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Jantje Beton en chocolade brokken actie geslaagd
De afgelopen periode hebben we met behulp van vele vrijwilligers en judoka`s twee acties gehouden. De opbrengst gaat naar de aanschaf van de nieuwe judomat.
De 8 vrijwilligers die voor Jantje Beton hebben gelopen, hebben samen
€566,80 aan collectegeld opgehaald. De helft van deze opbrengst gaat
naar Judo Dedemsvaart.
De vrijwilligers en judoka`s die doormiddel van de bestellijst &
de deur-aan-deur verkoopactie chocoladebrokken hebben verkocht,
hebben in totaal €780,00 opgehaald!
Dankzij de hulp van alle vrijwilligers was het niet alleen een succes, maar ook nog eens
erg leuk!! Hartelijk bedankt allemaal!!

Nieuwe judoleraar

Binnenkomst zaal

We zijn blij te kunnen melden dat Patrick

Om bij aanvang en afsluiting van de training meer

Meijer onze nieuwe trainer is. Patrick heeft
jarenlange ervaring als judoka en trainer.
Hij gaat dinsdag 9 april beginnen en zal de

rust te creëren is het volgende besloten (vanaf 9
april):


groepen 1 en 2 trainen. We heten Patrick van

(waardevolle spullen mogen mee de zaal in) en

harte welkom bij Judo Dedemsvaart en hopen

wachten daar tot de trainer hen komt halen;

op een succesvolle samenwerking.
Leroy blijft de groepen 3 en 4 en de wedstrijdtraining verzorgen.


om de trainingen te verzorgen. Johan zal binnenkort tijdens de training

kleedkamer 1

- meisjes

kleedkamer 2

Ouders zijn van harte welkom om de training te
mogelijk om aan het begin van de les de trainer

Eerder is vermeld dat trainer Johan, in verband met zijn werk, tijdelijk
Helaas is gebleken dat het helemaal niet meer mogelijk is voor Johan

- jongens

volgen vanaf de tribune. Het is uiteraard wel

Afscheid trainer Johan
niet inzetbaar is om de trainingen te verzorgen.

De judoka`s kleden zich om in de kleedkamer

kort te spreken.


De deur naar de zaal blijft gesloten.

afscheid komen nemen van de judoka`s.

Agenda

We wensen Johan veel succes en hopen hem regelmatig terug te zien

Di. 16 april

Za. 29 juni
Vr. 5 – Zo. 7 juli
15 juli t/m 23 aug

algemene ledenvergadering
(20.00 uur MFC De Baron)
meivakantie, lessen vervallen
bandexamens tijdens les
Emmy Team Toernooi (op
uitnodiging van de trainer)
clubkampioenschappen 2019
judokamp
zomervakantie

18 januari 2020

wintertoernooi 2020

als gastdocent.

Algemene ledenvergadering
Op dinsdag 16 april zal er om 19.45 uur een algemene
ledenvergadering zijn in MFC De Baron.
De uitnodiging hiervoor heeft u inmiddels via de mail ontvangen. Hierin
kunt u lezen dat er enkele bestuursleden zullen aftreden.
Inmiddels heeft een aantal ouders aangegeven zich verkiesbaar te
stellen voor een nieuw bestuur.
Mail: info@judodedemsvaart.nl
https://www.facebook.com/JudoDedemsvaart/
www.judodedemsvaart.nl

22 april t/m 3 mei
Di. 4 juni
Za. 25 mei

Trainers:

Leroy Schuijers 06-40381568
Patrick Meijer 06-23957075

Nieuwe matten
U heeft het vast al opgemerkt, we hebben een nieuwe judomat. De oude matten waren alweer 17 jaar oud en hard aan
vervanging toe. Met de opbrengst van onder andere de chocoladebrokken-verkoop en Jantje Beton hebben we de nieuwe mat
kunnen aanschaffen.

Toernooi agenda
Beginnende judoka`s:
15 juni Kloosterveste toernooi Assen

Inschrijven tot:
26 april

Wedstrijd judoka`s
18 mei Hasselt
8 juni Juveko toernooi 2e Exloërmond
15 juni Kloosterveste toernooi Assen
22 juni Flevoland Open Dronten

10 april
26 april
26 april
12 april

29 juni Clubkampioenschappen

Alle leden van Judo Dedemsvaart worden ingedeeld.
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