Wedstrijden en Activiteiten
Jaarvergadering 24 november
Dinsdag 24 november houdt het bestuur van JV THAG haar jaarlijkse jaarvergadering. Leden en ouders zijn van
harte welkom om 20.00 uur in de vergaderzaal in sporthal
Naast een kort verslag van het bestuur zal er voornamelijk gesproken worden over de toekomst van de THAG,
invulling van een nieuwe eigen dojo (judoruimte), aangezien het contract bij de huidige dojo over drie jaar
afloopt. De voortgang van de verschillende locaties, de financiële situatie, de beginnerstoernooien, de
wedstrijdjudoka’s, kortom allerlei zaken waar we u als ouder / verzorger hard bij nodig hebben.

Judocompetitie van het Oosten
Zaterdag 14 november is er weer een wedstrijddag.

AANMELDEN:
Zorg dat je je eerst registreert op de site, www.jcvanbhetoosten.nl .
Vervolgens meld je je per wedstrijd aan. Dus iedere wedstrijd moet
je je apart aanmelden. Een paar dagen van tevoren krijg je per mail
de weegtijd,
Deze site is een speciale website voor deze competitie, op deze site vind je alle informatie, verslagen, foto’s en je
puntenstand. Wacht niet en bezoek de site snel. Leuk is dat sommige judoka’s ook al een profiel hebben
aangemaakt. Je kunt je al voor alle wedstrijden voor dit seizoen aanmelden!

Mocht het registreren niet lukken, vraag de
leraren of de contactpersonen.

UITNODIGING SINTERKLAASTOERNOOI
28 november 2015
Toernooi
Sporthal
Uiterste inleverdatum
Kosten
Niveautoernooi

:
:
:
:
:

Sinterklaastoernooi
‘de Haverkamp’ – Stationsstraat 30, Markelo
28 november 2015
€ 6,00
Dit toernooi is heel geschikt voor beginnende en recreatieve judoka’s, ze
worden ingedeeld op leeftijd, gewicht en kleur band. Er is voor iedere
judoka een prijs.
Ongeveer een week van te voren hoor je hoe laat je moet judoën.
Geboortejaar 1996 en later.

Mail voornaam, achternaam, geboortejaar, man of vrouw, exacte gewicht en JBN Nummer aan
wedstrijdsecretariaat@jvthag.nl en € 6,00 overmaken op rek.nr 122652851 o.v.v. naam kind en het toernooi.

De lekkernij voor Sinterklaas die je niet mag missen!
Voor het Sinterklaasfeest mag je niet het Rijssens Hart missen, deze
overheerlijke lekkernij is nu voor een scherpe prijs te bestellen. Ze worden
op vrijdag 3 december geleverd.
Speciaal voor onze leden is er een
actie van Bakkerij Tijink. Met ruime
korting kan er een speciale
Sinterklaaslekkernij besteld worden. Lever onderstaand strookje in en lever
het met gepas geld in bij je leraar.
Naam: ________________________________
Trainingslocatie: _____________________________________
Bestelt bij deze een
O Rijssens hart klein formaat (6 – 8 personen) € 5,00
O Riessens hart groot formaat (10 – 12 personen) € 7,50

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ouders en/of judoka’s ouder dan 18 jaar gevraagd voor Kerstmarkt 13 december te
Geesteren
Graag via de mail opgeven., jvthag@gmail.com

O 10.00 – 12.00 uur
O 12.00 – 14.00 uur
O 14.00 – 16.00 uur
O 16.00 – 18.00 uur

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ouders gevraagd voor INPAKKEN

Heeft u een uurtje tijd op maandag 16 november, kom dan naar de Verdegaalhal vanaf 19.00
uur. Graag schaar en eventueel plakbandhouder meenemen.
Stuur even een mail aan jvthag@gmail.com als u helpt. Alvast bedankt!

Medewerkers gevraagd bij Nederlandse Kampioenschappen -18 jaar teams te Almelo
Zaterdag 12 december organiseren wij in samenwerking met de Judo Bond Nederland en het
district de Nederlandse Kampioenschappen -18 jaar in de IISPAhal te Almelo.
’s Avonds helpen we met het leggen van de matten en overdag als zaalwacht of gastvrouw.
Graag zouden we jullie willen vragen om mee te helpen, stuur een mail aan jvtahg@gmail.com
of jvthag@gmail.com
Kinderen tot 14 jaar hebben op vertoon van hun paspoort gratis toegang. Ook de mattenploeg
hoeft geen entree te betalen.

