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Beste judoka, (groot)ouders, verzorgers en vrienden van de judoclub,
Omdat Roy het druk heeft, neem ik (Marijn Blok) de samenstelling van de nieuwsbrief over.
Judoclub Brunssum wenst iedereen een fijne meivakantie toe. Tijd om rustig de nieuwbrief te
lezen. Veel plezier!
Groeten,
Marijn

Agenda:
Lesuitval in de komende maanden:
•
•
•
•

zaterdag
maandag
zaterdag
maandag

28
30
05
21

april
april
mei
mei

geen les i.v.m. meivakantie
geen les i.v.m. meivakantie
geen les i.v.m. meivakantie
geen les i.v.m. Pinksteren

Activiteiten en (les)activiteiten in de komende maanden:
•
•

zaterdag
maandag

12 mei
14 mei

Ouders langs de mat
Ouders langs de mat
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Speciale pupillenuitwisseling
Op 2 juni a.s. zal de laatste pupillenuitwisseling van dit seizoen
plaatsvinden in Urmond (sporthal Overmunthe, Raadhuisstraat 62). Dit is
altijd een speciale uitwisseling waarbij er teamwedstrijden worden gehouden.
Al jaren is dat een groot succes en vinden de kinderen het altijd hartstikke
leuk! Omdat er voor deze speciale pupillenuitwisseling teams gemaakt
worden, is het belangrijk dat alle kinderen vóór 12 mei opgegeven worden.
Hiervoor zal nog een uitnodiging worden verstuurd. Houd de datum al vrij!!
Seizoensafsluiting [CA]
Tijdens de laatste training van het jaar (die van 30 juni), zal er een leuke eindactiviteit
plaatsvinden om het seizoen op een gezellige manier af te sluiten. Meer informatie over de
invulling van deze activiteit zal snel volgen, maar houd de datum alvast allemaal vrij!
Kamp [CK]
De voorbereidingen voor het Judokamp 2018 zijn in
volle gang. Na de meivakantie zullen de
uitnodigingen verstuurd worden en kan iedereen
zich inschrijven voor het leukste kamp in de
omgeving! Houd 12 tot en met 15 oktober 2018 dus
vrij in je agenda en schrijf je na de vakantie in voor
het judokamp 2018.

Speculaasverkoop
Afgelopen jaar was de speculaasverkoop een groot succes,
hierdoor hebben we weer prachtige prijzen kunnen kopen
voor de Clubkampioenschappen.
Een groot DANK JE WEL voor iedereen die zijn best heeft
gedaan om speculaas te verkopen.
De winnaar van de speculaasloten was : Louisa. Proficiat!!!
Speculaasverkoop 2018 start op zaterdag 27 oktober 2018.
Noteer de datum alvast in je agenda/kalender, zodat je op tijd
aan de slag kunt.
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Lidmaatschap Judobond Nederland (JBN) [BK/TK]
Niet iedereen weet dat als je lid wordt van een judovereniging dat je dan ook lid moet worden
van de Judobond Nederland (JBN).
Bij Judoclub Brunssum hanteren we deze regel iets losser; we melden een judoka pas aan bij
de bond zodra deze de gele band heeft gehaald. Deze band wordt dan meteen officieel
erkend in binnen- en buitenland.
Zodra je lid bent van de JBN mag je deelnemen aan officiële wedstrijden en judostages
of -clinics en je ontvangt de nieuwsbrief van de bond.
Voor de eventuele vragen over het JBN-lidmaatschap kun je ook terecht op:
Veel gestelde vragen (JBN)
Waarom melden we niet meteen aan?
Uit ervaring weten we dat veel leden stoppen
binnen enkele maanden na aanmelden.
Om leden niet onnodig met extra kosten en
administratieve rompslomp op te zadelen
wachten we tot het eerste band-examen.
Uiteraard mag je ook vóór het behalen van de
gele band lid worden van de JBN.
Dit doe je voornamelijk als je wilt deelnemen aan
toernooien of JBN-judostages of -clinics.
Aanmelden kan via de volgende link:
Aanmelden JBN
April is actiemaand.
Als je in april lid wordt van de JBN ontvang je
ook nog eens extra een kyu-graden poster.
Iedereen die in februari is geslaagd voor de gele
band is in april aangemeld bij de JBN.
Binnenkort zal er vanuit de JBN contact met je
worden opgenomen.
Als het dus goed is ontvang je (als je jonger ben
dan 16 jaar) die extra poster!
AVG
Bij de registratie bij de bond worden de volgende (persoons)gegevens gedeeld met de JBN:
- voornaam, achternaam (evt. tussenvoegsel), voorletters en geslacht,
- geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland
- straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en land
Daarnaast hebben we de graduatie (banden) geregistreerd.
Van de JBN hebben we een lidnummer teruggekregen en deze weer in onze administratie
opgenomen.
Bij de registratie heeft Judoclub Brunssum geen email-adres of telefoonnummer achter
gelaten. Indien gewenst kunnen we dit alsnog doen, maar dat moet het lid zelf aangeven.
Mochten er nog vragen zijn, stel deze dan gerust.
Het technisch en bestuurlijk kader
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Wie doet wat bij Judoclub Brunssum?
Bijna iedere zaterdag en maandag kun leden bij Judoclub Brunssum terecht op de mat. Er
worden leuke activiteiten georganiseerd, examens afgenomen, nieuwe banden uitgereikt en
nog veel meer. Alles op een ontspannen manier en in een prettige sfeer. Het lijkt eenvoudig,
maar er komt een hoop bij kijken. Achter de schermen maakt een grote ploeg mensen dit
mogelijk. Hier een overzicht op alfabetische volgorde van de voornaam:

Bart Lammers
Website
Kampcommissie

Bianca Ridderbeekx
Service punt

Brenda Timmermans
Bestuurslid
Penningmeester
Trainer
Wedstrijdcoach
Technisch kader
AVG
Activiteitencommissie
Kampcommissie

Daniel Noorthoek
Trainer
Technisch kader

Hennie Timmermans
Service punt
Speculaasverkoop

Joyce Ramakers
Service punt
Examencommissie
Ccontactpersoon
wedstrijden
Activiteitencommissie
Kampcommissie

Lars Timmermans
Trainer
Wedstrijdcoach
Technisch kader
Kampcommissie

Marcel Rogge
Trainer
Wedstrijdcoach
Technisch kader
Vertrouwenspersoon
Kampcommissie
Facebook

Marco Colson
Trainer
Technisch kader

Marijn Blok
Bestuurslid
Nieuwsbrief

Mieke de Koning
Bestuurslid
Vertrouwenspersoon
AVG
Examencommissie
Sponsoring

Monique Lammers
Activiteitencommissie
Kampcommissie
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Natasha van Forst
Service punt

Pascale
Service punt

Jasmijn van Haren
Trainer
Technisch kader
Examencommissie
Activiteitencommissie
Kampcommissie
EHBO

Yuri Hendrix
Bestuurslid
Secretaris
Trainer
Technisch kader
Website
Kampcommissie
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Roy Stevens
Boegbeeld
Grote baas
Bestuursvoorzitter
Trainer
Technisch kader
En nog veel meer

CI commissie internet
CW commissie wedstrijden
CS commissie sponsoring

Wendy Janssen
Bestuurslid
Grafisch ontwerp

Afmelden voor de judotraining kan op leden@judoclubbrunssum.nl
Paasbrunch, 31 maart 2018 (kort verslag)
Met ruim 50 personen was de paasbrunch weer een groot
succes.
Vele eitjes werden geköpt, het was erg gezellig en iedereen
ging met een goed gevuld buikje naar huis. Volgend jaar
hopen we weer op een gezellige paasbrunch. Bedankt voor
jullie deelname!
Mieke en Hennie
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Vrienden van Judoclub Brunssum

februari 2017

februari 2017

februari 2017

februari 2017

maart 2018

april 2017

www.budgetcontrol4u.nl

bigribcounter-hoensbroek.nl
maart 2017

februari 2017

maart 2017

okt 2017

april 2017

juni 2017

nov 2017

aug 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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(houd de agenda goed bij want deze is constant in ontwikkeling)
Jaarp lann ing 2017/2018

Lesuitval in 2018:

•
•
•
•
•
t/m

zaterdag
maandag
zaterdag
maandag
zaterdag
zondag

28
30
05
21
07
19

april
april
mei
mei
juli
augustus

geen les i.v.m. meivakantie
geen les i.v.m. meivakantie
geen les i.v.m. meivakantie
geen les i.v.m. Pinksteren
geen les i.v.m. zomervakantie
geen les i.v.m. zomervakantie

Activiteiten in 2018:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
t/m

zaterdag
maandag
zaterdag
zaterdag
maandag
zaterdag
maandag
zaterdag
maandag
zaterdag
zondag

12
14
02
09
11
23
25
30
02
07
19

•
t/m

vrijdag
maandag

12 oktober
15 oktober

mei
mei
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juli
juli
augustus

Ouders langs de mat
Ouders langs de mat
Pupillenuitwisseling [JC Urmond]
Ouders langs de mat met koffie inloop
Ouders langs de mat
Examens
Examens (uitloop)
Seizoensafsluiting
Vriendjes op de mat
Zomervakantie
Zomervakantie
Kamp (vertrek in namiddag)
Kamp (aankomst in vroege middag)

Blauwe activiteiten betreffen activiteiten van externen (JBN, andere vereniging/organisatie)
Link naar JBN-agenda district Limburg: Agenda JBN-Li (klik op link)
= nieuw toegevoegd/gewijzigd sinds vorige jaarplanning.

Afmelden voor de nieuwsbrief: Mocht u geen nieuwbrief (meer) willen ontvangen van Judoclub Brunssum, dan
kunt u zich afmelden door een mail te sturen naar Leden@Judoclubbrunssum.nl
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