
De Wa-Kwai 

 Budosport vereniging Veghel 
 

Beste leden/ouders, 

Deze brief is opgesteld om u te informeren over: 

1. Clubkascampagne 

2. Vakantie takken van sport 

3. Wedstrijdtraining op zaterdag 

4. Club van 20 en Spaarkas 

5. 28 januari 2018 clubkampioenschappen 

 

1. Het bestuur wil iedereen heel hartelijk danken voor alle 91 

ontvangen stemmen. Wij zijn er erg blij mee en kunnen met dit bedrag weer 

enkele activiteiten financieren. Het bedrag wordt in het eerste kwartaal  

van 2018 door de Rabobank aan ons overgemaakt. 

 

Wij hopen uiteraard volgend jaar op nog meer stemmen, maar genieten  

eerst van dit moment. 

 

Oh ja, ben je wel klant van de Rabobank, maar nog geen lid, regel dit  

dan met de Rabobank Uden-Veghel. Dan kun je volgend jaar ook stemmen 

op onze budosportvereniging. 

 

2. Vakantie van de sporten binnen onze budosportvereniging: 

Judo / Jiu-Jitsu / Kempo: zaterdag 23 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 

2018.  

Aikido vakantie van 23 december 2017 t/m dinsdag 2 januari 2018. 

  

3. De wedstrijdtraining is alleen bedoeld voor de wedstrijdjudoka’s en judoka’s 

die 2 keer doordeweeks trainen. Het is namelijk niet bedoeld als moment van 

inhaaltraining. Een inhaaltraining wordt alleen doordeweeks ingehaald. De 

wedstrijdtraining is namelijk met een bepaald doel in het leven geroepen. Heb 

je interesse in deze training dan kun je op afspraak met de trainer Arman de 

Graaf (armande_graaf@hotmail.com), je belangstelling tonen. 

4. In de sportkantine hebben we sinds dit seizoen een club van 20 opgenomen. 
Dit is bedoeld voor “sponsors (geen bedrijven)” die de club een warm hart 
toedragen en 20 euro per jaar (per kwartaal 5 euro) kunnen missen. Per 
kalenderjaar zal er een doel worden uitgekozen, waar het totale bedrag van 
“De club van 20” aan zal worden besteed. Heeft u ideeën voor een goed doel, 
dan kunt u dit via de mail laten weten aan secretariaat@dewakwai.nl.  
Ook is er een spaarkas te zien in de sportkantine waar u persoonlijk kunt 
sparen. De spelregels hangen naast de spaarkas in de clubkantine. U kunt 
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uzelf inschrijven voor de spaarkas bij de kantine. Met het inschrijven gaat u 
akkoord met het reglement van de spaarkas. 

 
5. Als laatste punt, maken we meteen een bruggetje naar het nieuwe 

kalenderjaar, want op zondag 28 januari 2018 hebben we weer onze eigen 

clubkampioenschappen. Hier verwachten we natuurlijk alle judoka’s, om 

enigszins wat wedstrijdervaring op te doen en om elkaar weer voor het eerst 

sportief allemaal te ontmoeten. De tijden waarop de wedstrijden plaats zullen 

vinden krijgt u nog te horen, maar zal in ieder geval tussen 9.00u en 14.00u 

plaatsvinden.  

 

Namens het bestuur allemaal een hele fijne kerstvakantie toegewenst! 

Graag zien we jullie allemaal weer vol enthousiasme terug in 2018! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het bestuur van De Wa-Kwai 


