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Beste leden/ouders, 

Deze brief is opgesteld om u te informeren over: 

1. Trainingstijden Jiu-Jitsu 

2. Contributie wijziging judo nieuwe seizoen (jeugd & volwassenen) 

3. Club van 20 & spaarkas 

4. Vakantietijden 

5. Gevonden voorwerpen 

6. Nieuwsbrief alleen nog digitaal! 

 

1. In het nieuwe seizoen is er een wijziging opgenomen in het trainingstijden 

rooster. De trainingstijd is bedoeld voor jeugdleden en voor volwassenen. 

Heeft u of uw kind interesse in deze sport dan kunt u altijd op maandag een 

bezoekje komen brengen in onze prachtige dojo om te kijken of om mee te 

doen met deze geweldige budosport. 

Maandag: Jiu-Jitsu van 19.15u-20.30u.  

 

2. In de ALV van 7 april 2017 is er een financieel voorstel gelanceerd door het 

bestuur en geaccordeerd door de aanwezigen. Met ingang van het nieuwe 

seizoen (na de zomervakantie) zal de jeugd (tot 18 jr) die de budosport judo 

beoefend € 6,50 per maand gaan betalen voor 1 training in de week. Voor 

volwassenen (18 jr en ouder) zal dit bedrag € 10,50 per maand zijn voor 1 

training in de week. 

 

3. Zoals u heeft gezien hebben we het afgelopen jaar veel gedaan. Ook op het 

gebied van sponsoring hebben we niet stilgezeten. In de sportkantine hebben 

we sinds kort een club van 20 opgenomen. Dit is bedoeld voor “sponsors 

(geen bedrijven)” die de club een warm hart toedragen en 20 euro per jaar 

(per kwartaal 5 euro) kunnen missen. Per kalenderjaar zal er een doel worden 

uitgekozen, waar het totale bedrag van de club van 20 aan zal worden 

besteed. Heeft u ideeën voor een goed doel, dan kunt u dit via de mail laten 

weten aan secretariaat@dewakwai.nl.  

Ook is er een spaarkas te zien in de sportkantine waar u persoonlijk kunt 

sparen. De spelregels zullen na de zomervakantie (dan is ook pas de start 

hiervan) zichtbaar naast de spaarkas komen te hangen, zodat u weet hoe dit 

in z’n werk gaat. Dit is een initiatief van enkele enthousiaste vrijwilligers die 

leden (ook ouders van leden) de gelegenheid willen geven om te kunnen 

sparen, zonder dat dit kosten voor u met zich meebrengt. Zo kunt u na de 

geldoverdracht ( 1 keer per kalenderjaar) zelf beslissen wat u met uw 
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gespaarde geld doet.  

 

4. Vakantie van de sporten binnen onze budosportvereniging: 

Judo/ Jiu Jitsu / Kempo: 15 juli 2017 t/m 27 augustus 2017 

Aikido 12 juli 2017 t/m 27 augustus 2017 

 

5. In de sportkantine is een tafel voorzien van alle gevonden voorwerpen van het 

afgelopen seizoen. De gevonden voorwerpen zullen de laatste week van dit 

seizoen nog op deze tafel liggen. In de vakantie zal alles wat is blijven liggen, 

naar een goed doel gaan. 

 

6. Vanaf heden zal de nieuwsbrief alleen nog digitaal worden verspreid via de 

mail.  

  

 

Namens het bestuur allemaal een hele fijne zomervakantie toegewenst! 

Graag zien we jullie allemaal weer vol enthousiasme terug in het nieuwe seizoen! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het bestuur van budosportvereniging De Wa-Kwai 


