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

Bekijk de webversie

Aangepast rooster

Politie clinic

Door de nieuwe maatregelen kunnen wij
de komende drie weken geen trainingen
na 17.00 uur organiseren. Wat wij wel
kunnen is een aantal activiteiten naar de
weekenden verplaatsen om toch sportief
bezig te blijven. Daarnaast hebben we
plannen voor een aantal activiteiten tijdens
de kerstvakantie, maar daarover meer in
een volgende nieuwsbrief.
Kijk voor het tijdelijke lesrooster op de
website.
Johan Doesburg

Hoe spreek je iemand aan, wat doe je als
deze persoon boos wordt en wat als deze
zelfs tot geweld overgaat? Heb je in zo'n
situatie iets aan karate? Je kunt het
allemaal leren tijdens de speciale clinics
die we samen met Gerrit-Jan Molenaar,
politieman en karateka, organiseren.
Dinsdag 28 december van 10.00-11.00 uur
voor jeugd 6 t/m 9 jaar en van 11.15-12.30
uur voor jeugd vanaf 10 jaar.
Deelname is gratis. Wel vooraf even
aanmelden.

Vestigingen

Funakoshi Shop

In Heiloo en Schagen gaan de trainingen
gewoon door, die vinden immers op
zaterdag plaats. Ook in Hoorn is er op
zaterdag een training. Misschien een
mooie gelegenheid om een dezer dagen
eens in een van deze vestigingen mee te
trainen nu er in de andere zalen niet of
beperkt getraind kan worden.
Voor volwassenen is er ook nog een
mogelijkheid om te trainen op
vrijdagochtend van 10.30-11.30 uur in de
spiegelzaal van sporthal de Hoornse Vaart
in Alkmaar.

Tip van de maand, Kodomo karatepak! Met
dit pak voor de recreatieve karateka kun je
weer jaren vooruit. Geen gesjor meer aan
te kleine jasjes, maar vrijuit stoten en
trappen in een ruim zittend pak van
topkwaliteit. Prijs 50 euro.
Je eigen vuistbeschermers bij de
trainingen en wedstrijden. Wel zo handig.
Er is nog een beperkte voorraad karate tshirts, maat 5/6 jaar t/m M. Nu slechts 5
euro. Op afspraak af te halen in de kantine
tijdens onze activiteiten.
Bekijk het volledige assortiment in de
Funakoshi Shop.

Examens
Vooralsnog gaan de examens voor witgele band op 19 december gewoon door.
Heeft uw kind een uitnodiging gehad om
deel te nemen, dan kunt u hem/haar ook
aanmelden per email.
Kinderen die afwezig waren op de training
en misschien ook mee kunnen doen, raden
we aan op zaterdag 4 december deel te
nemen aan de training in Alkmaar, zodat
we daar kunnen kijken of ze al in
aanmerking komen om mee te doen.

Maatregelen
Voor en na het sporten 1,5 meter
afstand houden.
Coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht
vanaf 18 jaar.
Geen publiek bij wedstrijden en
trainingen.
De kantine in Alkmaar gaat voorlopig
alleen open bij evenementen.
Voor trainers/coaches en vrijwilligers
geldt de CTB verplichting niet.
Bij de volwassenen trainen we zoveel
mogelijk met een vaste partner.

Sponsor worden
Een veel bekeken website, een groot
aantal volgers op Social Media,
bordreclame in de zaal. Wil jij net als
bedrijven als Lasertag Alkmaar en
Reclame Reus, onze vereniging steunen
bekijk dan de mogelijkheden tot
sponsoring.
In 2022 bestaat Funakoshi 50 jaar en dat
willen wij niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Help ons mee van 2022 een
onvergetelijk karatejaar te maken. Bekijk
onze sponsormogelijkheden en neem
contact op.

Alkmaar of Huygenpas
Staat er nog tegoed op je Alkmaar of
Huygenpas? Dit verloopt eind december.
Gebruik het nu nog om de contributie
(vooruit) te betalen of een bestelling te
doen in de Funakoshi Shop. Heb je vragen
neem dan contact op 072-5616979 of
info@funakoshi.nl.

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.

