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Beste lezer,

Geplande evenementen

Het is even geleden sinds de laatste nieuwsbrief. Dat betekent niet

11-12-2014

dat er niets is gebeurd. In tegenstelling, er is heel veel gebeurd. En
er staat nog veel meer te gebeuren. In deze nieuwsbrief leest u alles
hierover.
Slipexamens jeugdkarate

Contributie

14-12-2014

Om maar direct met de deur in huis te vallen. Voor het eerst sinds 2006

Iai-do Taiki-Ken training

passen wij de contributie aan. Door de vele prijsstijgingen in de afgelopen
jaren ontkomen wij niet aan verhoging van de contributie.

De verhoging gaat in per 1-1-2015 en de bedragen zijn:
Contributie

Jeugd

Junioren/senioren

Bij betaling per

kwartaal

jaar

kwartaal

Jaar

1e gezinslid

€ 37,50

€ 135,00

€ 87,50

€ 315,00

2 en volgend gezinslid

€ 34,00

€ 122,00

€ 79,00

€ 284,00

e

Heeft u of heb je ons een incassomachtiging gegeven?
U/je hoeft niets te doen, wij incasseren het verhoogde bedrag voor de
verschuldigde contributie vanaf 1 januari 2015.

Maak je gebruik van eigen periodieke overschrijving?
Vergeet dan niet het bedrag te wijzigen.

Onderhoud dojo, gebouw en terras
Tijdens de zomervakantie heeft een groot aantal vrijwilligers de handen
ineen geslagen om onderhoud uit te voeren. Het zal jullie niet ontgaan zijn
dat het terras dankzij onze Daan er weer top uitziet. De buitenkant is
schoongemaakt en de ramen zijn gelapt. Binnen zijn alle ramen gelapt, in
de dojo de lambrizering schoongemaakt en de muren geschilderd.

18-12-2014
Examen karate senioren
20-12-2014
Kerstvakantie
5-1-2015
Start trainingen 2015
25-1-2015
Nieuwjaarsthema training

Belangrijke mededeling
Contributieaanpassing, lees
meer in deze nieuwsbrief.
Loop niet met blote voeten
door de hal, kleedkamers en
kantine. Zorg voor slippers ter
voorkoming van ongewenste
zaken als voetschimmel.
Alleen in de dojo zijn blote
voeten verplicht.
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De foto hiernaast laat helaas niet iedereen zien die aanwezig was. Enkele
vrijwilligers moesten eerder weg voor andere afspraken. Het was immers
heel erg mooi weer.

Zonder de inzet van alle vrijwilligers was de

klus zeker niet

geklaard! Onze hartelijke dank aan iedereen!

Ook voor het spontane aanbod om te helpen bij de volgende klussen.

Iai-do Taiki-Ken trainingen
Kyoshi Jan Kallenbach is begonnen met extra lessen in iai-do voor alle
leden die zich in deze kunst van beheersing van het zwaard willen
bekwamen. De trainingen worden gegeven op zondagochtend. Zie daarvoor
de data op het mededelingenbord. De eerstvolgende les op is 14-12-2014.

Wist je dat?
De kerstvakantie is van
20 december tot en met
4 januari 2015?
Sensei Fred Quant de
afgelopen maanden
verschillende jodostages heeft
gegeven in Hongarije,
Slowakije en Frankrijk?

Het jubileumboek 40-jaar Shin-Shin Bu Ken bijna gereed
Bestuurslid Jeffrey Schwerzel heeft zeer veel moeite gedaan om
onderzoek te doen naar de historie van de vereniging en zijn bevindingen
vast te leggen in een boek. Samen met Jan Gerrit Post heeft hij het boek

In december naar Tsjechië en
januari naar Zwitserland en
Finland gaat?
We druk bezig zijn met overig
onderhoud?

het bestuur ook heel benieuwd!

Er hard gewerkt wordt om de
waterdruk voor de douches te
verbeteren?

Nieuwjaars-thematraining

We altijd vrijwilligers kunnen
gebruiken?

vorm gegeven en binnenkort presenteren zij het resultaat. Net als jullie is

In tegenstelling tot voorgaande jaren starten wij in 2015 met een serie
thema trainingen. De eerste thema training heeft als thema

“Ko-kyû” (=ademhaling) en vindt plaats op 25 januari 2015 van
10:00 – 12:00 uur. De training is voor alle leden gratis toegankelijk en voor

Wij het bijzonder waarderen
dat iedereen zijn best doet om
het verenigingsgebouw er
altijd netjes opgeruimd uit te
laten zien?

geïnteresseerde niet-leden tegen een vergoeding van € 5,-.
De traditionele nieuwjaarsceremonie met sake wordt binnen elke
discipline afzonderlijk uitgevoerd op de eerste training in 2015.

Het bestuur wenst iedereen prettige kerstdagen
en een voorspoedig 2015
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