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Beste judoka, (groot)ouders, verzorgers en vrienden van de judoclub,
Hier alweer de derde nieuwsbrief van dit jaar.
Belangrijk zijn de uitnodiging voor de jaarvergadering en de clubkampioenschappen.
Natuurlijk ontbreekt de agenda ook niet.
Veel leesplezier…

Agenda maart tot en met mei:
Lesuitval in de komende maanden:
 zaterdag 25 maart
geen les i.v.m. Clubkampioenschappen
 maandag 17 april
geen les i.v.m. Pasen
 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
Activiteiten en (les)activiteiten voor de komende maanden:
 zaterdag 11 maart
Uiterste inschrijfdatum clubkampioenschappen
 zondag 12 maart
DK: Limburgse districtskampioenschappen (-18 jaar) [JBN]
 zaterdag 18 maart
koffie inloop
 zaterdag 18 maart
PUW: EJC Grevenbicht
 zondag 19 maart
Jaarvergadering Judoclub Brunssum (10:00 uur)
 zaterdag 25 maart
clubkampioenschappen (halfvasten)
 zondag 26 maart
TRN: 10de Louis Hasselmann Judo Toernooi [JC Baexem]
 zondag
2 april
TRN: 9de judotoernooi Geldrop [JS van Horssen]
 zondag
9 april
TRN: Beginners-toernooi [EJC Grevenbicht]
 zaterdag 15 april
Stage: Parkstad Beach Judo [JC Nippon Sport]
 zaterdag 22 april
Stage: Examentraining (locatie: Kai-In-Sho Roermond)
 zaterdag 13 mei
PUW: JC Overhoven
 zaterdag 13 mei
Stage: Katatraining (locatie: Kai-In-Sho Roermond)
 zaterdag 13 mei
TRN: intern. Houvast Judotoernooi [BV De Hechte Band]
 zondag 14 mei
TRN: intern. Houvast Judotoernooi [BV De Hechte Band]
 zaterdag 20 mei
koffie inloop
 zondag 21 mei
TRN: Heuvellandtoernooi [Kano Houthem]
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Jaarvergadering 2017 [BK]
19 maart is de jaarlijkse ledenvergadering (jaarvergadering).
We nodigen alle leden, ouders en verzorgers van jeugdleden uit om naar deze vergadering te
komen.
Korte agenda:
- Mededelingen / afmeldingen
- Ingekomen stukken
- Notulen jaarvergadering 10 april 2016
- Jaarverslag secretaris
- Financieel jaarverslag penningmeester.
- Verslag Kascontrole Commissie en samenstelling nieuwe Kascontrole Commissie.
- Verslag Technisch Kader
- Verslagen Commissies:
Activiteiten, Internet, Kamp, Sponsoring, Wedstrijden, Toernooi en Clubkampioenschappen
- Bestuursverkiezingen (er zijn nog 2 vacatures)
- Begroting
- Vaststellen contributie
- Beleid 2017-2022
- Rondvraag
Dit is dè gelegenheid om je stem te laten horen en mee te beslissen over belangrijke zaken,
zoals de financiën, de begroting (en de hoogte van de contributie) en ons beleid voor de
komende jaren.
In Bijlage 2: "19-03-2017 Uitnodiging en agenda Jaarvergadering JC Brunssum" is de
complete agenda te vinden.
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
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

Ook buiten de openingstijden van het servicepunt is er koffie of thee te verkrijgen.
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Pupillenuitwisseling bij Judoclub Brunssum op 18 februari [CA]
Op 18 februari hebben we de pupillenuitwisseling bij Judoclub Brunssum gehad.
Dankzij de vele vrijwilligers en de ouders die na afloop nog mee hebben geholpen is
het een zeer goed verlopen evenement geweest.
Bedankt daarvoor!
Bijzonder was dat er maar liefst acht nieuwe judoka van JC Brunssum hebben
meegedaan!
Zij hebben allemaal heel goed hun best gedaan en de meesten hebben ook wel één
of meerdere partijen gewonnen.
De meesten vonden het zelfs zo leuk dat ze door gaan met de pupillenuitwisselingen en
beginnen met wedstrijdtraining.
Pupillenuitwisseling bij EJC Grevenbicht op 18 maart [CW]
De eerstvolgende pupillenuitwisseling is al op 18 maart bij Eerste JC Grevenbicht.
Sportzaal "Bicht"
Sint Catharinaplantsoen 4
6127 BC Grevenbicht
Het is natuurlijk een prima gelegenheid om nog eens te oefenen voor de
clubkampioenschappen!
Zie Bijlage 1: "18-03-2017 Pupillenuitwisseling EJC Grevenbicht" voor de complete
uitnodiging.
25 x 25: Vrienden van Judoclub Brunssum [CS]
Judoclub Brunssum is voortdurend bezig met het zoeken
naar sponsoren.
Ook in maart zijn er weer vrienden van de judoclub bijgekomen
- BIJ Müller Imkerij
- tandheelkundig centrum Het Blazoen
Bedankt!
Weet je iemand of wil je zelf vriend van JC Brunssum worden?
Stuur dan een mailtje naar leden@judoclubbrunssum.nl .
Examentraining eerste, tweede en derde dan op 22 april [JBN Li]
Voor iedereen die bezig is met het trainen voor zijn zwarte band
wordt er door de JBN in district Limburg weer een
examentraining georganiseerd.
Dergelijke stages zijn zeer leerzaam en je komt mogelijk je toekomstige examinator ook nog
eens tegen. Een goeie gelegenheid om een goede indruk te maken!
Zie Bijlage 4: "22-04-2017 Examentraining [JBN Li]"
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Vrienden van Judoclub Brunssum

februari 2017

februari 2017

februari 2017

februari 2017

www.budgetcontrol4u.nl

De Koumen 39 Hoensbroek
februari 2017

februari 2017

bigribcounter-hoensbroek.nl
maart 2017

februari 2017

maart 2017

(klik op logo om door te linken)

Vrienden van Judoclub Brunssum
Wil je ook vriend van Judoclub Brunssum worden?
Voor €25,00 per vakje sta je een jaar lang, met foto of logo, met een persoonlijke boodschap
of lijfspreuk, op deze pagina.
Neem contact op met Roy Stevens of Brenda Timmermans.
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Jaarplanning 2016/2017
Een overzicht van het komende seizoen (wijzigingen voorbehouden). {…} = betalingskenmerk
 zaterdag 11 maart
Uiterste inschrijfdatum clubkampioenschappen
 zondag 12 maart
DK: Limburgse districtskampioenschappen (-18 jaar) [JBN] {D2017-3}
 zaterdag 18 maart
koffie inloop
 zaterdag 18 maart
PUW: EJC Grevenbicht
 zondag 19 maart
Jaarvergadering Judoclub Brunssum (10:00 uur)
 zaterdag 25 maart
clubkampioenschappen (halfvasten)
 zaterdag 25 maart
geen les i.v.m. clubkampioenschappen
 zondag 26 maart
TRN: 10de Louis Hasselmann Judo Toernooi [JC Baexem] {T2017-7}
 zondag
2 april
TRN: 9de judotoernooi Geldrop [JS van Horssen] {T2017-8}
 zondag
9 april
TRN: Beginners-toernooi [EJC Grevenbicht] {T2017-5}
 zaterdag 15 april
Stage: Parkstad Beach Judo [JC Nippon Sport] {S2017-4}
 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 13 mei
TRN: intern. Houvast Judotoernooi [BV De Hechte Band] {T2017-2}
 zondag 14 mei
TRN: intern. Houvast Judotoernooi [BV De Hechte Band] {T2017-2}
 zaterdag 20 mei
koffie inloop
 zondag 21 mei
TRN: Heuvellandtoernooi [Kano Houthem] {T2017-09}
 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}
 zondag
2 juli
TRN: 1ste Budo Ryu Starterstoernooi [Budo Ryu Sports]] {T2017-10}
 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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Bijlage 1: "18-03-2017 Pupillenuitwisseling EJC Grevenbicht"
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Bijlage 2: "19-03-2017 Uitnodiging en agenda Jaarvergadering JC Brunssum"
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Bijlage 3: "15-04-2017 Parkstad beach judo [JV Nippon Sport]"
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Bijlage 4: "22-04-2017 Examentraining [JBN Li]"
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