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UITNODIGING
PLANNING
Planning Kalender OKTOBER – NOVEMBER 2022
( zie ook www.karate oudenaard.be/kalender
•

WO 12/10/2022 Gastraining olv Wille Samson 4de Dan JKA (Hoofdtrainer Kazoku
Assenede/ Europees Kampioen Ploeg & Individueel)

•

WO 12/10/2002 De OUDER-INFO_VERGADERING
-) voor alle ouders van onze jongeren die in onze club trainen zowel op wo, vr en/of za
-) plaats : Cafetaria ’t Sportkot
-) start uur: 18u45 eind uur : 19u50

•

De (Club) Ledenvergadering: wordt telkens in de club gehouden tijdens de
trainingsuren op wo 19/10 vr 21/10 en za 22/10, zowel bij de jongeren als bij de
volwassenen

WO 19/10 19u55 Clubfoto Préminiemen, Miniemen en Volwassengroep + 14j
(tijdens wissel van de training rond 20u!)
Vr 21/10 18u55 Clubfoto Pupillen (op het einde van de training)
!HERFSTVERLOF!
Vr 28/10 18u-19u GEEN Pupillentraining 19u-20u Geen Kumite Training Jeugd
ZA 29/10 10u-11u30 Training voor alle jeugd en volwassenen
Wo 02/10 18u30 -20u Jeugd 7j-14j: Examentraining Kyu graden
20u – 21u30 +15j Examentraining Dan-Graden
Vr 04/11 18u-19u GEEN Pupillentraining 19u-20u Geen Kumite Training Jeugd
Za 05/11 10u – 11u30 Training voor alle jeugd en volwassen
Vr 11/11 Betaalde Feestdag GEEN TRAININGEN!

INHOUD VERGADERINGEN!
Beste leden - karateka, beste ouders,
Graag nodigt de dagelijkse leiding van onze club u uit op onze Info-Oudervergadering en
Ledenvergadering, die we eenmaal per jaar houden en waar we graag in gesprek gaan met u als
clublid of als ouder.
Er zijn aparte momenten voorzien voor de clubleden als voor de ouders. Zie boven dagen/uren en
plaats.
Dit zijn onze jaarlijkse info -, participatie en inspraakmomenten. Wij rekenen op Uw aanwezigheid.
Onderwerpen voor deze vergaderingen:
• Situatie van de club + Info Clubwerking/Visie
• Mogelijkse extra activiteiten : IJs schaatspiste ? Wandeling? Andere?
Secretariaat : Theo Lint, Bloemenlaan 5, 9690 Kluisbergen 0475 /521 976
e-mail : theo.lint@skynet.be

•
•
•
•
•

Tombola: werking en prijzen, aankoop SSK-drinkbusje,, spelmateriaal, kumite materiaal
Voorstellen Jeugd werking en of Club activiteiten 2022-2023
Vragen van de ouders / Vragen van de leden
Nieuwe voorstellen en ideeën
Varia

Indien U een bepaald onderwerp op de agenda wil plaatsen of nu al een aantal vragen hebt, kan U dit
al op voorhand via onderstaand strookje indienen of ons mailen via theo.lint@skynet.be
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MELDINGSKAART SAI SEI KAN i.f.v. de Ledenvergadering en Info Oudervergadering
Naam :

Datum:

Handtekening:

□ meldt het volgende
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
□ heeft volgende vraag en / of voorstel
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
□ heeft volgende klacht
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
□ wenst volgend item op de agenda van de Leden/ Ouder vergadering te plaatsen
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………

Secretariaat : Theo Lint, Bloemenlaan 5, 9690 Kluisbergen 0475 /521 976
e-mail : theo.lint@skynet.be

