Judo / jujitsu
Juzando vzw

Nieuwsbrief juni 2018
Beste leden en ouders,
Het einde van het seizoen is in aantocht.Hopelijk heeft iedereen er van
genoten.Toch willen we nog enkele zaken vermelden.
1)Vrijdag 08-06 en zaterdag 09-06 is er nog training.We hebben in laatste
instantie zaterdag nog bijgevoegd.
2)We beginnen terug op vrijdag 07 september.Dat is de 1ste training voor het
nieuwe seizoen.
De volwassenen kunnen op woensdag 05 september al komen trainen
(van 19.00u tot 20.30u).
3)Proficiat aan onze sportlaureaten:
Senne Cami,Leni Van Acker en Brent Jansen hebben dit jaar enkele
opmerkelijke uitslagen behaald.Zij werden gevierd door de gemeente.
4)OPGELET:
Wij moeten het lidgeld voor volgend seizoen verhogen met 5 euro per persoon.
Echter bij betaling ten laatste op 31 juli kunnen we nog de vorige prijzen
hanteren.
Dwz:
€90,00 voor het 1ste lid
€75,00 voor elk bijkomend lid
Het 4de lid betaald enkel de vergunning van €40,00
Wil je volgend jaar nog bij ons trainen dan is dit toch een mooie korting.
Vermeld bij de betaling wel de namen van de judoka’s.
Bankrekening: Be 35 7895 8285 5537 Belfius (nieuwe rekeningnr)
Van: Judo/jujitsuclub Zandhoven

5)Wij moeten in september afscheid nemen van onze woensdagtrainer Remi
Rodaer.Hij heeft de club gedurende 28 jaar bijgestaan.Remi wordt eind dit jaar
88 jaar.Hij gaat nu echt met pensioen.
Het zal zwaar worden voor Remi,maar ook voor ons.
We willen Remi in september op de gepaste manier vieren.
6)Ga je op verlof?
Stuur vanuit je vakantieverblijf een zichtkaart naar:
Judo/jujitsu Zandhoven,Hovenstraat 4,2240 Zandhoven.
De aangekregen zichtkaarten worden aan het prikbord gehangen en iedereen die
een zichtkaart heeft opgestuurd krijgt een aandenken.
Blijf je thuis? Zoek even een zichtkaart van de omgeving ,neem een foto van je
thuisvakantie en je kan ook meedoen.Wel opsturen natuurlijk.
Zo,
We wensen iedereen een mooi schooleinde en vooral een prettig verlof en
hopelijk tot volgend seizoen.
Bestuur en trainers van de judoclub.

