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Beste Judoka's, Ouders, Verzorgers,
Vanaf 1 september: training op vrijdag met een nieuwe trainer
Kees Monderen heeft aangegeven te willen stoppen. Het bestuur met de interim-bestuursleden Arjen
Hussem en Martin Leijen is op zoek gegaan naar een nieuwe trainer. We hebben een nieuwe trainer
gevonden in de persoon van Dirk van Driel, maar deze kan alleen op vrijdag. Daarom hebben we ons
genoodzaakt gezien om volgend jaar op vrijdagavond te gaan judoën. De tijden zijn hetzelfde gebleven
(eerste groep om 17.30, enz.) en over het algemeen zitten we weer op hetzelfde veld. In de volgende
nieuwsbrief stelt Dirk zich voor.
Algemene Leden Vergadering op dinsdag 25 augustus
Het (interim) bestuur wil u bij dezen uitnodigen voor een ALV op dinsdag 25 augustus. Deze vindt
plaats via Teams en start om 19.45. Een agenda met extra informatie volgt nog, maar bij dezen alvast
de belangrijkste punten
•

Hoogte van de contributie. De contributie bedraagt al minstens 12 jaar 100 euro per jaar. Dit
was, in combinatie met de inkomsten uit het oud papier, altijd voldoende om de club draaiende
te houden. Nu we echter een nieuwe trainer hebben ontstaat er een duidelijk gat in de
begroting. Daarom willen we voorstellen om de contributie te verhogen tot 150 euro per jaar.

•

Ondersteuning van het bestuur. Wie wil meehelpen om de club te ondersteunen? Een
belangrijke taak die vrijkomt is het bijhouden van de website en overige sociale media.

Programma komende weken
Tot 1 september zijn er nog twee lessen. Op donderdag 20 augustus is er een reguliere les onder
leiding van Kees. De week erna is er op donderdag 27 augustus de `laatste les voor de vakantie’.
Traditiegetrouw is dit een speciale les met spelletjes als apenkooi en trefbal voor alle groepen samen.
We beginnen om 17.30 en gaan door tot iets van 19.30 (maar je hoeft niet tot het einde toe te
blijven). Dit is de laatste les van Kees; na afloop neemt Kees afscheid na een lange periode als trainer
bij SV Odijk judo.
Matten poetsen
Traditiegetrouw worden de matten gepoetst voorafgaand aan het nieuwe seizoen. Omdat we al genoeg
judolessen hebben gemist wil ik proberen om op woensdagmiddag 26 augustus de zaal te reserveren
om dan de matten te poetsen. Hier komt nog bericht over. Ik hoop net als vorig jaar weer een aantal
enthousiaste helpers te verwelkomen.
Agenda
•

Donderdag 20 augustus: reguliere les

•

Dinsdag 25 augustus, 19.45: ALV via Teams

•

Woensdag 26 augustus (onder voorbehoud): matten poetsen

•

Donderdag 27 augustus: speciale `laatste les’ en afscheid Kees Monderen

•

Vrijdag 4 september: reguliere les onder leiding van Dirk van Driel
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•

Vrijdag 11 september en verder: reguliere les

Met vriendelijke groet,
SV Odijk Judo
Han Hoogeveen

