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1 Editie Nieuwsbrief
Als nieuw bestuur willen wij graag snel
en direct communiceren met de leden.
U leest daarom nu de eerste editie van
onze nieuwsbrief. De regelmaat
moeten we nog gaan bepalen, maar dat
wordt minimaal 4 keer per jaar en
wellicht éénmaal per maand afhankelijk
van het nieuws.
ste

Communicatie van oud bestuur
Het vorige bestuur blijft (oud)leden
lastig vallen met berichten over het feit
dat het huidig bestuur geen rechtmatig
gekozen bestuur is en voegt daarbij een
lijst van verdraaiingen en pertinente
onwaarheden. Wij hebben er als
bestuur voor gekozen om deze
berichten niet te beantwoorden en u
niet wederom daarmee lastig vallen. Op
de website hebben wij een opsomming
gemaakt van de status van onze
vereniging op dit moment (alleen voor
leden).

Website
Onze website is ook weer nieuw leven
ingeblazen en gevuld met veel nieuws
en berichten. Miranda Jeursen (Tai
Chi), bedankt voor het redigeren van de
teksten (helaas heeft het ons nog de tijd
ontbroken om dit ook al aan te passen).
Ouders van jeugdleden
Het zou ons leuk lijken als de ouders
eens een les met de kinderen zouden
meedoen, het verstevigt daarmee de
band met de kinderen en met de
vereniging.
Nieuwe leden
We zijn verheugd u te kunnen
meedelen dat wij op dit moment al 12
nieuwe leden hebben kunnen
inschrijven. En dat is pas binnen 2
weken. Er zijn al weer aanvragen voor
proeflessen en 1 potentieel lid.

Vrijwilligers gevraagd
Ieder lid heeft een inspanningsverplichting voor de vereniging. Hier
gaan we wellicht in de toekomst wat
meer mee doen. Voor nu vragen wij
vrijwilligers voor het opzetten en
runnen van commissies zoals:
- Schoonmaakcommissie
Leraar voor jeugd Jiu Jitsu en Judo
- Barcommissie
Vanaf 19 en 20 november starten (na
- Promotiecommissie
een onderbreking van 2 lessen) de
U kunt zich opgeven bij de secretaris.
lessen voor de jeugd in de disciplines
Jiu Jitsu en Judo. Wij hebben oud
Qigong
leraar en icoon in de budo wereld Het bestuur wil graag lessen in Qigong
Edwin Hiense (3de dan Judo/6de dan gaan aanbieden, te beginnen op de
Jiu Jitsu) bereid gevonden om vanaf woensdagavonden. Qigong is een soort
volgende week de lessen jeugd Jiu Chinese yoga die door jong en oud
Jitsu en jeugd Judo weer te gaan beoefend kan worden. Goed voor
begeleiden.
lichaam en geest. Als er interesse is dan
horen wij dat graag en staan u graag te
Dschen Dui is weer schoon
woord.
Op zondag 11 november heeft een
groep vrijwilligers van Tai chi en het
bestuur ons clubgebouw weer
volledig schoongemaakt. De mat is
daarbij schoon gestoomd. Door ons
gebruik is het nodig dat dit elke week
gaat gebeuren. Wilt u ook dat de dojo
schoon blijft en ook (af en toe)
daaraan meehelpen, geef u dan op bij
de secretaris.
Contact met scholen
Er is een initiatief om te onderzoeken of
we wat met scholen kunnen doen.
Leerlingen uitnodigen om in de ochtend
kennis te laten nemen van wat Dschen
Dui allemaal voor hen kan betekenen.
Daarnaast kunnen buurthuizen een rol
in het geheel spelen. Activiteiten die de
versterking van Dschen Dui tot gevolg
hebben, ondersteunt het bestuur met
graagte. Zijn er leden die zich geroepen
Sportpas
voelen in een commissie te gaan
Vanaf dit moment doen wij weer deelnemen meld je dan bij het bestuur.
actief mee met de Sportpas zowel
voor jeugd (vanaf februari) als voor
Ledenadministratie
volwassenen (vanaf deze maand).
Helaas is er geen overgang van stukken
tussen het oud bestuur en het huidige.
Leraren
Dit
betekent
dat
wij
de
Het bestuur heeft met alle actieve ledenadministratie moeten samen
leraren gesproken en de wensen en stellen. Hierin zijn wij al aardig op weg.
opmerkingen
geïnventariseerd. Mocht u of iemand die u kent of spreekt
Binnenkort
zal
het
bestuur en lid zijn van Dschen Dui en nog geen
gezamenlijk met alle leraren om de mail hebben ontvangen van het nieuwe
tafel gaan om alles nog eens op een bestuur? Laat deze dan s.v.p. reageren
naar de ledenadministratie.
rijtje te zetten.
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