
Nieuwsbrief 5, 2021
Korte terugblik afgelopen seizoen

Het afgelopen seizoen kende de
nodige uitdagingen. In september
(2020) zijn we binnen gestart onder
de geldende regels voor corona.
Helaas waren we vlak voor
kerstvakantie toch weer genoodzaakt
de trainingen naar buiten te
verplaatsen. Wekelijks hebben we 3
buiten trainingen aangeboden. Naast
de trainingen hebben we diverse
andere activiteiten aangeboden.
Gelukkig mochten we sinds de
meivakantie weer op de mat binnen
trainen! We willen onze trainers ook
langs deze weg nogmaals hartelijk
danken voor hun inzet en flexibiliteit
in deze tijden! Uiteraard zijn we ook
trots op en blij met onze leden. Jullie
hebben het vertrouwen behouden in
onze judovereniging en hier zijn we
jullie dankbaar voor!

Hiervoor baseren we ons op de
invulling die NOC*NSF hier op 10
juli aan gegeven in het Protocol
Verantwoord Sporten (zie:
https://nocnsf.nl/sportprotocol).
Als deze richtlijnen gewijzigd
worden, zullen we jullie hier
uiteraard tijdig over informeren.

We gaan weer van start

De judolessen beginnen
traditiegetrouw weer na 6 weken
zomervakantie wanneer de
basisscholen van start gaan. Voor
Eelderwolde geldt dat de lessen weer
beginnen op dinsdag
24 en woensdag 25 augustus. In
Eelde gaan de lessen op vrijdag 27
augustus weer van start
Nu de situatie rond corona verbetert,
zien we uit naar een actief judojaar!
Uiteraard zijn nog niet alle
beperkingen opgeheven en moeten
we ons aan door de overheid
vastgestelde richtlijnen houden. 

Vele handen maken licht werk

Judovereniging Sakura biedt judo
aan op twee locaties. Om de
communicatie tussen de trainer en
het bestuur, en activiteiten op de
locatie soepel te laten verlopen
hebben we per locatie iemand nodig
die de trainer ondersteunt. 
Deze locatie ondersteuner
onderhoudt contact met de trainer
en bespreekt de lopende zaken.
Tevens ondersteunt hij of zij de
trainer bij activiteiten zoals de
graduaties en de grote clubactie. 
Voor locatie Eelderwolde 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 trainer Bas, of met
Simon Leistra
(Voorzitter.Sakura@gmail.com).

Seizoensafsluiting

Op zaterdag 3 juli hebben we vlak
voor de zomervakantie het seizoen
passend afgesloten. Met ruim 75
kinderen hebben we gejudood,
geleasergamed, samenwerkspelletjes
en judo apenkooi gespeeld. Het was
gezellig en voor alle kinderen was er
een passend aanbod.

 

Een leuke en leerzame dag

Vlak voor de zomervakantie hebben 
 Luna Tillema, Mart en Thijn Leistra
samen met de judoka's van Veendam
deelgenomen aan een training in
Rotterdam. Deze training vond plaats
bij judoclub  de Korte. Dit is de
judoclub van Mark Huizinga, Roy
Meijer, Juul Fransen en vele ander
toppers. De training stond onder
leiding van van Mark van der Ham de
bondscoach van België. De judoka's
hebben hier in een andere omgeving
weer veel kunnen leren.

Algemene ledenvergadering (ALV)

Gegeven de huidige ontwikkelingen
was het samenstellen van een
kascommissie en het houden van
een ALV de afgelopen tijd niet goed
te realiseren. Inmiddels heeft de
penningmeester een kascommissie
samengesteld en is de financiële
situatie toegelicht. Deze waren erg te
spreken over de financiële situatie
binnen de vereniging. Voor een
nadere toelichting van de gang van
zaken hopen we u  op vrijdag 1
oktober te ontmoeten en  van
gedachten te kunnen wisselen.
Een uitnodiging plus agenda volgt
per mail.

https://nocnsf.nl/sportprotocol


Communicatie

 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

Vooraankondiging bandexamens

Na een periode van veel oefenen en
hard trainen krijgen de kinderen weer
de mogelijkheid om hun ontwikkeling te
tonen van de afgelopen tijd. We
organiserende bandexamens in de
week van 4 oktober. De bandexamens
zullen tijdens de lessen worden
afgenomen en de kinderen worden hier
passend op voorbereid door Margitte en
Bas. Na het afgelegde examen
ontvangen de kinderen een nieuwe slip
of band
- 5 & 6 oktober Eelderwolde
- 8 oktober Eelde

Vooraankondiging grote Clubactie

De grote clubactie zorgt al jaren
achtereen voor wat extra inkomsten
voor de vereniging. Vanaf zaterdag 18
september mogen onze leden weer
loten verkopen. De kinderen ontvangen
voorafgaand aan de actie tijdens de
training een begeleidende brief en een
toelichting op het doel van de verkoop.
Alle leden die de 5 loten of meer zullen
verkopen ontvangen een verrassing.

24/ 25 en 27 augustus start judolessen
18 september start Grote Clubactie
1 oktober ALV
5/6 en 8 oktober bandexamens

.
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