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Wat wij belangrijk vinden aan Yawara

Wij vinden het belangrijk om:

• De gezelligheid die er altijd was te behouden.

• De lessen worden gegeven door leraren die het voor de liefde van de sport 
doen.

• Om Yawara weer tot een hoog niveau te brengen in de judo.

• Om buiten de judo om ook andere activiteiten te doen met de leerlingen om 
een goede en leuke clubbinding te krijgen.

• Dat de leden met veel plezier naar de judo gaan.

• De ouders een veilig en goed gevoel hebben bij het afgeven van hun kinderen 
aan de leraren.



Hoe wij Yawara in de toekomst zien

• Meer dan 200 leden.

• 2 judo matten (tatami's)

• Sponsoren voor op de pakken (judogi's)

• Een wedstrijdteam

• Leuk en enthousiaste evenementen team

• Meerdere toernooien op locatie net als het tegeltjestoernooi en als 
mini maxi

• Deelnemen aan toernooien in de Benelux en Duitsland



Meer dan 200 leden
Om meer dan 200 leden te kunnen krijgen moeten de leraren erg hun 
best doen. Uit ervaring is gebleken dat mond tot mond reclame het 
aller beste werkt. Voor deze reclame hebben wij uw hulp nodig. De 
leraren van Yawara doen ook aan clinicks en demonstraties alleen is er 
af en toe hulp nodig van leerlingen en ouders om te helpen hierbij.



2 judomatten
Vroeger bij Yawara (in de jongere jaren van meester Dik) was de 
bovenzaal en de benedenzaal in gebruik voor de judo. De animo kwa
leraren is er, alleen moeten we daar wel weer die aantal leden ervoor 
hebben.



Sponsoren voor de judopakken
Zodra Yawara meer bekendheid krijgt komen de sponsoren vanzelf wel. 
Er is al 1 sponsor voor het wedstrijdteam.



Yawara wedstrijdteam
Iedere vrijdag is er een wedstrijdtraining. Tot nu toe is de 
wedstrijdtraining gecombineerd met Yuwa en Nicolaas. Dat kan in de 
toekomst ook nog alleen het liefst dat er veel leden van Yawara zijn. We 
kunnen dan ook teams gaan maken om aan meerderen toernooien 
mee te gaan doen.



Leuk en enthousiast evenementen team

Graag zouden wij als leraren bezig willen houden met de lessen en de 
leerlingen. Om buiten de judo ook nog leuke evenementen te doen 
word het erg druk voor ons. Daarom hebben wij een evenementen 
team samengesteld die heel veel werk van ons uit handen neemt. Het 
evenementen team blijft dan ook altijd in contact met de voorzitter en 
het bestuur om beslissingen te maken.



Meer toernooien bij Yawara

Het zou een droom zijn om meer toernooien bij Yawara te organiseren 
dan alleen het Sinterklaas en Lente toernooi. Het zou mooi zijn om 4 a 
5 extra toernooien te organiseren.



Deelnemen aan toernooien in de Benelux en Duitsland

Zodra Yawara gegroeid is zou het leuk zijn om als een vereniging naar 
het buitenland te gaan om te judoën en meer ervaring op te doen. Dan 
moet u denken aan als de wedstrijden op zaterdag zijn om dan al een 
vrijdag te vertrekken, avondtraining, zaterdag wedstrijden en zondag 
weer terug te gaan. 



Input leden

• In groepen van 4 samen ideeën bedenken en opschrijven.

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

• Evenementen

• Intern

• Hierna gaat het bestuur kijken naar de mogelijkheden en de 
haalbaarheid.




