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De Wa-Kwai
Budosport vereniging Veghel
Beste leden/ouders,
Deze brief is opgesteld om u te informeren over:
1. Vakantietijden
2. Nieuwe vloer
3. regels en afspraken in en buiten onze dojo
4. Toestemmingsformulier voor foto’s
5. Gevonden voorwerpen
6. Budodag 30 juni!
7. Zaterdag 21 september geweldige unieke BBQ
8. Judotoernooi 13 oktober 2019 in Veghel
9. Zaterdag 9 november receptie en reünie
10. Budokamp!
11. Ouderhulp!
1. Vakantie van de sporten binnen onze budosportvereniging:
Judo/ Jiu Jitsu / Kempo: 8 juli t/m 18 augustus 2019
Aikido 15 juli t/m 18 augustus 2019
2. In de vakantie zullen vrijwilligers weer werk verzetten om er voor te zorgen dat de leden
in het nieuwe seizoen weer in een frisse en schone omgeving kunnen sporten. Ook zal er een
nieuwe vloer worden gelegd, zodat ook deze beter is schoon te houden.
3. Wilt u als ouder/lid er rekening mee houden dat de handen en voeten (korte nagels) van
de kinderen schoon zijn voordat ze de judomatten betreden. Gebruik van slippers is
gewenst, voordat de judoka’s de judomatten op komen. Dit in het kader van hygiëne.
4. Als club zijn we ook de laatste hand aan het leggen aan de wijzigingen omtrent de nieuwe
AVG wetgeving welke bedoeld is om uw gegevens te beschermen. Foto’s en ander
beeldmateriaal wordt ook gezien als een persoonsgegeven en mogen dan ook niet zonder
toestemming worden gebruikt. Daarom maken we gebruik van het toestemmingsformulier
waarop u kunt aangeven of we foto’s en filmpjes mogen gebruiken voor bijvoorbeeld onze
website of social media zoals Facebook.
We willen u dan ook vragen dit formulier in te vullen voor ons aan het begin van het nieuwe
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seizoen, de formulieren zijn aanwezig in de dojo en kunnen worden afgegeven aan de bar.
Alvast bedankt.
5. In de sportkantine is een tafel voorzien van alle gevonden voorwerpen van het afgelopen
seizoen. De gevonden voorwerpen zullen de laatste week van dit seizoen nog op deze tafel
liggen. In de vakantie zal alles wat is blijven liggen, naar een goed doel gaan.
6. Zondag 30 juni 2019 hebben we weer onze jaarlijkse budodag! Op deze dag gaat iedereen
die aanwezig is leuke spellen en activiteiten doen, ook voor de ouders staat er dan een
lekker kopje koffie of thee klaar. Dit mag je echt niet missen. Zorg dat je erbij bent en geef je
nog snel op!
7. Op zaterdag 21 september 2019 houden we een geweldige en zeker unieke barbecue voor
alle vrijwilligers, sponsors en voor alle leden van 16 jaar en ouder. De uitnodiging volgt nog
of heb je inmiddels gehad, maar vergeet je niet aan te melden, want het zal een geweldige
BBQ zijn, waarbij iedereen extra zal kunnen genieten. Onder de 18 jaar wordt er geen
alcohol geschonken. Opgeven is mogelijk door het briefje bij de kantine in de dojo af te
geven, maar aanmelden kan ook via evenementen@dewakwai.nl .
8. Op 13 oktober 2019 zal er een judotoernooi in onze mooie dojo zijn. Natuurlijk zien we
graag iedereen op dit toernooi verschijnen.
9. Op zaterdag 9 november 2019 vieren we ons 40 jarig jubileum en zal er een receptie en
reünie plaatsvinden in onze dojo. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken die lid zijn of lid
zijn geweest van onze club, rekenen wij op uw medewerking. Vertel dit rond in uw vrienden,
familie en kennissenkring, zodat de olievlek zich kan verspreiden en we op 9 november veel
mensen mogen ontvangen bij de receptie vanaf 18.30u. De reünie zal aansluitend
plaatsvinden vanaf 20.30u. Hier kan men zich voor opgeven door een berichtje te sturen
naar evenementen@dewakwai.nl. Ook zullen er in de media en via de website nog
berichten verschijnen.
10. In het kort willen we eerst iedereen bedanken die heeft meegeholpen om dit kamp
mogelijk te maken. Tijdens de evaluatie konden we concluderen dat we een geweldig kamp
hebben gehad. We hebben als kampstaf besloten om het volgend jaar weer te
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organiseren(een beetje in dezelfde periode), want we hebben veel positieve reacties gehad.
Een kleine impressie van het kamp adhv foto’s.

11. Ouders/verzorgers/opa's en oma's zijn als vrijwilliger in een organisatie altijd welkom,
omdat we merken dat we over het algemeen altijd handen tekort komen. Waar kunt u dan
bijvoorbeeld aan denken:
-

Kantinedienst(en);
Schoonmaak dojo;
meehelpen bij spelactiviteiten;
onderhoud dojo;
opruimen in en om het terrein;
helpen bij (club)toernooien (jurytafel, EHBO-er, etc…);
Schrijven van PR stukjes voor in de krant;
kamphulp;
etc……..

Namens het bestuur alvast bedankt voor uw begrip en medewerking en natuurlijk allemaal
een hele fijne zomervakantie toegewenst!
Graag zien we jullie allemaal weer vol enthousiasme terug in het nieuwe seizoen!

