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Beste leden, 

 
Vooreerst wens ik jullie allen een gelukkig en voorspoedig 2015 en natuurlijk ook 

veel sportgenot.  Wij zijn al bijna in de helft van het sportseizoen !  

Er liggen in ’t kort al enkele activiteiten op ons te wachten. 

 

Maar eerst even een terugblik; wat is er al geweest ? 

• De sinterklaasstage was een succes en mét lesgevers uit onze club, (Ronny en 

Martin) en zeker 7 leden die er een demo gegeven hebben .... koprollen om 

versteld van te staan ! Goed gedaan mannen! 

• Ronny heeft zijn herkansing voor initiator gedaan en hij is geslaagd ! 

Proficiat Ronny en bij deze ook dank aan de kleine en grote leden die hem 

daarbij geholpen hebben op deze dag.  

 

En nu terug naar 2015! 

• Eerst wil ik vragen aan hen die mee gaan op sportkamp en hun formulier nog 

niet hebben binnen gebracht, dit te doen ten laatste op 20/1/2015, zodat de 

organisatie van de kamer en groepsverdeling kan gebeuren. De prijs is nog 

steeds € 95,00 en jullie krijgen € 20,00 tussenkomst van de club .  

Het betalingsformulier wordt op het eind van deze maand meegegeven. 

• Op 7/2/2015 houden wij een mosselfeest, wacht niet tot de laatste dag om in te 

schrijven a.u.b., ik moet het aantal deelnemers op tijd doorgeven! 

• Datzelfde weekend verwelkomen wij enkele Engelse lesgevers, zij zullen een 

stage geven op zondag van 9u30 tot 12u aan de groep vanaf 14 jaar. Zij nemen 

ook deel aan onze lessen op vrijdag 6/2/2015 van 20u tot 22u en zaterdag van 

13u tot 15u ,beide trainingen vanaf 14 jaar. Wij doen dus een warme oproep 

aan onze leden om zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn. De jeugdtraining blijft 

gewoon doorlopen. 

 

 

En om te eindigen, goed trainen en ik wens jullie nogmaals veel plezier in je sport! 

 

 
Tot de volgende ! 

 

De Voorzitter, 

Martin 

Check this out  :  www.vlaamsejutsokavzw.be 

 


