Grote Clubactie groot succes!
Vrijwilligers gezocht

JOURNAAL

Het meest actuele nieuws staat altijd in het Judo Yushi Journaal on-line: op www.judoyushi.nl

Mededelingen
o Start judolessen in
2012 vanaf zaterdag
7 januari 2012;
o

Judo examens
vinden plaats van
maandag 23 januari
tot en met zaterdag
28 januari.
Inschrijven voor de
examens tot uiterlijk
één week voor het
examen met de
inschrijfstrook op de
examenbrief.

Grote Clubactie
on-line
Op de Judo Yushi site
is een Grote Clubactie
pagina aangemaakt,
waarop nog meer
nieuws over de Grote
Clubactie staat
vermeld. Ga naar:
http://www.judoyushi.nl/ht
ml/grote_clubactie.html

Resultaten 2011
Judo Yushi heeft met
acht NK medailles in
2011 bijzonder goed
gepresteerd. Het team
tot 15 jaar heeft zijn
nationale titel
geprolongeerd en is
voor het vierde jaar op
rij kampioen geworden
in de Hoofdklasse in
Noord-Holland. Ook
zijn een aantal
aansprekende
toernooiprijzen
gewonnen, waaronder
de dagprijs op de
Dutch Open Espoir,
het Theo Meijer
teamtoernooi en het
klassement op ons
eigen Topjudotoernooi
Haarlemmermeer. In
2011 zijn zeven judoka
geslaagd voor zwarte
band of een hogere
e
e
dangraad (2 en 3
dan).

Grote Clubactie
Groot succes!
Voor het eerst hebben we meegedaan met de
Grote Club Actie. Een noodzaak om te zorgen dat
we activiteiten kunnen blijven organiseren. Er zijn
in totaal 1122 loten verkocht. De netto opbrengst
is 2370 Euro. Dat bedrag zal worden besteedt aan
breedtesportactiviteiten (50%), schoolprojecten
(éénmalig 30%), het Topjudotoernooi
Haarlemmermeer (10%) en het judokamp 10%.
Breedtesportactiviteiten
Het grootste gedeelte (50%) gaat naar activiteiten
die bedoeld zijn om clubbinding te vergroten,
waaronder de Puntencompetitie, Judo-Sportdag,
Eindfeest, de Japanse Week en de onlangs
georganiseerde filmavond. Een speciale activiteit
is het judokamp, dat in 2012 voor het eerst wordt
georganiseerd. Voor het judokamp is 10%
gereserveerd. Meer informatie over activiteiten is
te vinden op de Judo Yushi Site: www.judoyushi.nl
Schoolprojecten
Judo Yushi wordt regelmatig uitgenodigd om
schoolprojecten te organiseren. Met de Judo Bond
Nederland is in november een contract gesloten,
waarbij Judo Yushi een aantal schoolprojecten
organiseert en daarvoor een subsidie krijgt.
Tezamen met een deel van de opbrengst van de
Grote Club Actie kan Judo Yushi een
aanhangwagen, judomatten en judopakken kopen.
Eénmalig gaat 30% van de opbrengst naar het
mogelijk maken van schoolprojecten.
Topjudotoernooi Haarlemmermeer
Ons jaarlijkse judotoernooi met
daaraan gekoppeld een
trainingskamp is in vier jaar
uitgegroeid tot een evenement dat
in Nederland en ver daarbuiten tot
grote waardering leidt. Het
toernooi heeft 650 deelnemers, met ruim 100
judoka’s uit inmiddels al 14 landen. Er komen ca.
800 toeschouwers kijken. Noemenswaardig is dat
ca. 80 vrijwilligers van Judo Yushi zich actief
inzetten voor het toernooi; een absolute prestatie!
10% van de opbrengst is beschikbaar gesteld als
bijdrage in de kosten voor het trainingskamp.
Mede door deze bijdrage was het mogelijk om
Nick Lowe, een Engelse toptrainer, de trainingen
van het trainingskamp te laten verzorgen.

Vrijwilligers Grote Club Actie
Voor de organisatie van de Grote Club Actie
hebben vier vrijwilligers veel tijd gestoken in de
opzet, organisatie en uitvoering, namelijk Sylvia
Kuijpers, Carla van Loon, Bianca Timmers en
Regine Stout.
Bedankt namens iedereen van Judo Yushi!
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De beste lotenverkopers
In totaal hebben zich 75 judoka’s ingezet om loten
te verkopen. Een goede start, maar we hopen
uiteraard dat volgend jaar zich nog meer judoka’s
willen inzetten! Zoals van tevoren aangekondigd
krijgen de beste lotenverkopers een prijs. Voor de
nummer 1 is een Judo Yushi trainingspak beschikbaar, voor de nummers 2 en 3 een waardebon
voor de Judo Yushi Shop van 30 en 20 Euro en
voor de nummers 4 tot en met 10 een waardebon
van 10 Euro. Het eindklassement ziet er als volgt
uit:
plaats Naam
loten
1
Bastiaan Glaudemans
120
2
Sebastiaan Smits
69
3
Marvin van Meel
36
4
Lars Wessels
33
5
Erwin van der Toolen
32
6
Marco Ruigrok
28
Ryan Koehof
28
8
Kaj Reede
27
Jesse Reede
27
10
Kevin Koehof
26
Jonathan Wormsbecher
26

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!!!!
Judo Yushi telt inmiddels ca. 500 judoka’s. Om te
zorgen dat de judoschool goed blijft draaien zijn
veel vrijwilligers nodig. We hebben veel mensen
die zich inzetten, maar we hebben ook nog veel
hulp nodig:
Activiteitencommissie Breedtesport
Om activiteiten, zoals de Japanse Week of
Sinterklaas, ook daadwerkelijk te laten plaatsvinden is een activiteitencommissie nodig. Kun je
helpen met het organiseren van activiteiten?
Schoonmaakhulp
De afgelopen jaren is het aantal lessen op de
judoschool flink gegroeid. Er is veel behoefte aan
schoonmaakhulp. We werken met een tabel met
schoonmaak-activiteiten, waardoor het mogelijk is
om te helpen al naar gelang de beschikbare tijd!
EHBO evenementen
We organiseren ca. acht wedstrijdevenementen
per jaar op de judoschool. Daarbij is het belangrijk
dat er EHBO is. Heb jij een EHBO diploma en wil
je een paar keer per jaar helpen?
Kantinedienst
We kunnen tijdens judolessen helaas niet altijd de
kantine open hebben; het is een wens om dat wel
te kunnen doen. Wie wil ons helpen?
Kun en wil je betrokken zijn bij de judoschool en
meehelpen met deze belangrijke taken? Meld je
persoonlijk aan bij Barry of stuur een mail naar
barry@judoyushi.nl . Barry neemt dan contact op!

