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Beste judoka en ouders,
Penningmeester:
Per direct is Budovereniging Asahi op zoek naar een
penningmeester. Het is voor de club van groot belang
dat deze functie zo spoedig mogelijk word opgevuld.
Voor meer informatie over deze functie kunt u terecht
bij Michel.
trainer@budo-asahi.nl
(extra) Wedstrijdtraining:
Op vrijdag 10 maart is Budovereniging Asahi te gast bij
judovereniging Nintai. De wedstrijdgroep gaat hier naar
toe om les te krijgen van een andere docent, en om te
judoën met andere judoka’s zodat we steeds beter
worden in het judo.
De judoka’s die mee mogen ontvangen hier van een
brief.
Carnaval vakantie:
Van vrijdag 24 februari tot zondag 5 maart 2017 zijn er
in verband met de carnavalsvakantie geen lessen bij
Budovereniging Asahi.
Maandag 6 maart gaan de lessen weer van start
volgens het rooster.
Sponsorwerving:
Budovereniging Asahi is op zoek naar ouders die een
paar uurtjes tijd hebben om namens Budovereniging
Asahi op zoek te gaan naar sponsoren.
Dit om een financiële bijdrage te leveren aan het Super
Hajime.
Mocht het zijn dat u zelf in het bezit bent van een
bedrijf en wilt u een bijdrage leveren, neemt u dan
contact op met Michel voor meer informatie.
Iedere hulp is meer dan welkom.

Hajime:
Het eerstvolgende Hajime is op zaterdag 18 februari
2017. Dit keer zijn we te gast bij judovereniging Nintai.
Zorg dat er weer bij bent om zo veel mogelijk punten te
behalen voor je volgende vaan!!
Judo kamp:
Beter veel te vroeg, dan iets laat.
De data voor het kamp zijn bekend.

Vrijdag, zaterdag en zondag
15, 16 en 17 september 2017
Exacte informatie volgt later.
Gezocht:
Een ouder die eens in de paar weken een stukje kan
schrijven voor de krant. Deze functie zal per moment
ongeveer 0.5 uur duren. Voordeel is dat we al wat
teksten hebben die u kunt hergebruiken.
Wilt u meer informatie ontvangen, neem dan contact op
met Michel.
Jarigen:
In februari zijn de volgende leden jarig:
Diego van den Meerendonk 19-02-2011
Dex Kuijs
20-02-2011
Wesley Paulissen
19-02-1993

6 jaar
6 jaar
24 jaar

Alvast van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!!
Mede namens het bestuur
Met sportieve groeten,
Meneer Michel

