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Alg Ledenvergadering JEUGDGROEP 
( Totale Response 14 op 17 -) 82 %) (versie 24/11/2021) Verslag van wo 13/10/2021 

 

1.Wat vind je goed in onze  karateclub? 
- rondjes lopen 
- het tijdstip 
- dat we in een grote zaal trainen 
- je krijgt meer zelfvertrouwen 
-wij vinden het goed georganiseerd en de uitleg over karate is heel goed 
-dat we een hele les besteden aan een ondrewerp en het dan beter kunnen 
 

2. Wat vind je leuk in onze karate club ? 
- de lessen, de trainers, wanneer je naar huis mag 
- dat er een klok staat 
- dat er veel variatie in de lessen zit 
- dat je de beker kan krijgen, dat er doorgeefbekers zijn 
- alles , kata, opwarming, dat er op het eined steeds kata’s zijn 
- de oefeningen, de leerkrachten , de leerlingen 
- dat de trainers heel leuk zijn 
 

3. Wat wil je bereiken in onze karateclub? 
- de  zwarte band( gordel) behalen 
- sterker worden 
- goede karate leren 
- jezelf leren verdedigen -) 2x 
- goede verdediging en aanval en natuurlijk de zwarte band 
 

 

4.Wat kan anders of beter in onze karateclub? 
- 5 minuten pauze 
- dat je water kan drinken tijdens de les 
- pauze na 45’ ( voor drinken en toilet en zo) 
- naar het toilet mogen gaan tijdens de les 
- meer spelletjes tijdens de opwarming 
- met alle gordels kunnen trainen 
- niks, alles is goed 
- dat we moeilijkere (hogere) kata’s leren vooral voor de groene gordels want wij leren geen 
  nieuwe meer 

 
 

5.Hoe dan? 
- gr 1 -) geen antwoord 
- pauze inlassen van 1 of 5 min ( voor WC en drinken) 
- toestemming om naar toilet te gaan als je het vraagt zonder 
  te moeten pompen 
- kinderen af en toe een spel laten kiezen 
- iedereen samen te laten trainen versus meer in  groepjes per graad trainen 
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6. Welke extra activiteit zou je graag eens willen doen met  onze 
karateclub ? 
- worstelen 
- voetballen 
- basketbal 
- schaatsen 
- training met zwaard 
- soms verkleden 
- halloweentocht + een tocht maken met halloween 
- een les gans de tijd gek doen ( allen tikkertje of zo) 
- het zou leuk zijn moesten we met wedstrijden meedoen, zo kunnen we ook beter worden 

 

7. Heb je nog vragen? Of voorstellen? Schrijf ze hieronder op! 
- buiten gaan trainen 
- de trainingen iets zotter 
- de trainingen met meer spelletjes 
- gaan zwemmen 
- waarom trainen we niet langer  
- gaan we nog veel wedstrijden doen  
   

BESLUITEN: 

- Bijna alle jongeren komen graag bij ons trainen. Ze hebben ook een duidelijk 
doel voor ogen: de zwarte band halen. We stellen met genoegen vast dat 
elke jongere graag komt trainen. 

- Vanaf  wo 3/11 wordt er een pauze ingelast na 45’ om  efkens te drinken of 
plaspauze ( dus liefst niet tijdens de les!). Er mag in rust gebabbeld worden. 
Kohai STEF D H is aangesteld om dit mee te bewaken. 

- De trainers zullen er op letten  hogere kata’s aan te leren.  
- Er komen leuke sociale activiteiten zoals de kerstmutsen-training, de uitstap 

naar de ijsschaatspiste, een familiewandeling, familietraining en tombola. We 
blijven reclame maken voor het Jeugdkaratekamp dat in aug 2022 doorgaat in 
Oudenaarde. 

- Er zal opnieuw een heus clubkampioenschap  georganiseerd worden ( laatste 
week juni 2022) 

- Technisch gezien zorgen we extra voor  gerenommeerde gasttrainers die komen 
lesgeven in onze club. 

- Het meedoen aan wedstrijden kan voor de Sempai, maar het zijn onze jongere 
trainers en de ouders die hiervoor initiatieven dienen te nemen. 

 

 


