Karatevereniging Funakoshi
Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn,
Heiloo, Schoorl en Schagen

Bekijk de webversie

Trainingen afgelast

Samen naar jubileumjaar

'Onder voorbehoud, want over een week
kan alles weer anders zijn', stond er in de
vorige nieuwsbrief. Het bleken profetische
woorden. Vanaf vandaag zijn alle
gymzalen en sporthallen op slot t/m 19
januari en mag er niet binnen gesport
worden.
Vervelend, maar wij hebben begrip voor de
maatregelen. Bovendien past het een
karateka niet om te klagen en moet je
soms kunnen incasseren. Daarom: blijf
gezond, wees verstandig, denk aan je
medemens en laten we elkaar vanaf 20
januari weer in de dojo treffen.

In 2022 bestaat Funakoshi maar liefst 50
jaar. Gestart in 1972 in sporthal de Meent
en uitgegroeid tot een bloeiende
vereniging met momenteel 450 leden. Dit
bijzondere feit willen we vanzelfsprekend
niet ongemerkt voorbij laten gaan en we
denken nu al voorzichtig na over
festiviteiten in dit jubileumjaar.
Middels de club van 100 of bordsponsoring
kun je ons als bedrijf of particulier
sponsoren. Deze inkomsten worden
gereserveerd voor de evenementen in
2022.
Wil jij ons helpen op weg naar deze
mijlpaal bekijk dan onze sponsorbrochure.
Samen zorgen we voor een onvergetelijk
2022!

Johan Doesburg

Examens

Geen sneeuwballen

We hadden gehoopt in januari nog een
examenronde voor de jeugd te houden (die
in november niet deelgenomen hebben).
Dit stellen we uit tot februari, omdat er na
de lockdown eerst weer een aantal weken
getraind zal moeten worden om op niveau
te komen.

We hadden al meer dan 50 aanmeldingen
voor het Yukigassen op 20 december.
Helaas moeten we ook dit evenement
uitstellen. Alle inschrijvingen blijven staan
en zodra het kan plannen we een nieuwe
datum, want dit willen we natuurlijk heel
graag door laten gaan.

Zwarte band examens
De Karate-do Bond Nederland organiseert
twee keer per jaar dangraadexamens.
Waar ooit sprake was van één nationaal
examen, is er tegenwoordig sprake van
verschillende platforms onder de paraplu
van de bond. Elk platform met z'n eigen
exameneisen, examinatoren en regels. De
afgelopen jaren namen we deel aan het
Shotokan 4e platform dat inmiddels geheel
gedragen wordt door Dimitra Limneos. Het
platform kent verplichte examentrainingen
op verschillende plaatsen in het land en
een verplicht proefexamen.
Omdat wij in deze Coronatijd verplichte
trainingen en een proefexamen samen met
karateka's van andere clubs niet vinden
passen, is besloten over te gaan naar het
Platform Shotokan Nederland waar al deze
extra's niet verlangd worden. De nieuwe
dangraadeisen zijn inmiddels ook te vinden
op onze website.

Grote Clubactie
Een Grote Clubactie opbrengst van 3737
euro komt ons nu wel héél goed van pas.
Iedereen bedankt die onze heeft gesteund
door loten te kopen of verkopen!
Kijk op de lotchecker of je in de prijzen
bent gevallen.

Sportpas
Betaal je contributie met de Alkmaarpas of
Huygenpas? Let op dat je saldo eind
december verloopt. Je kunt het tot 31
december nog gebruiken om contributie
vooruit te betalen of karatebenodigdheden
aan te schaffen. Omdat er geen trainingen
meer zijn voor die tijd kun je contact
opnemen via info@funakoshi.nl of 0725616979.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@funakoshi.nl toe aan uw adresboek.

