
Meester Bas is nu ook Papa Bas

7 oktober j.l. is meester Bas vader
geworden van een gezonde dochter.
Haar naam is Lieke. Zowel vader als
moeder en Lieke maken het goed.
Namens de vereniging hebben we
Lieke alvast een eerste judopak
bezorgd.
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Gezamenlijke activiteiten

Inmiddels zijn er een drietal
zondagochtend trainingen verzorgd
binnen het
samenwerkingsverband
(Veendam, Dijkmansport, Pekela
en Winschoten) waar de
judoka's van deze verschillende
verenigingen aan kunnen
deelnemen. Ook onze
judovereniging heeft hier dankbaar
gebruik van gemaakt.
Ook de onderlinge wedstrijdjes die
worden georganiseerd worden
goed bezocht door onze
leden. Op deze manier konden we
ondanks de opgelegde
beperkingen toch samen trainen en
wedstrijdjes maken met elkaar

Nieuwe leden

We zijn erg verheugd dat we op
beide locaties weer nieuwe leden
hebben kunnen verwelkomen. Sinds
augustus hebben 12 nieuwe
kinderen de weg naar onze
judovereniging gevonden. Ondanks
de wat onzekere omstandigheden
hebben jullie de stap gezet naar
onze judovereniging. Hier zijn wij
hartstikke trots op!

Korte terugblik

Na de zomervakantie zijn de
judolessen in augustus weer van
start gegaan. Na een periode van
buiten trainen kunnen alle groepen
gelukkig weer de zaal in en de mat
op.  De trainers en de kinderen
houden rekening met de gestelde
maatregelen. Op deze manier
kunnen we weer plezier beleven aan
de judosport op een “normale”
manier en hier is onze vereniging erg
blij mee!

 

Vele handen maken licht werk

Judovereniging Sakura biedt judo aan
op  twee locaties. Om de
communicatie tussen de trainer en het
bestuur soepel te laten verlopen
hebben we per locatie iemand nodig
die de trainer ondersteund. Deze
locatie ondersteuner  onderhoudt
contact met de trainer en bespreekt
de  lopende zaken. Tevens
ondersteunt hij of zij bij de graduaties.
Voor locatie Terborch zoeken we
iemand die deze rol (functie) wil
vervullen.

Deze functie neemt weinig tijd (1 uur
per maand), maar om de
communicatie goed te laten verlopen
vinden we het wel belangrijk om weer
invulling te geven aan deze rol. Voor
meer informatie kunt u contact
opnemen met de trainer Bas of Simon
Leistra.
Voorzitter.Sakura@gmail.com



Communicatie

De informatieverstrekking verloopt normaliter in
korte lijntjes met de trainers.
Momenteel gaat alles even anders. Mochten er
vragen zijn schroom niet contact
met ons op te nemen. De contactgegevens staan
onderaan deze nieuwsbrief. Tevens
staan eerder uitgebrachte nieuwsbrieven en de
FAQ op de website:

https://www.sakurajudo.net/nieuwsbrieven

https://www.sakurajudo.net/faq

Om in contact te treden met onze leden maken we
gebruik van verschillende communicatiekanalen.
- mail
- nieuwsbrief
- Website: www. sakurajudo.net
- facebook: www.facebook.com/Sakura-Eelde-
Judovereniging

Onze contactgegevens zijn:

Simon Leistra, Voorzitter.Sakura@gmail.com
Peter van Luijk, sakura.judovereniging@gmail.com
Sybolt Nauta, Financieelbeheer.sakura@gmail.com
Dirk Attema, ledenadm.sakura@gmail.com
José van der Luit, lid
 

Reminder Grote Clubactie

We zijn erg blij dat onze leden weer
veel loten hebben weten te verkopen
voor de Grote Clubactie.
De afgelopen weken heeft het
merendeel van de leden hun
enveloppen met geld weer
meegenomen. Wanneer je dit nog niet
hebt gedaan, neem dan je enveloppe
met geld de komende week mee naar
de training!

Bandexamens

Twee weken geleden hebben de
bandexamens in Eelde en Eelderwolde
plaats gevonden. Ter voorbereiding
hadden de kinderen weer hard
geoefend op hun technieken die ze
konden gaan vertonen.
De trainers beoordelen het examen
aan de hand van landelijke richtlijnen
opgesteld door de Judobond Nederland
(JBN). Alle kinderen hebben weer een
stap in hun ontwikkeling getoond en
kunnen de komende tijd met trots een
andere kleur gaan dragen op hun band.

29 November clubkampioenschappen en
meer..

Op zondag 29 november organiseren we de
clubkampioenschappen. Tussen de wedstrijdjes
door is er naast judo ook ruimte voor sport en
spel. De uitnodiging van deze dag volgt per mail.


