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Foto door Patrick Bougriyen
Algemene LedenVergadering
Op 19 januari hebben wij een Algemene
LedenVergadering gehouden die is
bezocht door 42 stemgerechtigde leden
(met 5 machtigingen). Na de toelichting
van wat het nieuwe bestuur bij de
overname
in
november
heeft
aangetroffen en inmiddels al heeft
gedaan in de voorgaande 3 maanden, is
vooral gekeken naar de toekomst. Door
de financiële situatie welke het bestuur
toen heeft aangetroffen was het helaas
noodzakelijk om voor te stellen om de
contributie te verhogen en meer leden
te vergaren. Dit voorstel is met een
overgrote meerderheid aangenomen.
Ook met de leraren zijn nieuwe
afspraken over de vergoedingen
gemaakt.
Contributie en flexibel trainen
De contributie is per 19 januari
verhoogd naar € 15,00 per maand voor
leden tot 17 jaar en € 25,00 per maand
voor leden van 17 jaar en ouder. Voor
bestaande leden gaat dit het 2de
kwartaal in. Daartegenover heeft het
bestuur gemeend om elk lid de
mogelijkheid te geven om zonder extra
kosten gebruik te maken van alle
disciplines van Dschen Dui. De wijze
waarop een lid dit kan doen wordt in
een aparte mail beschreven.
Nieuwjaarsborrel
Na de Algemene LedenVergadering
hebben wij de nieuwjaarsborrel
gehouden en hebben wij met een
goede Prosecco geproost op een mooie
toekomst voor Dschen Dui. Uit de
onderlinge gesprekken werd wel
duidelijk dat iedereen er weer zin in
heeft en is het toch behoorlijk laat
geworden.

Gezondheidsbeurs 40+

Ouders van jeugdleden
Graag willen wij de bar bemannen
tijdens de trainingen van de
jeugdleden op maandagmiddag van
16:30
uur
tot
17:30
uur,
dinsdagsmiddag van 16:00 uur tot
18:00 uur en zaterdagochtend van
10:00 uur tot 12:00 uur. Het
eenvoudigste is wanneer de dan
aanwezige ouders dat zouden kunnen
doen. Na een instructie (notatie
gebruik en gebruik pinapparaat) en
het behalen van een benodigde
certificaat
verantwoord
alcohol
gebruik (zeer eenvoudig maar
noodzakelijk), kunnen de ouders van
start. Hierover worden zij nog
separaat aangeschreven, doch je mag
je al eerder opgeven, mail dan naar
bestuur@dschendui.nl.
Schoonmaak

Vanaf januari hebben wij twee
Vertrouwens Contact Personen;
Dagmar Taylor (Tai Chi) en Rob van
Rhijn (oud lid). Via de links onder de
foto en naam stellen zij zich voor op
een pagina op onze website.
Aiki Jutsu
Vanaf maandag 15 april starten wij
vanaf 20:30 uur met lessen Aiki Jutsu
(basis van de Aikido). Jeroen Jonker
(oud lid van Dschen Dui) 5de dan Aiki
Jutsu start dan als leraar de lessen.
Cees de Jongh (oud leraar van Dschen
Dui) 8ste dan Aiki Jutsu staat Jeroen
regelmatig bij en vervangt hem, maar
zal ook Aiki Jutsu voor de jeugd op de
woensdagmiddag gaan opstarten.
Pencak Silat

Al een paar maanden wordt er
tweemaal per week de schoonmaak
gedaan door een lid van onze
vereniging; Patrick Bougriyen (Tai
Chi). Patrick heel erg bedankt
daarvoor. Hiervoor wordt aan Patrick
een vrijwilligersvergoeding betaald,
daar dit eerst een vrij dure kostenpost
was voor onze vereniging. Wij zijn
echter nog op zoek voor een extra
schoonmaker/ster die in het geval dat
Patrick niet kan, de schoonmaak
overneemt. Natuurlijk staat hier ook
de vrijwilligersvergoeding tegenover.
Je kunt je hiervoor aanmelden op
secretaris@dschendui.nl.

Klussen, bar en opruimen
We zijn ook nog op zoek naar leden
die onze technischecommissie (o.l.v.
Jos van der Linden) en barcommissie
(o.l.v. Chris Spiering) kunnen bijstaan.
Meld je hiervoor direct aan op
secretaris@dschendui.nl. Binnenkort
zullen we ook een weekend in
Op 27 januari hebben 3 disciplines plannen om de zolder op te ruimen,
(Karate, Pencak Silat en Tai Chi) op de hetgeen wij bijtijds aan jullie zullen
Gezondheidsbeurs 40+ in het Rabobank melden.
Telstarstadion elk 3 demonstratie
Stukken online
gehouden van hun stijl. De disciplines
waren ruim vertegenwoordigd en de Sinds enige tijd hebben wij diverse
reacties zeer positief. Het kan niet stukken aangemaakt en online gezet
anders dan dat wij hierdoor leden die onder meer te maken hebben met
overhouden. Het drukwerk was gratis privacy (zie hier het overzicht). Alle
verzorgd door Van Rixel Drukkerij, en leraren, bestuursleden en vrijwilligers
wij willen Gerard van Rixel (karateka) hebben ook een gedragscode
dan ook hartelijk danken voor zijn ondertekend. Tevens hebben wij een
bijdrage. Ook alle aanwezigen bedankt. E-herkenning gekregen waardoor wij
voor alle leraren en vrijwilligers een
Judo clinic 18 februari
gratis VOG (verklaring van goed
Op 18 februari heeft Edwin Hiense gedrag) kunnen aanvragen, en
samen met Han Baars en Dagmar Taylor hiermee zijn wij nu bezig.
een judo clinic verzorgd van een uur
voor 3 groepen kinderen (circa 40) van
Ledenaantal
kinderopvang Partou. Dit initiatief was
Helaas is de ledenadministratie nog
opgezet door Dagmar. Het was
steeds niet 100% zuiver. We maken nog
schitterend om te zien dat de kinderen
af en toe mee dat er personen al lang
zich opperbest vermaakten en er al een
geen lid meer zijn. Prettig is wel om te
paar bij waren die al van mening waren
melden dat wij vanaf 1 november
dat zij gewoon terugkwamen 😊😊.
inmiddels 36 nieuwe leden hebben
Judo clinic 19 februari
Op 19 februari hield Velsen in Beweging
een sportinstuif met verschillende
sporten voor 240 kinderen van groep 1
t/m 8 in het Polderhuis te Velserbroek.
Edwin Hiense, Han Baars en George
Smits van Dschen Dui hebben de
kinderen een judo clinic gegeven van 15
minuten. Het was mooi om te zien dat
nagenoeg alle kinderen veel plezier
hieraan beleefde. Een mooie opzet
naar meer nieuwe leden.

Vertrouwens Contact Personen

ingeschreven en er nu nog ongeveer 9
potentiele leden in proeflessen lopen.
We hebben echt nog wel 40 leden nodig
om te zorgen dat wij een stabiele en
groeiende vereniging worden welke de
kosten en de komende investeringen
kunnen dragen. Weet je een potentieel
lid? Wil een vriend of vriendin eens
meedoen? Kom gewoon langs en pak
die twee gratis proeflessen.

Robin Vogel is 2de geworden op de
Berlijn Open in Duitsland, na een
wedstrijd die op TKO gewonnen werd,
vocht hij in de laatste ronde tegen een
meervoudig Europees kampioen en
verloor met minimaal verschil. Op
naar de volgende wedstrijden waar
we voor Europees goud gaan! Op de
foto vloert hij zijn tegenstander! Trots
op Robin, grote klasse. Alle eer voor
hem maar ook voor zijn leraar Vincent
Fabris!
Subsidies 2016 - 2019
Dank zij de Gemeente Velsen hebben
wij subsidie voor onze jeugdleden
ontvangen over de jaren 2016 t/m
2019. Het zijn geen hele grote
bedragen, maar alles telt mee. Officieel
mochten wij alleen de subsidie over
2019 aanvragen.
Beeldscherm
Het beeldscherm wat voor veel leden
een doorn in het oog was is op 19
februari
door
de
leverancier
verwijderd. Dit scheelt de vereniging
zeer veel geld. De leverancier is het er
niet mee eens, maar er is na
bestudering gebleken date er geen
rechtsgeldige overeenkomst met onze
vereniging is.
Verwarming
Inmiddels zijn er nieuwe leidingen
getrokken naar de kleedkamers en is
het daar ook weer behaaglijk. Helaas is
er nog steeds lekkage, dus zal Veolia
ook de leidingen in de Dojo en de
kantine gaan vervangen, een en ander
op kosten van de Gemeente Velsen.
Camera voordeur
Sinds kort hebben wij een camera
geplaatst boven de voordeur. Dit
hebben wij gedaan omdat er een aantal
keer is geconstateerd dat de voordeur
van het slot af was, en niemand kon
aangeven waar de oorzaak lag. De
camera is sec en alleen bedoeld als
beveiliging van de voordeur. De
beelden zullen alleen bekeken worden
na het bekend worden van een
afwijking en staan in een loop,
waardoor deze automatisch na enige
tijd overschreven worden.
Mededelingen en nieuws
Onze website wordt continue up-todate gehouden. Op de pagina
Mededelingen/Nieuws
staan
ook
steeds de nieuwste ontwikkelingen
genoemd. Bezoek deze dan ook
frequent.
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