
Juni 2022

Beste leden, ouders en verzorgers,

Hier is alweer de nieuwsbrief van juni. Het is bijna
zomervakantie, maar voor het zover is, zijn er nog een aantal
activiteiten.

Slip- en Bandexamens
Zoals in de vorige nieuwsbrief ook gecommuniceerd is, vinden in de
week van 20 t/m 24 juni de slipexamens plaats. Judoka's doen
examen in het reguliere lesuur.

De bandexamens zijn alleen op uitnodiging door de leraar en zullen
plaatsvinden op zaterdag 2 juli.

BBQ
Op 8 juli houden we een barbecue om het seizoen gezellig met
elkaar af te sluiten. De barbecue is voor ouders, judoka’s en
medewerkers. De barbecue start om 18.00 uur en om 21:00 uur
wordt het laatste vlees erop gelegd.

Als u wilt komen, kunt u van vrijdag 17 juni tot en met 1 juli
een deelnemerskaart kopen bij de bar.
Voor volwassenen kost een kaart € 10,00 en voor kinderen is er
een kaart voor € 4,00 per stuk.



Op vertoon van deze kaart kunt u bij de medewerkers
verschillende soorten vlees halen.
De kaart wordt per onderdeel afgetekend. Bijgerechten zoals
broodjes en salade staan op het buffet. Let op, dit is alleen
voor deelnemers met een kaart. Drankjes zijn voor eigen
rekening en verkrijgbaar bij de bar.

Let op! Met deze barbecue sluiten we dit seizoen af en begint
direct vanaf 8 juli de zomervakantie. Er zijn dan geen lessen.
De eerste lessen na de zomervakantie beginnen weer vanaf 22
augustus. Wij wensen u alvast een fijne zomer toe!

Bestuur
In de Algemene ledenvergadering zijn een aantal nieuwe
bestuursleden benoemd, het bestuur is er ook voor u.
Als u vragen, opmerkingen of ideeën heeft, nodigen we u uit
dit te mailen naar: jvhashi@gmail.com

Vriendenloterij
Wist u dat u met uw deelname aan de Vriendenloterij ook onze
vereniging kunt steunen? 40% van elk meespelend lot, komt ten
goede aan onze vereniging, dit kost voor u als deelnemer niets
extra's.
Speelt u al mee met de vriendenloterij of overweegt u hiermee
te beginnen, denk dan alstublieft ook aan ons en geef aan de
vriendenloterij door dat u uw lot wilt linken aan
judovereniging Hashi. Bedankt!

De volgende nieuwsbrief zal na de zomervakantie naar u verstuurd
worden.
Fijne zomer en we hopen u allemaal te zien tijdens de BBQ op 8 juli!

Zomerse groeten, het bestuur.
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