KAWA NO MURA
Judo Club

JBN keurmerk 2020-2021!
Met trots mogen we verkondigen dat wij het JBN keurmerk 2020-2021 in ontvangst mochten
nemen. Om in aanmerking te komen voor het JBN keurmerk moesten wij aan diverse
voorwaarden voldoen.
-

Aannamebeleid
Meerjarenbeleidsplan
Gedragscode
Calamiteitenformulier
VOGs bestuursleden, trainers en vrijwilligers
Protocol tegen pesten en seksuele intimidatie
Vertrouwenscontactpersoon
Veiligheid- en hygiëneregels
Goede opgeleide, gekwalificeerde en vakbekwame trainers.

We hebben de luxe positie dat beide trainers Peter Beurskens en Paul Maaskant de 5de
dam, diverse andere certificaten en opleidingen rondom de judo sport hebben.
Met dit JBN keurmerk onderscheiden wij ons kwalitatief en kunnen veilige een
hoogkwalitatieve trainingen waarborgen.

Nieuwe voorzitter
De voorzitter Jack Martens heeft in juni 2020 kenbaar gemaakt dat hij zijn functie met ingang
van 9.10.20 neer gaat leggen. Wij danken Jack voor zijn inzet de afgelopen jaren en wensen
hem veel succes in de toekomst.
Het bestuur heeft Susanne Ryan m.i.v. 9 oktober 2020 officieel tot nieuwe voorzitter van de
judo club KAWA NO MURA benoemd. Susanne is sinds januari 2019 als alg. bestuurslid
actief en is o.a. voor de commissie ledenwerving en sponsoring verantwoordelijk. Sinds juni
2020 heeft ze een breder pakket van bestuurlijke taken op zich genomen en o.a. de
organisatie van het JBN keurmerk geregeld.

Nieuwe bestuursleden
We zijn verheugd dat de jongere generatie interesse toont om bestuurlijke functies op zich te
nemen. Sinds januari 2020 regelt Keanu Ryan communicatie zaken. Joep Verstegen en Tim
Hendrix zijn onze nieuwste aanwinsten. Graag willen Erik Derksen aan u voorstellen hij is
sinds mei 2020 alg. bestuurslid en hij heeft de activiteiten commissie onder zich.
Zonder vrijwilligers geen vereniging
Anouschka Heinemans is de vertrouwenscontactpersoon binnen onze club. Bas van Dijk zit
in de sponsoren commissie, Marlijne von der Heide is assistent trainer jeugd en Monique
Soree in de activiteiten commissie. Marcel Hermans heeft de website opgebouwd en
onderhoud deze ook.
Check out all news! www.kawanomura.nl

Sponsoren
Graag willen we onze sponsoren zoals ‘ John’s Car Service’ onder uw aandacht brengen.
Met dank ook aan onze andere spnsoren zoals: Maasland Vleeswaren B.V., Möbel Busch in
Duitsland, Tandartspraktijk TIP TOP TAND, G. Theelen Schoenmakerij, Bloemstudio 86,
Verbong Tweewielers, Richard Berns Transport, Andmore Vormgeving en Hans van den
Brandt Assurantiën B.V..

Trainingstijden kinderen & jeugd
Woensdagavond:
Wedstrijdgroep
Locatie

18:30 - 19:30
Grubbenvorst ´Het Haeren´

Vrijdagavond:
Leeftijd 4-7
Leeftijd 8-12
Locatie

17:00 - 18:00 uur
18:00 – 19:00 uur
Lottum gymzaal ´De Smetenhof´

Trainingstijden Senioren (Leeftijd 13+)
Woensdagavond:
Locatie

19:30 - 21:00 uur
Grubbenvorst gymzaal ´Het Haeren´

Voor verdere vragen omtrent judotrainingen/ proeflessen bel of app +31 6 21220509
facebook.com/JudoclubLottum, bezoek onze website www.kawanomura.nl of stuur een
email aan info@KAWANOMURA.nl

