Nieuwsbrief GEN-DO-JU Nieuw-Weerdinge
september 2017
Opening
Voor u ligt de nieuwsbrief van september
van Gen-Do-Ju. Het nieuwe schooljaar is
alweer begonnen. Wij hopen dat iedereen
een fijne zomervakantie heeft gehad.
Wijziging SWES data
In de nieuwsbrief van voor de vakantie
staan de data van het SWES toernooi.
Onlangs is hierin een wijziging geweest,
aangezien de sporthal in Emmen niet
beschikbaar was. Hieronder de (nieuwe)
data:
- 30 september 2017 in Borger.
- 21 oktober 2017 in Emmen.
- 20 januari 2018 in Valthermond.
Afsluitend aan het toernooi organiseert
Gen-Do-Ju zoals altijd weer een
eindkampioenschap. Dit kampioenschap
zal plaatsvinden op:
- 10 maart 2018 in Nieuw Weerdinge.
Traktaties
Bij een verjaardag hoort vaak een traktatie.
Ook binnen Gen-Do-Ju wordt dat altijd
zeer gewaardeerd. Het is hierbij enkele
leden/ouders echter opgevallen dat er erg
vaak op chips wordt getrakteerd. Niet
iedereen vindt dat een passende traktatie
bij een sportvereniging. Namens deze
mensen doen wij het verzoek om hier
rekening mee te houden en wellicht voor
een gezondere traktatie te kiezen.

Facebook
Zoals de meesten van jullie waarschijnlijk
wel weten heeft Gen-Do-Ju ook een eigen
facebook pagina: www.facebook.com/
www.gendoju.nl/. Tot de zomervakantie
werd dit beheerd door Feitze Witteveen,
maar hij is hiermee gestopt. Bert van
Klinken heeft deze taak overgenomen,
waarvoor het bestuur hem erg dankbaar is.
Bestuursleden gezocht
Op dit moment zit Gen-Do-Ju met een
tekort aan bestuursleden. Om deze reden
zijn wij op zoek naar één of meerdere
nieuwe bestuursleden. Mocht u interesse
hebben om tot het bestuur toe te treden, of
wilt u weten wat u voor de vereniging kunt
betekenen, laat het ons dan weten. U kunt
contact opnemen met John, of een email
sturen naar e.slot@gendoju.nl
Belangrijke data
Op 25 oktober is er geen training vanwege
de herfstvakantie. Op 30 september is er
SWES in Borger en 21 oktober in Emmen.
Afmelden
Mocht u of uw kind om welke reden dan
ook niet aanwezig kunnen zijn op de
training, dan stellen we het zeer op prijs
dat dit even wordt afgemeld via de
Whatsapp groep.
Volgende Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief zal medio
november verschijnen.
Sportieve groet van het bestuur.

Kijk ook op www.gendoju.nl !

