Nieuwsbrief 2, 2020
Beste leden,
Om de communicatie naar de leden te vergroten hebben we een nieuwsbrief in het leven geroepen. De
nieuwsbrief zal maximaal drie keer per seizoen uitkomen. In deze editie hebben we aandacht voor de volgende
zaken:
- Paastoernooi (sponsoring, vrijwilligers, truien)
- Afscheid bestuurslid
- Hulp gevraagd
- Belangrijke data
Paastoernooi

Sponsoring

Vrijwilligers

Op zaterdag 4 april houden we ons
jaarlijkse Sakura Paastoernooi. Een
leuk laagdrempelig toernooi waar
judoka's van Sakura en bevriende
judoverenigingen met elkaar
strijden om het ere metaal.
Wanneer Uw kind zich nog niet
heeft opgegeven mail dan naar:

Op het Paastoernooi verwelkomen
wij ongeveer 200 deelnemers en 500
direct betrokkenen. Een mooie
manier om Uw bedrijf onder de
aandacht te brengen bij de
toeschouwers en deelnemers.
Gedurende het toernooi wordt er
gejudood op 3 matten. U krijgt de
mogelijkheid om voor 100 euro uw
bedrijf te promoten d.m.v het
sponsoren van een mat. Uiteraard
zorgen wij voor een factuur , zodat dit
kan worden vereffend met de
belasting.
Wanneer U belangstelling hebt om
over te gaan tot sponsoring kunt u
contact opnemen met Sybolt Nauta
Financieelbeheer.sakura@gmail.com

Om het Paastoernooi in goede
banen te leiden hebben we
vrijwilligers nodig. We zijn opzoek
naar:
- Mattenleggers op vrijdagavond 3
april (21.00- 22.00)
- Ondersteuning bij de catering
- Ondersteuning bij de kassa bij
binnenkomst
- Ondersteuning bij de verkoop van
de Sakura truien

judobashelwerda@hotmail.com

U kunt zich aanmelden bij Simon.
Voorzitter.Sakura@gmail.com
Afscheid bestuurslid
In de vorige nieuwsbrief hebben we
ons bestuur voorgesteld. Afgelopen
1.5 jaar heeft Rik Schilpenoort de
functie van secretaris vervuld.
Allerlei zaken achter de schermen
wist Rik in goede banen te leiden.
Rik heeft besloten deze taak over te
dragen aan Peter van Luijk. We
willen Rik hartelijk danken voor zijn
inspanning.
Peter heeft twee judoënde kinderen
op de locatie Groote Veen. We
wensen Peter veel succes!
Contactgegevens secretaris:
sakura.judovereniging@gmail.com

Hulp gevraagd

Sakura truien

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 een
locatiecoördinator.De locatiecoördinator
onderhoudt contact met de trainer en bespreekt
de lopende zaken. Tevens ondersteunt
de coördinator bij de graduaties. Voor
locatie Terborch zoeken we een vervanger.

Tijdens het Paastoernooi op 4 april bestaat de mogelijkheid
om een Sakuratrui te bestellen. Deze truien kunt u
gedurende de dag passen en kosten 18.50 euro.
Op de trui kan de voornaam van de judoka worden gedrukt.

Deze functie neemt weinig tijd, 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
Statuten

Communicatie

Onze judovereniging heeft statuten, deze statuten
dateren uit 1992. Om deze statuten te
actualiseren zijn we opzoek naar hulp. Bent u
notaris of heeft u een notaris in uw netwerk die
tegen een gereduceerd tarief iets kan betekenen
voor de judovereniging, dan horen wij dit graag.
Voor nader contact kunt u mailen naar Simon
Leistra

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-EeldeJudovereniging

Voorzitter.Sakura@gmail.com

Onze contactgegevens zijn:
Simon Leistra, Voorzitter.Sakura@gmail.comSecretaris
Peter van Luijk, sakura.judovereniging@gmail.com
Sybolt Nauta, Financieelbeheer.sakura@gmail.com
Dirk Attema, ledenadm.sakura@gmail.com
José van der Luit,
Coordinator.sakura.borchkwartier@gmail.com
Belangrijke data
Paastoernooi: 4 april
Voor de meest actuele wedstrijdjes heeft Bas onlangs een
wedstrijdkalender verstuurd.

