Judovereniging Berkel Enschot Ten-Shi

Nieuwsbrief september 2021

Nieuwe seizoen
Op de valreep van de vakantie is het nog gelukt om examens te doen voor de nieuwe slips en
banden. Nu zijn we een paar weken verder en hopen we dat iedereen een frisse vakantie heeft
gehad en klaar is voor het nieuwe judoseizoen.

Trainingsgroepen 2021/2022
In het nieuwe seizoen zijn er weer 4 trainingsgroepen. Bram heeft aangegeven ook dit jaar tijd vrij te
blijven maken om de groepen te draaien. William heeft de wens aangegeven om een keer per twee
weken als hulptrainer mee te helpen. Ed heeft afgelopen seizoen ook meegeholpen. Ook dat vonden
we heel erg fijn. Het is zeer prettig dat onze kinderen door hun inzet kunnen judoën.
We zouden graag komend seizoen ook de kinderen vanaf blauwe slip of hoger willen vragen als
hulptrainer voor de lesgroepen in het eerste uur. De kinderen van het 2de lesuur die dat willen mogen
dan al om 18 uur komen meetrainen. Dat hoeft niet elke week. Maar het is fijn als de kindhulptrainers bijvoorbeeld 1x per 2 weken op de woensdag of donderdag assisteren. Ze leren hierdoor
anders omgaan met de lesstof. En het geeft ook wat meer verantwoording voor elkaar en de club.
Lesgroep W1

Woensdag

18.00 tot 19.00 uur

Lesgroep W2

Woensdag

19.00 tot 20.00 uur

Lesgroep D1

Donderdag

18.00 tot 19.00 uur

Lesgroep D2

Donderdag

19.00 tot 20.00 uur
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Ledenavond:
Op woensdagavond 6 oktober om 20.00 uur in de kantine van Sporthal ’t Ruiven is een ledenavond
gepland. Op deze avond gaan we de oprichter van de Club de heer Jo Engelen, de voormalige
wedstijdssecretaris Wilhelmien van Gansen en uiteraard mevrouw van Raak in het zonnetje zetten.
Ook moeten we doorkijken naar komende jaren en kijken welke ideeën en wensen de leden hebben
voor de club.
Stand van zaken judoclub :
Peter van Raak heeft alles afgelopen jaren zeer goed en zorgvuldig opgebouwd en bijgehouden. We
moeten hem helaas nu missen en zijn blij dat zijn zoon William afgelopen jaar het gat heeft
opgevangen. Het is nu tijd om langzaam het stokje over te geven en meer ouders verantwoording te
geven om de club draaiende te houden. Afgelopen zomer heeft Imke Breedveld de taken als
penningmeester, secretaris op haar genomen. Niqui Seuntjes heeft aangegeven de website te willen
actualiseren. Ook zijn er twee ouders bereid af en toe een stukje in krantje te schrijven of te helpen
met hand en spandiensten zoals het halen van versnaperingen en met Sinterklaas.
De judoclub heeft op dit moment geen voorzitter.
Hierdoor komt de continuïteit van de club in gevaar. Iemand die bereid is 4x per jaar mee te denken
met de trainers, websitebeheerder en penningmeester, secretaris. Iemand die ook deze nieuwsbrief
vooraf eventjes meeleest. En samen de bankrekening wilt beheren en inschrijving kamer van
koophandel. De tijdsinvestering bedraagt maximaal 2 uur per maand.
De registratie van de leden in het systeem van de judobond is nu in gevaar. Wie wilt dit doen?
Dit speelt voor leden vanaf gele band. In het systeem worden alleen de hele banden bijgehouden.
Meestal zijn dat per examenmoment 5 tot 8 kinderen. We ramen dit daarom op maar maximaal 2x
per jaar een halve dag. Het beheer van de persoonsgebonden judoboekjes zouden we bij de ouders
kunnen leggen. Via het lidmaatschap van de judobond zijn we ook verzekerd.
Een andere praktische uitdaging op dit moment is het organiseren van een nieuwe bankrekening. Dat
is helaas deze zomer nog niet gelukt.
Contributie:
Financieel zijn er lichte koerswijzigingen nodig. Deze bespreken we samen op de ledenavond en
kunnen we als de bankrekening is geregeld doorvoeren.
Contributie

Eenmalig

Per half jaar

Inschrijfgeld

Bij aanmelding als nieuw lid

Junior

6 tot en met 15 jaar

€ 50,-

Jong-adults

16 tot en met 19 jaar

€ 57,50

Volwassen

Vanaf 20 jaar

€ 65,-

Try-out

voor 3x try-out
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€ 7,50

€ 7,50

