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De Wa-Kwai
Budosport vereniging Veghel
Beste leden/ouders,
Deze brief is opgesteld om u te informeren over:
1. Kerstvakantie + grote schoonmaak
2. Nieuwe judotrainer + clubassistenten
3. Aanmelden nieuwsbrief
4. Keurmerk JBN
5. Toestemming gebruik foto -en beeldmateriaal
6. Parkeerbeleid om en bij de dojo
7. Concept notulen van de ALV 2020 (bijlage).
1. Kerstvakantie + grote schoonmaak:
Judo/ Jiu Jitsu / Kempo / Aikido: 19 december t/m 3 januari 2021 zijn er geen
clubactiviteiten ivm de kerstvakantie en zal de dojo gesloten zijn.
In de kerstvakantie maken we altijd de dojo helemaal van top tot teen schoon. Hier
kunnen we altijd hulp bij gebruiken. Dit gaan we op 28 en 29 december doen. We
beginnen om 7.00uur in de ochtend en we zouden het prettig vinden als u ons
schoonmaakteam komt versterken!
Opgeven kunt u zich bij secretariaat@dewakwai.nl.
2. Nieuwe Judotrainer + clubassistenten:
Binnen de club hebben we met ingang van dit nieuwe jaar Lars kunnen strikken om
op vrijdag de training te verzorgen. Lars is al 12 ½ jaar lid van onze vereniging en
een actief lid bij evenementen. Bij de lessen krijgt hij assistentie van Lucas
(assistent-trainer). Arman heeft ook de luxe dat hij beschikt over 2 assistent-trainers,
namelijk Dirk en Ayden. Fijn dat zij alle drie heel enthousiast zijn en zich op deze
manier verbinden aan de club. Assistent-trainers dank je wel voor jullie inzet, we
hopen nog lang van jullie te kunnen genieten bij de club!
3. Aanmelden nieuwsbrief:
Via de website kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. We merken dat er leden
zijn die nog geen lid zijn. Dit is echter ook geheel vrijblijvend, maar toch noodzakelijk
om snel alle informatie te ontvangen in deze tijd. Ook horen we geluiden dat niet
iedereen alle informatie bereikt. De reden kan ook zijn dat de mail die u van de club
krijgt in de spam box (ongewenste mail) binnenkomt. Dit kunt u eenvoudig
aanpassen door onze mail in de “postvak in” binnen te laten komen. Indien u
tussendoor een ander mailadres gaat gebruiken, wilt u dit dan tijdig doorgeven en
zelf aanpassen voor de nieuwsbrief op de website (nieuwe aanvraag doen).
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4. Keurmerk JBN:
We hebben deze maand het keurmerk van de JBN weer mogen ontvangen.
Natuurlijk zal u niet begrijpen waarom we als vereniging dit heel waardevol vinden.
Daarom in het kort een uitleg hiervan.
Uitleg: Bedrijven en (overheid)instellingen willen vooral zaken doen met een club die
erkend en gecertificeerd is door de bond waarbij zij zijn aangesloten. Een club die
het keurmerk ontvangt voldoet aan de kwaliteit en veiligheid die de JBN stelt binnen
een vereniging.
Daarom zijn wij weer heel trots deze te mogen ontvangen.
5. Toestemming gebruik foto -en beeldmateriaal:
Op de website staat bij het kopje “de club”” het sub kopje “formulieren”. Onder dit
sub-kopje staat ook het onderwerp foto -en beeldmateriaal. Lees dit formulier
aandachtig door. Ieder lid wordt begin januari (opnieuw)gevraagd dit in te vullen en in
te leveren.
6. Parkeerbeleid om en bij de dojo:
We willen u tijdig informeren over het parkeren bij onze dojo en wat gevolgen kunnen
zijn. Parkeren door leden en ouders van leden, is alleen toegestaan op de
parkeerplaatsen naast “t Kroontje” en de parkeerplaatsen aan de rechterkant bij het
betreden van het Prins Willem Alexander sportpark. Daar staat ook een verkeersbord
die dit aangeeft. Op alle andere plaatsen waar u besluit te parkeren (groenstroken)
zal er de mogelijkheid bestaan dat u vanaf januari 2021 een bekeuring zal gaan
krijgen, aangezien de handhaving hier scherp op toe gaat zien.
De 2 parkeerplaatsen die dicht bij het clubgebouw liggen. Zijn bedoeld voor de
trainer en de dojo-vrijwilliger. We vragen hierbij om uw medewerking en begrip.
Tot slot wil de vereniging iedereen bedanken die in deze moeilijke corona-tijd toch de
steun blijft geven aan de club.
Namens het bestuur hartelijk dank voor uw medewerking en zorg dat u gezond blijft.
Samen verslaan we Covid-19.
Allemaal alvast een fijne kerstvakantie toegewenst!
Graag zien we jullie allemaal weer vol enthousiasme terug in 2021.

