Meer Leden (yawara algemeen)
Groep 1

Facebook pagina (wordt te weinig mee gedaan) (update)
Wat staat aan?
Wat gebeurd erop insta?
En tiktok?
Website (update) o.a. mailadres
Gekke geestige filmpjes vanuit de kinderen

Kinderopvang?
Bureau halt?

Aanspreekpunt?

Groep 2
Meer leden:

scholen promoten
Folders ophangen
Duidelijke folders maken
Via facebook

meer posten
Meer foto’s

Clinnicks
Meer vrijwilligers:?

Toernooien:

meer organiseren
Meer toernooien
Met een groepje daarheen

Proeflessen duidelijk:
Social media
Facebook panina’s in de buurt vragen

Sponsoren

(bloemetje)

In de vakanties toch kleine dingetjes organiseren

Groep 3
De punten werden in de volgende 3 categorieën gezet.
•
•
•

Algemeen
Evenementen
Intern

Daarbij kwamen de volgende punten bij ons naar voren:
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Nieuwjaarsborrel
Sponsors
-

Hoe gaan we die zoek
Wat verwachten we van een Sponsor en wat verwachten ze van ons.
Gaan we een vast bedrag vragen of een min/max bedrag
Wat krijgen ze daarvoor terug. (Vlag, poster bij de toernooien)
o Vlag of poster bij de toernooien
o Naam op tas of trui
o Uitnodiging bij de nieuwjaarsborrel of BBQ
Open dag organiseren, waarbij ze een kaart krijgen om 2 a 3x mee te doen bij een training.
Zichtbaarheid van vrijwilligers bij de evenementen
Kleding met naam voor de kinderen, denk hierbij aan:
- Tas met logo Yawara en Sponsor
- Pak met Logo
- Trui of vest met Logo
Sponsorloop
Bingo of een andere gezellig avond voor de leden. Iets anders dan trainen
Een digitale Nieuwsbrief, daarin zou kunnen staan:
- Wie zijn er deze maanden jarig
- Hoeveel nieuwe leden
- Wanneer toernooien
- Welke plaats behaald bij een toernooi
- Foto’s
- Mopjes
- Leden interview
- Enz.
Ouderavond voor informatie over Yarawa ( voorstel 2x per jaar)
Meer zichtbaarheid van het bestuur
15 min kijken bij de laatste les van de maandag

Evenementen commissie:
Gashuku
Duinenmars
Strandjudo
Halloween
Fotoshoot japanse tuin (clingendael)
Valentijnsles
Nieuwjaarsborrel

Groep 2
Mee doen avond vierdaagse
t-shirt yawara
halloween mee doen
nieuwjaarsborrel
afsluiting van het seizoen alleen voor de vrijwilligers
iets eten met elkaar

