
 

 

Jaargang 18, verschijnt 4x per jaar 1
e
 kwartaal, 31 januari 2018 

 

In deze nieuwsbrief lees je onder 

andere over: 

★ Contributie verhoging 

★ Welkom nieuwe Leden 

★ Judoka van de maand  

★ Agenda 

★ Judoka in de  spotlight 

★ Rabobank Clubkas  

★ Grote  Clubactie 

★ Sponsorkliks 

 

Vanuit het bestuur: 

Het nieuwe jaar is weer begonnen, wij willen 

hierbij de gelegenheid nemen, om iedereen een 

gelukkig nieuwjaar en een heel sportief 2018 toe 

te wensen. 

 

 

 

Contributie verhoging:  

In de algemene ledenvergadering is er 

besproken dat door stijgende kosten de 

contributie verhoogd gaat worden met 

€0,50 cent per maand. Ingaande 01-01-

2018.  

Dit is besloten om alles te kunnen blijven 

bekostigen zonder dat er activiteiten en 

toernooien moeten schrappen. We 

hopen op uw begrip. 

 

Nieuwe leden : 

Wij zijn blij mede te kunnen 

delen dat de volgende 

nieuwe leden onze 

vereniging komen 

versterken:  

Enzo Schuiveling, Marinus Abrahamse, David 

Haratunian, Rick Buchinhoren en Jadey & Jeremey 

Lopez 

Welkom en heel veel plezier met judoën 

 



 

Judoka van de maand: 

Judoka van de maand December is: Aidan Nasirkhan  

En Judoka van de maand Januari is: Enzo Schuiveling 

Gefeliciteerd!!!!!! 

 

Agenda voor de komende periode: 

25 Februari : 500 puntentoernooi Breda 

10 Maart:  Streekontmoeting Prinsenbeek 

11 Maart: Sport en Zwemmiddag 

25 Maart: 500 puntentoernooi Made 

 

Judoka in de spotlight:   Aidan Nasirkhan 

Hallo, ik ben Aidan Nasirkhan, ik ben 7 jaar en zit op judo en voetbal. Judo vind ik te gek omdat ik er mooie 

worpen kan leren en meester paul ons heel goed helpt bij alles. Van wedstrijdjes leer je ook heel erg veel, en 

daarom doe ik er graag aan mee. 

Op de foto van ik blij omdat ik die dag mijn groene slip verdiend had, en ook nog eens judoka van de maand 

geworden was, daarom kreeg ik die mooie wisselbeker voor een maand te leen en daarna een mooie 

oorkonde.. 

Groetjes Aidan….. 

 

 



 

 

Rabobank clubkas Campagne: 

In de periode van 4 tot en met 16 april 2018 kan er weer gestemd worden op onze 

verenging,  

iedere stem is geld waard!!!     Dus stem allemaal vanaf 4 april!!!! 

 

Vrijwilliger in het zonnetje gezet: 

Deze keer helaas even geen vrijwilliger in het zonnetje kunnen zetten, door veranderingen in het 

bestuur, zijn we daar niet aan toegekomen, maar ik beloof jullie, dat gaan we het volgende 

kwartaal dubbel en dwars goed maken.. 

Dus……… wordt vervolgt!!!!!!!!!! 

 

Grote club actie…. 

Wat was het weer een succes dit jaar.  Er is maar liefst €1071,30 cent opgehaald.  

Super bedankt voor jullie inzet en we hopen dat jullie volgend jaar weer met net zoveel 

enthousiasme lootjes gaan verkopen. Wel willen we Maikel van Slochteren even speciaal noemen, 

hij heeft maar liefst 290 loten weten te verkopen. Iedereen is inmiddels al bedankt met een 

cadeaubon en Maikel heeft een mooi trainingspak gekregen die hij al heel lang wilde. 

 

 



 
 

Herinnering Sponsorkliks: 

We doen nog steeds mee met Judovereniging Zevenbergen aan Sponsorkliks. 

Wil je graag een boek kopen  bij  Bol.com? Of een nieuwe stofzuiger via  Coolblue? 

Misschien een pizza  laten  komen?  Doe  dat dan voortaan  via de banner op onze 

site!  

Klik even  op  het  plaatje  van  SponsorKliks en kies de webwinkel waar je jouw 

aankoop wilde doen. Het kost niets extra!  Het levert onze vereniging echter wel een 

leuk klein extraatje op! 

Kortom met 1 muisklik heb jij wat je toch al wilde kopen  maar  geef  je  jouw  

vereniging een cadeautje! Dus doen jullie na de zomer ook mee? 

 

 

 
Tot slot 

 

Dojo: 

 “Sporthal de Borgh” IJshof 1 
Zevenbergen 

 

Lestijden training: 

Dinsdag: 

16.30-17.30  7 t/m 10 

Donderdag: 

16.00-17.00 5 t/m 7 jaar 

17.00-18.00 wedstrijdtraining 

 

Trainer: 

Paul Christianen 

T: 0168-323783 

06-48695133 

paul@jvzevenbergen.nl 

 

 

Bestuur: 

Jelle Heus  (penningmeester) 

jelle@jvzevenbergen.nl 

 

Celester v Rosmalen (secretariaat) 

celester@jvzevenbergen.nl 

 

Jacquelien van. Slochteren 

( algemeen bestuurslid) 

   

 Secretariaat: 

De Meeren 127 

4761 SG Zevenbergen 

:secretariaat@jvzevenbergen.nl 

Site: www.jvzevenbergen.nl 

 

Facebookpagina: 

Judovereniging.Zevenbergen 

 

 

 

contributie: € 11,50 p/maand 

 Incasso: 

Per kwartaal in 2e maand 

 

Opzegging: 

Middels opzegformulier 

(aanwezig in leszaal en op de site) 

Opzegtermijn: 1 kwartaal 
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