Katsu Heiwa Nieuwsbrief
Fijne meivakantie!

Jaargang 10, nummer 2

Vanuit een heel zonnig Kroatië wensen wij jullie ook een fijne
meivakantie of in ieder geval een fijn koningsweekend.
We prijzen ons gelukkig dat in deze periode de lessen doorgang
vinden door de inzet van de dangraad-houders en hogere kyugraden.
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Dit jaar geen Spring Camp in Kroatië maar volgend jaar zit het er
zeker weer aan te komen. Plannen genoeg en ook aanvragen van
buiten onze eigen dojo. Laat het tijdig weten wanneer je
geïnteresseerd bent dan kunnen we daar ook met het inplannen van
de periode rekening mee houden.

- Examens juni
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Examens juni

- Gastlessen
In de eerste week van juni zijn er weer momenten waarop examens
worden afgenomen.
De jongste jeugd/de draken,
nemen altijd deel aan de
examens. Drakenkaarten niet
vergeten!
De rest van de karateka’s krijgt te
horen of ze examen kunnen
doen (karatepaspoort ruim van
tevoren inleveren). Natuurlijk kun
je ook altijd informeren of je er al
aan toe bent!

Examens in Rotterdam

Controleer of je je bondsgeld
over 2018 hebt betaald (je hebt
dan een stempel in je paspoort
gekregen) en of je bij bent met
de lesgeldbetalingen. Als dit niet
in orde is kun je in principe geen

examen doen.

Katsuque, oftewel de gezelligste BBQ!
Het staat al een poosje op de agenda, de vorig jaar nieuw geboren
traditie: de BBQ na de zomervakantie. Het was al gezellig druk
(ouders en aanhang was ook van harte welkom) en we hopen dat
het dit jaar minstens zo druk wordt. De locatie zal hetzelfde zijn (met
veel dank aan onze gastheer) en de geprikte datum is 25 augustus.
Een kleine geldelijke bijdrage zal ook deze keer gevraagd worden.
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Vakantieperiode
De dojolessen lopen gelijk met de schoolperiodes. Houd Facebook en
de website in de gaten voor eventuele vakantietrainingen in de
buitenlucht.
Zondag 13 mei beginnen de lessen weer!
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Wedstrijden – De Kodo-cup

- Examens juni
- Katsuque

Op 27 mei gaan een aantal van onze vechtertjes weer aan de bak
bij de Kodo-cup. We vinden het natuurlijk ook geweldig als er een
aantal supporters op de tribune aanwezig is. De details van de
wedstrijd staan op de website (agenda) en op de Facebook-pagina
word je ook op de hoogte gehouden.
De jeugd wordt, als vanouds, weer goed begeleid door onze
coaches. Shihan Vlado is aanwezig als scheidsrechter.
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Algemene Verordening Gegevensbescherming
Per 25 mei treedt bovengenoemde verordening in werking. Het
benadrukt hoe Katsu Heiwa met de persoonsgegevens van
karateka’s om moet/mag gaan. De administratie van Katsu Heiwa is
in handen van sensei Jenny. Die wordt niet gedeeld. De enige
instantie die daar kennis van krijgt is de Belastingdienst (jullie wel
bekend).
E-mailverkeer vindt zo veel mogelijk anoniem (verzending via bcc)
plaats.
Onderstaande Social Media kunnen er uiteraard wel voor zorgen dat
je op foto- en/of filmmateriaal, mogelijk zonder dat je daar
uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, staat. Enerzijds door
publicatie van materiaal door ons, maar mogelijk ook door ouders of
leden van andere sportscholen.
Katsu Heiwa zal op of rond 25 mei een privacyrichtlijn hebben. Mocht
je daarin geïnteresseerd zijn, laat het dan weten!

Facebook
We zijn heel actief op facebook. Word vrienden en like onze pagina.
Vragen worden daar snel beantwoord en de foto’s delen we
voornamelijk daar.

Instagram
Sinds een tijdje hebben we ook Instagram! Leuke foto’s, filmpjes en
boomerangs van de lessen vind je daar! katsuheiwa is ons account!

Twitter
Heb je twitter? Wij ook (weer). Volg ons @Katsu.heiwa

Adressen/telefoonnummers:
Sommige karateka’s trainen
gelukkig al een aardig poosje bij
ons. Het kan zijn dat je
adres/telefoonnummer is
gewijzigd. Geef in antwoord op
dit mailbericht je wijziging even
door. Ook als je niet zeker weet
of we de laatste versie hebben.
Het kan ook zijn dat je meerdere
emailadressen gebruikt.
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Website
Uiteraard hebben we een website die bijna dagelijks wordt
bijgehouden. Klopt er iets niet of mis je iets? Laat het weten.
Ook hier delen we foto’s, filmpjes en evenementen.
www.katsuheiwa.nl
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Merken van de kleding/bescherming:
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Het is verstandig om in de bescherming je naam te zetten. Er blijft
nogal eens iets liggen en dan is het goed te weten van wie het is.

- Examens juni
- Katsuque

Gastlessen
Het is natuurlijk hartstikke leuk om zo nu en dan een gastles te krijgen.
Zeker als dat een andere martial art is.
Op 4 april waren wij degenen die een gastles gaven bij onze vrienden
van Jiujitsu-school Kyoudai. Wij kennen ze natuurlijk nog van de Herfst
Clinic.
Wij vonden het erg leuk en we begrepen uit hun reacties dat zij het
ook leerzaam en leuk vonden!
Heb je zelf suggesties? Laat maar horen.
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Adressen/telefoonnummers:
Sommige karateka’s trainen
gelukkig al een aardig poosje bij
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adres/telefoonnummer is
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Zo kwam Ecem Yuksel op vrijdag 13 april een gastles geven in het
kader van haar opleiding tot leraar Martial Arts. Het was een les “kata
wedstrijdtraining”. Heel leerzaam en erg leuk!

