
Voorwoord 
 

Voor jullie ligt de eerste 
editie van ons clubblad 
onder de nieuwe naam van 

onze club ‘Kawa No Mura’. 
Dit blad zal 4 keer per jaar 

verschijnen en zal 
belangrijke informatie 
bevatten.  

 
Verder hebben we een 
leukere naam dan ‘Het 

nieuwsblad’ nodig dus stuur 
suggesties in als jullie een 

leuke naam weten. 
 
We hopen met dit clubblad 

iedereen op de hoogte te 
houden van de nieuwste 

zaken. 

Het bestuur 

 
Kawa No Mura – Judoclub 

Lottum/Grubbenvorst 
Linde 4  

5831 RD Boxmeer 
www.judoclublottum.nl 

 
Wat vind je deze keer in ons clubblad? 
Pagina 1   -  Voorwoord, Bestuursinformatie 
Pagina 2   -  Agenda seizoen 2020 

Pagina 3   -  Corona Maatregelingen 
Pagina 4   -  Website en T-shirts 
Pagina 5   -  Trainingstijden 
Pagina 6   -  Lidmaatschap JBN 

Pagina 7   -  Sponsors 
Pagina 8   -  Kleurplaat 
 

Voorzitter:    Jack  Martens  06-28137497 
Penningmeester:   Ralph Droesen  

Secretaris:    Ralph Droesen 06-52094223 
Ledenwerving en sponsoring: Susanne Ryan  06-21220509 
Communicatie:    Keanu Ryan 06-24925750 
 

Trainers:     Paul Maaskant  
      Peter Beurskens  

Assisent Trainer:   Marlijne van der Heide  

Communicatie 
Dit keer hebben we geen formulier gemaakt. 
Mochten  er vragen of opmerkingen zijn over dit 

boekje, de website, de club of wat dan ook stuur 
ons dan even een mailtje via 
info@judoclublottum.nl 
 

Uiteraard kun je ook gewoon een van de 
bestuursleden aanspreken. 

BESTUURSLEDEN GEZOCHT !!!! 

 

 

WIL JE JE VOOR ONZE CLUB INZETTEN, ERVARING OPBOUWEN ALS 

ORGANISATOR OF JE CV AANSPEKKEN?  

 

WORDT BESTUURSLID! EN STUUR EEN MAILTJE NAAR 

INFO@JUDOCLUBLOTTUM.NL 

 

 

http://www.judoclublottum.nl/
mailto:info@judoclublottum.nl
mailto:INFO@JUDOCLUBLOTTUM.NL
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AGENDA Kawa No Mura – JudoclubLottum 

Seizoen 2020 
 

Deze versie kan tussentijds gewijzigd of aangevuld worden. Kijk voor de 
meest actuele versie op de website: www.judoclublottum.nl . 
Alle activiteiten zijn/kunnen i.v.m. Corona afgelast worden. 

 

25-04-2020      Meivakantie  

03-05-2020      Meivakantie  
 
16-05-2020      Interne CompetitieSevenum– €3,50 
17-05-2020      JJCL BelfeldTeam(10:00) 

12-06-2020      Examens 
19-06-2020      Examens 

26-06-2020      Bandenuitreiking 
28-06-2020      JJCL Belfeld Team (10:00) 

 
11-07-2020      Zomervakantie 
23-08-2020      Zomervakantie 
 

28-08-2020      Start Training 
04-09-2020      Kamp 
06-09-2020      Kamp 
 

 
 

 

http://www.judoclublottum.nl/
http://judoclublottum.nl/agendaitem.php?agendaid=167
http://judoclublottum.nl/agendaitem.php?agendaid=168
http://judoclublottum.nl/agendaitem.php?agendaid=169
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Wijzigingen Bestuur 

Zoals in de laatste ALV reeds aangegeven is zijn er 2 bestuursleden gestopt. 

 
Roy Bouten heeft zijn taken als bestuurslid neergelegd om voor zichzelf de 
nieuwe uitdaging als wethouder aan te gaan. 
 
Karl Corbij heeft zijn taken als bestuurslid neergelegd daar er begonnen 
wordt met een nieuwe opleiding. Dit combineren buiten zijn werkzaamheden 

en het bestuur was niet mogelijk. Vandaar dat hij besloten heeft om zijn 
taken neer te leggen. 
 
We wensen Roy & Karl het beste en hopen hen nog soms te kunnen zien. 
 

Nieuw bestuurslid Keanu Ryan  

Toch mogen we ook een groot welkom geven aan een nieuw bestuurlid 
namelijk Keanu Ryan. Keanu heeft de taak op zich genomen om dit 
nieuwsblad alsook de sociale media(Facebook, en  
andere communicatie mogelijkheden) op te pakken.  
Verder zal hij als notulist fungeren tijdens vergaderingen. 
 

Hij hoopt veel te kunnen toevoegen aan 
het bestuur en de judoclub! 

Covid-19 Maatregelen 

 

Beste judoka´s, 

Door het coronavirus is een vreemde periode ontstaan, waaraan wij ons als club ook moeten 
aanpassen. Het JBN heeft besloten alle wedstrijden en trainingen t/m 28 april af te lassen. Dit 
betekent dat wij tot 28 april helaas niet op de mat kunnen staan alsook dat onze paasactiviteit 
niet doorgaat. 

Wat er na 28 april gebeurt, is nog niet bekend. Echter, er bestaat een grote mogelijkheid dat 
we tot de zomervakantie niet kunnen trainen. We kunnen het alleen maar afwachten en wij 
zullen jullie als bestuur op de hoogte houden. Zowel via email, whatsapp als de 
facebookpagina (https://www.facebook.com/JudoclubLottum/) en de website 
www.judoclublottum.nl . 

Samen staan we sterk tegen Corona! 

Namens het bestuur van Kawa No Mura, 

Keanu Ryan 

Bestuurslid 

https://www.facebook.com/JudoclubLottum/
http://www.judoclublottum.nl/
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Samenwerking tussen Samensprong en Judoclub 

Op 16 januari 2020 heeft onze Judoclub een Judo voorstelling gegeven op 

basisschool de Samensprong in Grubbenvorst. Met als doel de Judosport 

weer bekend te maken onder de leerlingen door spectaculaire judo worpen en 
valbreken aan de kinderen te tentoonstellen. 
 
Hierbij konden de leerlingen en leerkrachten vragen stellen en actief meedoen 
aan de les door ze zelf worpen te laten maken. 

We hopen dat we met deze activiteit de kinderen enthousiast hebben kunnen 
maken voor de judosport!  
We hebben door deze actie ook wat nieuwe leden gekregen. 
 
Als bestuur bedanken wij de trainer en alle leden die dit mogelijk hebben 
gemaakt! 

Website 

 

Op dit moment wordt er hard gewerkt om de website online te krijgen. Wij 
zullen jullie wederom een update geven wanneer hierover meer te vertellen is.  

T-shirts/polo´s Kawa No Mura 

 

Omdat er als vereniging besloten is een nieuwe naam te gaan dragen zijn wij 
bezig met het ontwerpen van nieuwe shirts/polo’s. Hieronder vast een 
voorproefje. Binnenkort zullen deze bestelt kunnen worden, hierover zal meer 
informatie komen wanneer de situatie rondom Corona is gaan liggen.
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ALGEMENE INFORMATIE JUDOCLUB 

Trainingstijden 
 
Judoclub Lottum heeft wekelijks twee trainingavonden woensdag en vrijdag.  

De Judoclub in Grubbenvorst alleen op Woensdag. De trainingen gaan in 
principe gedurende het hele jaar door met uitzondering van de 
schoolvakanties.  
 
De trainingstijden zijn als volgt Grubbenvorst: 
Woensdag:  

Wedstrijdtraining: 18.30 tot 19.30 uur 
Senioren:   19.30 tot 21.00 uur 
 

De trainingstijden zijn als volgt Lottum: 
Vrijdag:  
Groep 1V:    17.00 tot 18.00 uur 

Groep 2V:    18.00 tot 19.00 uur 
Groep 3V:    19.00 tot 20.00 uur 
Groep 4:    20.00 tot 21.00 uur 
 
Wanneer een judoka niet in staat is om aan de training deel te nemen dient 
hij/zij zich bij de judoleraar af te (laten) melden. 

Kamp 

 

Ook dit jaar organiseren wij weer een super gezellig kamp voor alle judoka´s. 
Dit jaar zal het kamp plaats vinden op 4 t/m 6 september. 

LIDMAATSCHAP JBN 
 
Bij het bestuur en bij Paul komen veel vragen binnen met betrekking tot het 

lidmaatschap van de Judo Bond Nederland. Hiervoor hebben we de 
lidmaatschapsvoorwaarden van de JBN op een rij gezet; 

 
1. Het bondslidmaatschap loopt volgens het kalenderjaar en staat los van 

het lidmaatschap van sportschool c.q. –vereniging.  
2. Adreswijzigingen dienen schriftelijk of per e-mail te worden doorgegeven 

aan het bondsbureau. 
3. Het bondslidmaatschap is strikt persoonlijk. 

4. Bij verlies van het JBN-paspoort kan een nieuw exemplaar worden 
aangevraagd. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen € 11,-. 

5. Beëindiging van het lidmaatschap dient door het individuele lid 

zelf (of indien minderjarig door de ouders/verzorgers) voor 15 

november van het lopende jaar schriftelijk te worden doorgegeven 

aan het bondsbureau van de JBN zodat het lidmaatschap 1 januari 

daaropvolgend beëindigd wordt. 

(Postbus 7012, 3430 JA Nieuwegein) 
 
Vooral over het laatste artikel worden we vaak aangesproken. We kunnen ons 
uiteraard bijna niet voorstellen dat leden het lidmaatschap op willen zeggen, 
maar mochten er toch situaties voordoen, vergeet dan niet zelf bij de bond af 

te melden. 
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Sponsors 

Er wordt hard gewerkt om sponsors voor onze vereniging te benaderen. 
Onderstaande sponsoren hebben al een bijdrage geleverd aan onze 

vereniging. 
 

1. John´s Car service(Grubbenvorst/Blerick) 

- T-Shirts en Polo´s  
2. Covebo(Venlo) 
3. Maasland Vleeswaren(Baarlo) 
4. Verbong Tweewielers(Grubbenvorst) 
5. Schoenmaker(Grubbenvorst) 
6. Bloemstudio 86(Grubbenvorst) 

 
 
Door hun sponsoring kunnen wij de club draaiend houden. Heel erg 
bedankt hiervoor! 

 
Kennen jullie iemand die mogelijk de vereniging wilt sponsoren. Geef dit 
dan aan bij het bestuur middels info@judoclublottum.nl 
 

mailto:info@judoclublottum.nl
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Kleurplaat 
 
Kleur deze kleurplaat zo mooi mogelijk in, en teken er iets moois om heen. Vul je naam 

onderaan de kleurplaat in en stuur hem naar info@judoclublottum.nl . De mooiste worden op 

de website gezet. 
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