Terugkijk 2020-2021
&
Vooruitblik 2021-2022
Judoclub KAWA NO MURA

Beste judoka's, ouders, verzorgers, vrijwilligers en sponsoren,
Wat een bizar en toch succesvol seizoen is 2020-2021 voor de judo club KAWA NO
MURA geweest. De judo vereniging stond niet bepaald sterk in de schoenen. In juli
2020 was er maar een klein actief bestuur, financieel stonden we er ook niet echt
bepaald goed voor en het totale ledenaantal was slechts 42.
Je kon van een “make or break situatie” spreken. Toen hadden we besloten alles op
alles te zetten en toch nog door te gaan. Door een zeer grote inspanning en
ledenwervingsactie mochten we in september 2020 25 nieuwe leden verwelkomen
in onze mooie club. Jammer genoeg moesten we ook van 9 leden afscheid nemen.
Marcel Hermans creëerde en onderhoudt ook de fantastische nieuwe website van
KAWA NO MURA. In deze periode hebben we dan ook 14 nieuwe sponsoren mogen
welkomen. (Johns Car Service, Maasland Vleeswaren, Tip Top Tand, Moebel Busch
in Duitsland, Schoenenmaker en Bloemstudio 86, Verbong fietsenzaak, Andmore
Vormgeving, Van de Brand Assurantiën BV, Richard Bern Transport, Van Dijk
Lottum VDL, Van Giersbergen aanhangwagens, Bakkerij Smits en Auk Vet!).
Door Peter en Paul, onze hoog kwalificeerde trainers en wat extra inzet vanuit het
bestuur kwamen we in aanmerking voor het JBN Keurmerk. We zijn de eerste
judoclub in de regio met deze onderscheiding/het JBN-keurmerk. Bovendien
kwamen 5 nieuwe algemene bestuursleden het oud bestuur ondersteunen. In
eerste instantie kwam Keanu Ryan erbij. Hij heeft de commissie communicatie en
PR op zich genomen. Dan kwam Erik Derksen ons tot steun en met grote
enthousiasme heeft hij in eerste instantie de activiteiten commissie op zich
genomen. Nu leidt hij de commissie sponsoren. Vervolgens kwam Tim Hendrix bij
het bestuur en hij heeft de commissie activiteiten op zich genomen. Joep Verstegen
steund de commissie communicatie en hij onderhoud de facebook
pagina. Monique Hendrix is in oktober 2020 bij het bestuur gekomen en zij leidt de
commissie acties (zoals grote clubactie, speculaasactie en worstenactie). Monique is
ook actief en met hart en ziel betrokken in alle andere commissies. Ralph Droesen
heeft een dubbele functie. Hij is de Penningmeester en Secretaris en ikzelf ben
voorzitter. De commissie ledenwerving en de vrijwilligerscommissie horen bij mijn
taken. Dus het nieuwe bestuur telt nu weer in totaal 7 leden.

Peter Beurskens en Paul Maaskant zijn onze trainers. Marlijne von der Heide is
onze assistent-trainer en Anoeska Heinemanns is de vertrouwenscontactpersoon
voor de club KAWA NO MURA en doet samen met Bart Verstegen de kascontrolle.
We hebben ook fantastische hulpouders die ons structureel ondersteunen zoals
Marcel Hermans (web-designer), Monique Sorree (commissie activiteiten), Sylvie
Teluij (commissie acitiviteiten), Wendy von der Heide (coach en vrijwilligers
commssie), Tono Castillo (fotograph en PR), Bea Bexkens (commissie ledenwerving),
Silvester Engelen (scheidsrechter), Guus Sievers (scheidsrechter), Wladimir Hertog
(scheidrechter), Wia Uku (activiteiten commissie), David Ryan (Grubbenvorst
Verenigt), Lisette Vehns (commissie ledenwerving) en Jenny Derkx (commissie
ledenwerving). 1000 dank aan alle vrijwilligers, trainers en bestuursleden die door
hun inzet de vereniging überhaupt mogelijk maken. Zonder vrijwilligers/
betrokkene ouders is er geen vereniging. Was dit allemaal niet mogelijk.
De senioren konden uiteindelijk maar tot aan de herfstvakantie 2020 sporten. In
september en oktober 2020 hebben we de grote clubactie met groot succes
afgerond. In november 2020 heeft voor het eerst in jaren weer de speculaas actie in
Grubbenvorst plaats gevonden. Door beide acties hebben we onze clubkas
behoorlijk kunnen aansterken.
In december kwamen opnieuw de zwarte Pieten bij de jeugd judoka’s en de senioren
langs. Begin december heeft dan toch nog het bandexamen kunnen plaatsvinden
en dan kwam de tweede harde lange lockdown. Alle reeds georganiseerde
activiteiten zoals band uitreiking, bindingsdagen, onderscheidingen en de
worstenactie kwamen te vervallen. In maart begonnen voor de jeugd weer de
trainingen op het Floriade terrein. Het was lang regenachtig en koud weer. De
trainingen buiten waren goed maar geen echte vervanging voor de echte judo
trainingen in een gymzaal en op de mat. De paashaas heeft wel weer opnieuw de
chocolade-eieren voor de judoka’s bij Roeffen Mart kunnen verstoppen. In juni
konden de kinderen weer in de gymzaal judoën en in juli 2021 konden de senioren
uiteindelijk ook weer op de mat.
Keanu, Tim en Susanne hebben in juli 2021 de bestuur opleiding met succes
afgerond. Anoeska en Susanne hebben bovendien de opleiding tot
vertrouwenscontactpersoon met succes kunnen afronden. Eind juli heeft het
gezamenlijke picknick voor de jeugd kunnen plaatsvinden en op 10 juli 2021
vonden de clubkampioenschappen plaats. Op deze dag konden onze trainers en
Ralph Droesen eindelijk hun onderscheiding ontvangen. Familie leden, judoka's,
ouders en de wethouder Roy Bouten waren aanwezig. De JBN-district manager
Limburg Michel van Loo heeft de onderscheiding aan onze trainers en aan ons oudbestuurslid overhandigt. Wat zijn we super trots op Peter, Paul en Ralph. Nou...en
dit was het seizoen 2021-2022. Dus achteraf gezien was het wel nog een behoorlijk
goed geslaagd jaar voor de club KAWA NO MURA.
Vooruitblik 2021-2022:
Wat gaat er nu in het seizoen 2021-2022 gebeuren?
Tot nu toe hebben zich voor het seizoen 2021-2022 14 nieuwe jeugdleden
aangemeld en 6 aspirant leden hebben hun interesse in de club getoond. Jammer
genoeg hebben we opnieuw 6 afmeldingen bij de jeugd en 2 afmeldingen bij de
senioren. We mogen nu 55 jeugdleden en 10 senioren 18+ tellen. Dus een totaal
van 65 leden voor het seizoen 2021-2022.

Op 8 september 2021 gaan ook de proeflessen voor volwassenen van start. Als
ouder van een judoka vraag je jezelf misschien: “Is de Judo sport ook voor
volwassenen?“ Jazeker! Wilde je altijd een nieuwe sport uitproberen? Ben je op
zoek naar iets nieuws, stoers & uitdagends. Is weerbaarheid, val-breken,
uithoudingsvermogen en kracht belangrijk voor jou en/of ben je een oude judoka
en heb je zin jouw lievelingsport opnieuw op te pakken? Dan ben je ook bij de Judo
Club KAWA NO MURA bij het juiste adres!
We zijn een samenwerking met alle judoverenigingen in Horst ad Maas aangegaan.
Gezamenlijk gaan we de Dan-opleidingen (zwarte band) faciliteren. Alle judoka’s
(van alle judoclubs in Horst a/d Maas) die de bruine band en interesse hebben
kunnen nu de zwarte band/Dan opleiding volgen. Ook gaan we de
wedstrijdgroepen, clubkampioenschappen en de JJCL samen inkleden en/ of
organiseren. Op deze manier creëren wij heel veel uitdaging en een toekomst
perspectief voor onze enthousiaste wedstrijd judoka’s. Gezamenlijk kunnen we ook
een sterk meiden team samenstellen.
Op woensdag 8 september 2021 beginnen weer de trainingen. Op 11.9.21 is het
BBQ voor de senioren gepland en op 18.9.21 zijn de jeugdactiviteiten gepland.
Medio september gaat de grote club actie weer van start. Bea heeft afgelopen jaar
geadviseerd de kinderen per verkocht lot een klein bedrag te geven – dus dit gaan
we ook eens uitproberen. Het kind met de meest verkochte loten ontvangt
bovendien ook nog van ons een extra cadeautje.
De volgende ALV zal op vrijdag, 24 september 2021 om 20:00 uur in Lottum
plaatsvinden, gymzaal de Smetenhof.
Marlijne von der Heide begint met haar opleiding tot Judoleraar niveau 2 en Paul
Maaskant en Monique Sorree gaan een EHBO-cursus volgen. Dit betekent dat we
naast Erik en Susanne uiteindelijk 4 EHBO’s tot onze beschikking hebben.
Susanne wordt de vertrouwenscontactpersoon voor de Budoclub in Horst en
Grubbenvorst
verenigt.
NB.
Als
bestuurslid
mag
je
niet
de
vertrouwenscontactpersoon voor jouw eigen club zijn.
Omdat wij het JBN-keurmerk hebben komen wij misschien in aanmerking voor een
mega grandioze actie van de JBN. We proberen samen met de JBNaccountmanager Limburg, Walter van der Mast de topjudoka's van Nederland naar
Grubbenvorst/Lottum te halen. De bedoeling is dat de topjudoka's clinics voor ons
leden geven. Zodra meer bekend is geven we dit natuurlijk door. Op 22 oktober
gaan we ook een ouder-kind trainingen organiseren. Dit houdt in dat de kinderen
de ouders mee op de mat kunnen nemen. Bovendien zijn wij van plan nog een soort
van reünie voor oude/ ex-judoka’s van Grubbenvorst en Lottum te organiseren
(persoonlijke uitnodigingen volgen).
Last but not least hebben we natuurlijk ook nog zo onze uitdagingen. We zijn
dringend op zoek naar een nieuwe Secretaris. Met dringend bedoel ik ook dringend!
Zoals als eerder benoemd heeft Ralph een dubbele functie (Penningmeester &
Secretaris). We moeten voorkomen dat vrijwilligers overbelast raken. We willen
graag de kwaliteit kunnen blijven waarborgen en ook in toekomst in alle dorpen
judotrainingen aanbieden. Zonder vrijwilligers is er geen judo vereniging KAWA NO
MURA. Als jullie interesse in de functie als Secretaris hebben of als er vragen zijn
dan kunenn jullie altijd met mij contact op nemen. Dankjewel!

Dat was nu een heleboel tekst maar bij deze zijn jullie ook weer op de hoogde.
Ik wens jullie een fijn en succesvol nieuw seizoen/ (school)-jaar 2021-2022.
Met sportieve groeten,
Susanne Ryan
Interim voorzitter KAWA NO MURA
Tel. 06-21220509
Voorzitter KAWA NO MURA

