
 

 

            

 

Vers van de pers

 

De afgelopen nieuwsbrieven die wij hebben rondgestuurd, daarbij 

hebben wij het gevoel gehad  dat deze niet door iedereen gelezen 

werden. Jammer van de tijd die ik hieraan besteed heb, en dat de 

informatie niet op die plaatsen kwam waar deze van belang was. 

Tijd voor vernieuwing zullen we dan maar zeggen en ik zal de 

nieuwsbrieven voortaan per sport, het Judo, Jiu-Jitsu en het Aikibudo 

gaan verzenden. 

In deze  nieuwsbrieven zal dan de informatie staan mbt activiteiten 

en wedstrijdinformatie, en natuurlijk zal er informatie in staan die 

ook in de andere nieuwsbrieven staat die men ontvangt als een 

deelnemer 1 of meerdere sporten beoefend. 

Voortaan zal alle informatie in de nieuwsbrieven beter te lezen zijn 

en ik hoop dat de informatie op deze manier dan wel iedereen zal 

bereiken. 

We gaan alweer naar het einde van weer een mooi jaar toe, met nog 

enkele weken en dan is het alweer kerstvakantie.  

Dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 december zijn de laatste 

trainingen op de locatie Kralingen. 

Vrijdag 15, zaterdag 16 en maandag 18 december aanstaande zijn de 

laatste trainingen voor dit jaar op de locatie Alexanderpolder. 

Wij hopen dat iedereen met net zoveel plezier terug kijkt op 2017 

als dat wij zullen doen en wensen iedereen alvast PRETTIGE 

FEESTDAGEN toe en een voorspoedig, gezond maar vooral een 

sportief 2018 toe. 

  

INHOUDSOPGAVE. 
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AGENDA 2018 

 

 

6 januari 2018 – Ouder/Kind 

training aanmelden tot 30 

december 2017 Alexanderpolder 

21 januari 2018 – District 

training Judo 15:00-17:00 uur 

Dojo Hans Roos Oud Beijerland 

27 januari 2018 – Randori Judo 

toernooi Dordrecht inschrijven 

tot 6 januari 2018 

3 februari 2018 – Judo examens 

tot 15 jaar Alexanderpolder 

14 april 2018 – Randori Judo 

toernooi Alexanderpolder 

 

 

Grote clubactie 2017 

  

Dit jaar hadden we gekozen voor de verkoop 

van loten via de automatische incasso, dit was 

voor ons een ontzettend tijdrovend karwei, 

want als men niet alle gegevens had ingevoerd, 

konden wij de verkoop helaas niet accorderen. 
 

Dit was dan ook de eerste en voor ons de laatste 

keer dat wij op deze manier hiermee gewerkt 

hebben, dan toch maar liever kijken of men de 

volgende keer loten  wil verkopen tegen contante 

betaling. 

Ook viel ons het aantal deelnemers die de loten 

voor ons wilde verkopen een beetje tegen, maar het 

verkoop resultaat welke de kids die de loten voor 

ons wel verkocht hadden was toch wel boven 

verwachting.  

Wel was er dit jaar weer 1 persoon die onze 

vereniging gesteund heeft met de koop van een 

SUPERLOT (50 loten), daarvoor nogmaals onze 

hartelijke dank.  

 

Er was na aftrek van kosten (aanschaf boekjes, loten en 

verzendkosten) toch nog €1450,00 door de 

deelnemers opgehaald, en dit bedrag zullen wij 

reserveren voor het moment dat we dit kunnen 

gebruiken voor een activiteit of de aanschaf van 

materialen.  

In totaal waren er 14 deelnemers die 20 loten of 

meer hadden verkocht, deze krijgen door ons 

uitgereikt als beloning van de Grote Club actie een 

flyer met hierop een aantal kortingsbonnen. De 

deelnemers die de meeste loten dit jaar voor onze 

vereniging verkocht hebben zijn:  

 

Wel was er dit jaar weer 1 persoon 

die onze vereniging gesteund 

heeft met de koop van een 

SUPERLOT (50 loten), daarvoor 

nogmaals hartelijk dank.  



   
      

                            
1) Fay en Luke Schuurink 50 loten  

2) Rens Roomer 43 loten  

3) Abbygail en Quinn Hoogenboom 43 loten 

Wij zullen voor deze deelnemers een passende 

beloning vinden en tijdens de laatste les uitreiken. 

Ouder/Kind training 2018 

 

Op zaterdag 6 januari zullen wij het nieuwe jaar 

in onze dojo van de Merkelbachstraat 4 weer vol 

goede moed starten met Ouder/kind lessen, dit 

jaar zullen we starten met het Tuimel en Pre Judo 

voor 3 en 4 jarigen indien zich er voldoende 

aanmelden voor deelname.                                

(Bij weinig aanmeldingen kan men aansluiten bij de 

groep van 10:45 uur) 

Deze training zal van 10:00-10:30 uur zijn, en wij 

zullen zorgen dat er voor de deelnemende ouders 

leen Judopakken klaar liggen, graag bij de 

aanmelding de lengtemaat aan ons doorgeven. 

Voor de Judoka’s vanaf 5 jaar die samen met 

mamma of pappa willen komen Judoën, is de 

training van 10:45-11:30 uur. Ook voor deze 

deelnemende pappa of mamma zullen we leen 

Judopakken klaar hebben liggen, graag bij de 

aanmelding de lengtemaat aan ons doorgeven. 

De laatste groep zal weer een combinatie les zijn 

Aikibudo/Jiu-Jitsu, deze training is van         

11:45-12:30 uur. Ook voor deze deelnemende 

pappa of mamma zullen we leen Judopakken klaar 

hebben liggen, graag bij de aanmelding de 

lengtemaat aan ons doorgeven. 

Aanmelden voor deelname graag voor 30 

december 2017 via budoryurotterdam@gmail.com. 

 Administratieve mededelingen 

 

Zoals eerder gemeld hebben wij met ingang van 

september 2016 de contributie moeten verhogen.  

Wij hebben geconstateerd dat nog aangepast en 

verzoeken iedereen die het bedrag per bank/giro 

aan ons overboekt het bedrag alsnog even aan te 

passen. 

 

CONTRIBUTIE PRIJSLIJST 2017 
 
Tuimel Judo 3 jaar    € 13,00 
Pre-Judo 4 jaar    € 16,00 
Judo 5,6,7 jaar    € 20,00 
Judo 8,9,10 jaar    € 20,00 
Judo 11 tot 15 jaar    € 20,00 
Judo Senior 16 en 17 jaar € 23,50 
18+                                  € 28,00 
 

Natuurlijk kunt u ons ook machtigen om de incasso 

automatisch door ons te laten afschrijven, bij 

betaling per jaar krijgt u dan van ons een korting 

van € 15,00.  

 

En u kunt ook zelf de betaling aan ons over maken 

op giro NL72 INGB 0002 2522 28, wij verzoeken u 

dan wel deze betaling in de eerste week van de 

contributiemaand aan ons over te maken.  

 

Ook zouden wij graag alle wijzigingen zoals; 

adresgegevens, bankgegevens, telefoon of mail 

wijzigingen aan ons doorgegeven worden zodat 

onze gegevens altijd up-to-date zijn. 

 

Wijziging automatische incasso procedure 

 

Tevens zullen wij met ingang van januari 2018 

niet alleen onze automatische incasso procedure 

gaan aanpassen, maar ook de contante betalingen 

en dit begint voor de nieuwe leden die zich met 

ingang van het nieuwe jaar bij ons inschrijven. 

 

 

mailto:budoryurotterdam@gmail.com


   
      

                            

De incasso zal voortaan per 3 maanden worden 

geïncasseerd, en moet 4 weken voor de nieuwe 

incassodatum worden opgezegd anders zal er weer 

3 maanden worden geïncasseerd. 

 

En natuurlijk zullen we rekening houden met die 

gezinnen die meerdere deelnemers bij ons hebben 

sporten, daar zullen we goede afspraken mee 

maken. 

 

Voor onze huidige leden die momenteel per maand 

een incasso laten uitvoeren, zal dit met ingang van 

september 2018 worden ingevoerd. 

 

De contante betalingen zullen met ingang van 

september 2018 ook altijd per kwartaal voldaan 

dienen te worden. 

Wedstrijdtrainingen 2018 

 

Judo spelletje is natuurlijk niet 

alleen het uurtje op de vereniging, 

maar ook de uitdaging om datgene wat je geleerd 

hebt eens in de praktijk te beoefenen.  

 

Op de locatie Kralingen zijn vanaf 7 jaar de 

wedstrijdtrainingen voor de Judoka die een extra 

training gericht op de Judo wedstrijden die we het 

komende seizoen zullen organiseren en bezoeken. 

Indeling volgende leeftijden,   

groep 1: Judo 7,8, 9  jaar.  

groep 2: Judo 10 jaar en ouder.   

 

Elke groep zal nu 1 keer per 2 weken van        

18:00-19:00 uur trainen, deze data staan vermeld 

op de website bij Agenda.  

 

Iedereen mag zich inschrijven voor de trainingen, 

belangrijk is wel dat de trainingen als men zich 

heeft aangemeld deze ook echt gevolgd gaan 

worden.  

 

Aanmelden graag tot 7 januari 2018 via  

budoryurotterdam@gmail.com o.v.v. naam, 

leeftijd en locatie.  

Deze trainingen zullen starten woensdag 10 

januari met groep 1. 

 

District Dan trainingen. 

 

In ons district worden er maandelijks op 

verschillende locaties trainingen georganiseerd 

voor de Judoka’s die zich willen voorbereiden op 

het zwarte band examen. Deze trainingen zijn 

toegankelijk voor deelnemers vanaf 2e kyu 

(blauwe band). 

 

Kosten voor deelname zijn € 6,00 en lidmaatschap 

van de Judo Bond Nederland is verplicht, en de 

komende training bestaat uit Go no Sen, Nage no 

kata en het Katame no kata. 

 

 

 

 

 

 

http://www.budoryurotterdam.nl/
http://www.budoryurotterdam.nl/website/wp-content/uploads/2012/09/wedsrijdtraining.jpg


   
      

                            

 Vriendelijk doch dringend verzoek. 

 

Een van de positieve kanten van onze vereniging 

is de gezelligheid en de gemoedelijke sfeer.  

 

Alleen wil ik wel iedereen er op wijzen dat er 

onderwijs gegeven wordt tijdens de trainingen en 

wij wel merken dat de gezelligheid aan de kant op 

sommige momenten iets te nadrukkelijk aanwezig 

is.  

 

En dus nogmaals het verzoek om zeker tijdens de 

uitleg van de oefeningen, maar ook tijdens de 

groetceremonie aan het begin en  het eind van de 

les, dit zonder verstoring te laten plaats vinden.  

Dit geld natuurlijk ook voor de kinderen die 

meegenomen worden, deze mogen de les niet 

verstoren met hun spel activiteiten. 

 

Ook de wachtende kinderen van de volgende groep 

dienen rekening te houden en RESPECT te hebben, 

en dus stil te zijn als zij in de zaal of kleedkamer 

wachten tot hun les zal starten. 

 

Tevens willen wij op de locatie Merkelbachstraat 

alle bezoekers DRINGEND VERZOEKEN om de 

regels in acht te nemen met betrekking tot het 

betreden van de kleedkamers.  

 

Nog altijd horen wij berichten dat er 

HEREN/DAMES door kleedkamers lopen die niet 

voor hen bestemd zijn, en zeker als de deelnemers 

een bepaalde leeftijd hebben is dit NIET gewenst.  

 

Ook is het niet wenslijk om uw kind TE LAAT op de 

les te laten verschijnen, zowel het begin als het 

einde van de les is een belangrijk onderdeel van de 

Japanse traditie, en daardoor natuurlijk ook het 

respect voor de training. 

 

 

En natuurlijk willen we iedereen nog even 

herinneren aan dat de deelnemers ALTIJD met 

slippers naar de mat komen lopen, dit omdat de 

kleedruimtes niet altijd even schoon zijn. 

 

Wij hopen dat u met alle in de voorstaande kolom 

staande verzoeken in de toekomst rekening mee 

kunt houden. 

 

Wist U dat….? 

 

Op maandagavond geeft 

Samantha Daelman op de 

locatie Merkelbachstraat 4 op 

van 20:00-21:00 uur het 

ZUMBA, lekker bewegen op 

ritmische muzikale klanken. Er 

is nog altijd plaats voor een 

ieder die lekker wil bewegen. 

Redactie:  

Dick van der Meer 

 

 

 

 


