk belang is en of dat opweegt tegen het belang van de publicatie, beslist de
rechter. Een foto van iemand bij een nieuwsbericht in de krant kan gerechtvaardigd zijn door
de nieuwswaarde ervan, ook al is die persoon er zelf niet blij mee dat hij in de krant staat. Het
algemene belang van de vrije nieuwsgaring gaat in dat geval vaak voor een persoonlijk
belang. Zie voor meer info: www.auteursrecht.nl - Portretrecht
Om problemen omtrent privacy te voorkomen kan men bezwaar maken tegen het, op social
media of andere media, publiceren van foto's waarop men herkenbaar (en prominent) in beeld
is. Daarom verzoeken wij iedereen die niet wil dat foto's, van zichzelf of diens kinderen,
gepubliceerd worden dit kenbaar te maken. Wij zullen dit registreren en hiermee rekening
houden.
Mocht door wat voor reden dan ook toch een foto gepubliceerd worden, dan zullen wij die foto
natuurlijk meteen weer verwijderen (of de persoon onherkenbaar maken).
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 de rest van dit seizoen zijn dit de volgende dagen:
maand
dag weekdag
dag weekdag
dag weekdag
dag weekdag
januari
7 zaterdag
9 maandag
21 zaterdag
23 maandag
februari
4 zaterdag
6 maandag
18 zaterdag
20 maandag
maart
4 zaterdag
6 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
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Jaarplanning 2016/2017 [BK/TK]
Een overzicht van het komende seizoen (wijzigingen voorbehouden). {…} = betalingskenmerk
 zaterdag 14 januari
geen les (zaal bezet door andere vereniging)
 zaterdag 14 januari
1ste open districts kodokan kata kampioenschappen [JBN] {D2017-4}
 zondag
15 januari
TRN: 14de Regenboogtoernooi [Judokan Maastricht] {T2017-3}
 zaterdag 21 januari
koffie inloop
 zaterdag 21 januari
1ste open districts busen kata kampioenschappen [JBN] {D2017-5}
 zaterdag 21 januari
PUW: Kenshiro Abbe Elsloo
 zaterdag 28 januari
examens JCB {X2017-1}
 zondag
29 januari
DK: Limburgse districtskampioenschappen (-23 jaar) [JBN] {D2017-1}
 maandag 30 januari
examens JCB {X2017-1}
 zaterdag 11 februari
Stage: Katatraining (locatie: Kai-In-Sho Roermond) {S2017-1}
 zaterdag 18 februari
PUW: JC Brunssum (geen les)
 zondag
19 februari
DK: Limburgse districtskampioenschappen (-15 jaar) [JBN] {D2017-2}
 zaterdag 25 februari
geen les i.v.m. Carnaval
 maandag 27 februari
geen les i.v.m. Carnaval
 zaterdag
4 maart
geen les i.v.m. Carnaval
 zaterdag
4 maart
JBN Algemene leden districtsvergadering [JBN-Li]
 zaterdag 11 maart
TRN: "pupillenuitwisseling 2017" [JV Zarei Wahlwiller] {T2017-6}
 zondag
12 maart
DK: Limburgse districtskampioenschappen (-18 jaar) [JBN] {D2017-3}
 zaterdag 18 maart
koffie inloop
 zaterdag 18 maart
PUW: EJC Grevenbicht
 zaterdag 25 maart
clubkampioenschappen (halfvasten)
 zondag
9 april
TRN: Beginners-toernooi [EJC Grevenbicht] {T2017-5}
 maandag 17 april
geen les i.v.m. Pasen
 zaterdag 22 april
Stage: Examentraining (locatie: Kai-In-Sho Roermond) {S2017-2}
 maandag 24 april
geen les i.v.m. meivakantie
 zaterdag 29 april
geen les i.v.m. meivakantie
 maandag 1 mei
geen les i.v.m. meivakantie
 zaterdag 13 mei
PUW: JC Overhoven
 zaterdag 13 mei
Stage: Katatraining (locatie: Kai-In-Sho Roermond) {S2017-03}
 zaterdag 20 mei
koffie inloop
 zaterdag
3 juni
TRN: Kaizen-toernooi [Hercules Echt] {T2017-04}
 zondag
4 juni
TRN: Kaizen-toernooi [Hercules Echt] {T2017-04}
 maandag 5 juni
geen les i.v.m. Pinksteren
 zaterdag 17 juni
Districts jeugddag (ovb)
 zondag
18 juni
Judo-danexamens (Jo Gerrishal - Roermond)
 zaterdag 24 juni
PUW-speciaal: Judokan Maastricht
 zaterdag
1 juli
examens JCB {X2017-2}
 maandag 3 juli
examens JCB {X2017-2}
 zaterdag
8 juli
vriendjes op de mat
 zaterdag 10 juli
laatste les
Link naar JBN-agenda district Limburg: Agenda JBN-Li (klik op link)
= nieuw toegevoegd sinds vorige jaarplanning
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