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Informatie voor leden over

het judoseizoen 2017 - 2018

Beste leden en ouders van leden,

Het judo- en jiu jitsu seizoen 2016-2017 zit er al weer op, dus is het tijd om van een heerlijke 
vakantie te genieten. Na de zomervakantie start het nieuwe seizoen en wij willen jullie alvast op de 
hoogte brengen van wat er komen gaat.

BELANGRIJKE DATA / GEPLANDE ACTIVITEITEN (zet alvast in je agenda, ook terug te vinden op 
de website):

Dinsdag 22 aug 2017 Eerste judoles seizoen 2017-2018
Zaterdag 02 sep 2017 Activiteitenmarkt 2017 op ‘t Rond
Woensdag … okt 2017 ALV “verantwoording seizoen 2016-2017”
Maandag 09 okt 2017 – 
zaterdag 14 okt 2017

Kijkles voor ouder(s), broertjes, zusjes, vriendjes

Zondag 15 okt 2017 – 
zondag 22 okt 2017

Herfstvakantie

Maandag 18 dec 2017 –
zaterdag 23 dec 2017

Kijkles voor ouder(s), broertjes, zusjes, vriendjes

Zaterdag 23 dec 2017 – 
vrijdag 05 jan 2018

Kerstvakantie

Zaterdag 06 jan 2018 Graduaties
Zaterdag 06 jan 2018 Kagami Biraki
Zondag 04 feb 2018 Rodeslippentoernooi
Maandag 19 feb 2018 –
zaterdag 24 feb 2018

Kijkles voor ouder(s), broertjes, zusjes, vriendjes

Zondag 25 feb 2018 –
vrijdag 02 maart 2018

Voorjaarsvakantie

Zondag 08 april 2018 Groot Houten toernooi
Vrijdag 27 apr 2018 –
vrijdag 04 mei 2018

Meivakantie

Donderdag 10 mei 2018 –
zondag 13 mei 2018

Hemelvaartweekend

Dinsdag 29 mei 2018 –
vrijdag 01 juni 2018

Avond4daagse, lesuitval voor het basisonderwijs

Maandag 11 juni 2018 –
zaterdag 16 juni 2018

Kijkles voor ouder(s), broertjes, zusjes, vriendjes

Zondag (datum ntb) Clubkampioenschappen
Zondag 08 juli 2018 Graduaties

De oplettende lezer heeft gezien dat er met regelmaat een “kijkles” wordt georganiseerd. Deze 
nieuwe activiteit is speciaal voor de ouder(s), broertjes, zusjes of opa of oma. In plaats van in de 
kantine te blijven zitten, kunnen jullie in de dojo genieten van de judoworpen op de mat.

INSCHRIJFGELD, CONTRIBUTIE, KORTINGEN en OPZEGGEN

Alle informatie over het lidmaatschap staat op de website onder het onderwerp 
“Vereniging/lidmaatschap”. Een heugelijke mededeling: de contributie wordt in september niet 
verhoogd.
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BESLOMMERINGEN VAN HET BESTUUR

Bij een seizoensafsluiting wordt altijd stil gestaan bij de hoogte- en dieptepunten van de afgelopen 
periode. Dieptepunten zijn niet altijd prettig om te delen, je wordt er wel sterker van als je dat met 
elkaar doet en stil staat bij hetgeen er is gebeurd.

Het grootste dieptepunt is zonder twijfel het overlijden van onze penningmeester Philip Verlinde, de 
stille kracht op de achtergrond. Naast het penningmeesterschap stond hij wekelijks op de mat en 
zijn overlijden heeft serieus impact gehad op de seniorengroep en het bestuur.

Hoogtepunten zijn er diverse in verschillende maten en vormen. Wat te denken van:

 Alle goed afgelegde graduaties.
 De succesvolle sportpaslessen op woensdagmiddag.
 De successen die onze judoka’s tijdens verschillende toernooien hebben behaald; het 

overwinnen van zenuwen voor deelname aan een eerste toernooi tot en met onze 
wedstrijdjudoka’s (trainend bij TopJudoUtrecht of zelfs Papenda)l die nationaal en 
internationaal presteren.

 Lars van den Burg die 2e is geworden van Nederland in de categorie -18 jaar, -81kg.
 De judoka’s die hun 1e DAN examen met goed gevolg hebben afgelegd en nu de zwarte 

band mogen dragen, of zelfs nog hoger.
 De jiu jitsu groep die in april 2016 is gestart en nu is uitgegroeid tot een serieus grote 

groep die nu ook meedraait in de graduaties.
 Deelname aan de gezamenlijke budodag waarop wij aan de bezoekers uit Houten hebben 

laten zien wat je bij Judovereniging Groot Houten kan doen.
 Alle artikelen die in de plaatselijke krantjes hebben gestaan.
 Alle leraren die altijd weer met plezier en enthousiasme op de mat staan.
 Alle judoka’s, S-judoka’s, jiu jitsuka’s, fitnessers die elke week vol enthousiasme op de mat 

staan.
 De hulp van alle vrijwilligers die jullie judo mogelijk maken.

Dat zijn pas hoogtepunten waar wij allemaal van genieten! En volgend jaar gaan wij het judojaar 
met elkaar nog mooier maken!

Naast de diepte- en hoogtepunten is er nog een kritische kanttekening. Wij maken ons zorgen 
over de continuïteit van het bestuur en de consequenties die het niet invullen van bestuursfuncties 
met zich mee brengt. Zoals wellicht gemerkt is het niet eenvoudig om een nieuwe penningmeester 
te vinden. Gelukkig zijn er inmiddels een aantal kandidaten waarmee gesprekken zijn gepland. 
Daarmee zijn wij er nog niet. Op korte termijn is er ook een nieuwe secretaris nodig en een 
vrijwilliger die de website wilt beheren. Dit is een continue proces: beleid maken, beleid realiseren 
en nieuwe bestuurlijke aanwas zoeken om hiermee door te gaan. Als je graag een steentje bij wilt 
dragen om jullie Judovereniging Groot Houten te laten schitteren, neem dan contact op met de 
voorzitter (voorzitter@judogroothouten.nl) of één van de andere bestuursleden.

Wij zien elkaar weer in augustus op de judomat!

Fijne vakantie!

Het bestuur
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