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60 jarig jubileum
Op woensdag 6 oktober 2021 hebben we ons 60 jarig jubileum gevierd in de kantine van sporthal ’t
Ruiven. Daar hebben we de huidige trainers en oude trainer en oprichter van de club in het zonnetje
gezet. Het was hartverwarmend om te merken dat veel ouders zich hebben ingezet om een
feestelijke sfeer te creëren.

Figuur 2: Uitreiking snoepzakjes door Jo Engel en zijn vrouw

Figuur 1: Kei bedankt fotolijstje

Mechteld de moeder van Maxim was zelf ook jarig en had een feestelijke taart geregeld. Ook was er
een heerlijke botertaart gebakken door een van de kinderen. Imke had met haar zoon Jasper de Dojo
versiert. Hierbij heeft ook Lydia de moeder van Alec en Florian geholpen. De moeder van Jelte had
een etswerk met clublogo en 60 jaar gemaakt. Sanne de moeder van Hannah heeft zich ingezet voor
het verzamelen van persoonlijke en ontroerende knutselwerkjes van de kinderen en een mooie foto.
Een feestelijk ingepakt snoepzakje was gemaakt door Linda, de moeder van Tim, Lis en Bas. Frank de
vader van Sem had nog een leuke ingepakte verrassing ook. Ook Alain die nu met judo is gestopt en
nu naar de voetbalsport is overgestapt kwam nog eventjes langs met zijn ouders. Zijn moeder
Chantal had zelfs met een gebroken voet een mooi lokaal boerderij-zuivelpakket geregeld.
We hadden de lokale pers van De Schakel gevraagd om Jo Engel en ook onze trainer Bram te
interviewen. Omdat Jo zoveel oude verhalen had, hoefde Bram niet meer de pers te woord te staan.
Het gehele interview is te vinden onder:
https://www.schakel-nu.nl/judoclub-ten-shi-bestaat-zestig-jaar/
Dit mooie artikel met foto’s van Coen Brekelmans en geschreven door Jan
van der Straaten krijgt een mooi plekje op onze nieuwe website.

Figuur 3: QR code
naar De Schakel
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Stand van zaken judoclub :
Imke heeft inmiddels de financiële zaken iets beter kunnen oppakken, maar ze is er nog niet. Imke is
op zoek naar processen die ook toekomstbestendig eenvoudig en snel verwerkt kunnen worden.
Met wat pijn en moeite is er nu een bank geregeld. De BUNQ bank. Hiervoor was eigenlijk ook een
voorzitter nodig op de club, maar omdat er geen ouder bereid was deze rol op zich te nemen heeft
Bram zich nu ook ingeschreven bij de kamer van koophandel. Onze vereniging is namelijk een
vereniging met gezamenlijke bevoegdheid. Dat betekent dat er minimaal twee mensen nodig zijn die
bij de Kamer van Koophandel verantwoordelijk zijn voor de club. Formeel zijn nu Bram en Imke dus
de “eigenaren” van de club. Dit is nog geen gezonde situatie, want normaal gesproken staat een
trainer los van het bestuur. De ouderbereidheid vergt komend jaar dus nog de nodige aandacht.
Feitelijk is er iemand nodig die de rol van voorzitter op zich wilt nemen. Dit vormt namelijk nog een
afbreukrisico van onze club.
Via de verenigingsondersteuning van de gemeente
Tilburg is Imke in contact gekomen met een notaris.
Notaris Daamen de Kort van Tuijl Notarissen B.V.
gaat op ook vrijwillige basis onze club helpen bij de
statuten. Ze zullen de statuten meelezen.
Uiteraard moet dit dan wel intern nog worden afgerond. En liefst zakelijke meeleesouder voor
maximaal 2 uurtjes is prettig. Hierna kunnen de trainingsvoorwaarden nog worden geactualiseerd.
Ook deze dateren nog uit de jaren 90 en zijn inmiddels 30 jaar oud.

Contributie:
Een kleine tariefswijziging is doorgevoerd. Een try-out via de gemeente mag maximaal 5 euro kosten
en geen 7,50 euro. De rest is ongewijzigd. Het nieuwe half jaar loopt van februari 2022 tot en met de
zomervakantie. Kinderen die stoppen mogen vanwege late zomervakantie 2021 en ook vorige jaar
uitval tot en met januari 2022 de lessen volgen.
Contributie

Eenmalig

Per half jaar

Inschrijfgeld

Bij aanmelding als nieuw lid

€ 7,50

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

€ 5,-

We zijn bezig met de meedoenregeling en stichting leergeld. Maar dit inregelen kost nog wat tijd,
ook omdat we dan op de achtergrond facturen moeten gaan maken voor kinderen die via deze
kanalen financiële hulp wensen. We vinden het belangrijk dat kinderen laagdrempelig in contact
kunnen komen met de judo en zetten ons daarom daar ook voor in.
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Toernooien:
Door het jaar heen zijn er diverse leuke toernooien bij collega-judoclubs waar onze judoka’s zich voor
in kunnen schrijven. Dat kan echter alleen als er een paar ouders zijn die willen helpen.
Vaak duren de toernooien een halve dag. Er is dan een ouder minimaal nodig die de kinderen
opvangt. Deze ouder is dan een half uur eerder aanwezig. Hij/zij begeleidt de kinderen naar de mat
en mag ook bij de mat blijven staan als een kind dat prettig vindt. Vaak vinden kleine kinderen het
fijn als iemand helpt met de band knopen en er een bekend gezicht dichtbij staat. Gezien de ouders,
broertjes, zusjes, opa’s en oma’s op de tribune moeten zitten. Ook is het fijn als een hulphouder wat
sfeerfoto’s maakt.
Daarbij is er een ouder nodig die de inschrijvingen en betalingen verzamelt. De kinderen worden
standaard centraal aangemeld via de judoclub.
Jaarlijks zijn er voor onze kinderen ongeveer 4 á 6 toernooien die geschikt zijn voor onze kinderen.
De toernooi data zijn:
 20 november 2021 Sinterklaastoernooi in Oisterwijk
inschrijving verlopen, 3 hulpouders aangemeld
 12 december 2021 Wintertoernooi in Gilze
t/m groene band op leeftijd en gewicht, nog geen hulpouders aangemeld
 6 februari 2022 Kruikentoernooi in Tilburg
leeftijd -6 tot -15 jaar dus geboortejaar 2008 t/m 2016, nog geen hulpouders aangemeld
 22 maart 2022 Sankawa Voorjaartoernooi in Middelbeers
t/m groene band + geboortejaar 2010 t/m 2017, nog geen hulpouders aangemeld
Heb je zin om hier structureel óf een enkele keer aan bij te dragen, vul dan het formulier in via de
website.
Kleine moeite, groot plezier voor de kinderen die graag deelnemen aan een toernooi!
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