Yawara is een gezellige kleine judo vereniging actief in een mooie disciplinaire sport.

Het bedrag wordt voor de 29ste van de maand
afgeschreven. Indien je nog geen machtiging
hebt gehad vraag er één aan de leraar.

Nieuwsbrief
Oktober

Bestuur:
Peter Brabander / Nick Hofland, Ronald de
Vries, Dik van Luik

Judo Meester: Nick Hofland & Ronald de Vries
en Dik van Luik

Activiteiten commissie: Voorzitter
Martin, Rosemarijn, Petra en Soraya.

1ste leden bijeenkomst
Op 25 september om 17:00 te Don Bosco was
de1ste ledenvergadering met het nieuwe
bestuur, dit was zeer geslaagd. Wij willen de
ouders bedanken voor hun input, wij gaan hier
zeker mee aan de slag. Er volgt nog een verslag
van deze avond.

Nieuwe Corona maatregelen
Per 29 september om 18:00 geldende landelijke
maatregelen op sportactiviteiten, alle judo
trainingen blijven zoveel mogelijk doorgaan.
Behalve dat de sportkantines gesloten zijn en
publiek niet is toegestaan tijdens de trainingen.
Er mag echt geen ouder in het gebouw van Don
Bosco komen. Graag uw judoka voor de deur
afzetten de Judomeester zal ze daar opvangen
als het nodig is. Als er controle komt is de boete
enorm hoog, dus wij vragen hierin uw
medewerking.
1. Judoka’s mogen op z’n vroegst 5
minuten voor de aanvang van de
training naar binnen.
2. Alle judoka’s komen omgekleed aan. Bij
regen dus graag regenkleding over de
judokleding.
3. Bij binnenkomst moet iedereen zijn
handen ontsmetten met
ontsmettingsmiddelen.
4. Alle judoka’s
moeten iets aan
hun voeten
hebben buiten de
mat, op de mat
blote voeten.

Maandelijkse Facturatie:
Vanaf 1 oktober zal Yawara met een
automatische incasso werken, daarvoor wordt er
aan elke ouder gevraagd om een éénmalige
machtiging in te vullen en getekend in te leveren
bij het bestuur.

Toestemmingsverklaring
omtrent fotograferen en filmen
van judoka’s, voor social
media en promotie wordt nog
gestuurd naar de ouders.

Nieuwsbrief made by Soraya

Yawara is een gezellige kleine judo vereniging actief in een mooie disciplinaire sport.

Leden
werven.
Om nieuwe
leden te werven
heeft Yawara in
de maand
september judo
clinics gegeven.
Tijdens de
gymlessen aan groepen 1 t/m 7 op de
Mariaschool en in oktober gaan we dit doen
Jan van Nassauschool.
Alle broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes,

Quiz
1. Wie bedacht de sport judo?
●

a) Jigiro Kano

●

b) Jigoro Kano

●

c) Jigiro Kana

2. Hoeveel dannen zijn er te verdienen?
●

a) 12

●

b) 14

●

c) 11

buurkinderen in de leeftijd van 4 t/m 12
kunnen nu ook kennis maken met de

3. Wat is de volgorde van de banden?

leukste zelfverdedigings sport.
●

bruin

Yawara biedt 2 gratis proeflessen incl. leen
Judopak dus kom maar op…..

a) Wit, geel, oranje, groen, blauw, zwart,

●

b) Geel, wit, oranje, groen, blauw, bruin,
zwart

Wedstrijdtraining.

●

c) Wit, geel, oranje, groen, blauw, bruin,
zwart

Elke vrijdag biedt Yawara Don Bosco
speciale trainingen om de judoka’s voor te

4. Hoe noemt men het grijze vierkant rond

bereiden voor de wedstrijden.

het rode vierkant?

van 17.30 tot 18.30

Judo Wedstrijden.
Alle wedstrijden zijn voorlopig wegens

●

a) De uit zone

●

b) De veiligheidszone

●

c) De klaarmaakzone

Team Yawara.

“Corona” tijdelijk
stopgezet vanuit

Meer info kijk op: www.yawaradonbosco.nl

JBN.
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