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

Bekijk de webversie

Jubileum Funakoshi

Vrijwilligersbeleid

De maand juni staat in het teken van 50
jaar Funakoshi! In 1972 startte een kleine
groep karateka's in de dojoruimte van
sporthal de Meent en 50 jaar later zijn we
een grote vereniging met 500 karateka's
trainend in zes vestigingen. Dat gaan we
natuurlijk vieren. Lees alles over de
feestelijkheden in deze nieuwsbrief.

Het bestuur heeft de afgelopen periode de
nodige tijd gestoken in het reorganiseren
van het vrijwilligersbeleid binnen de
vereniging. Wouter van Doorm is
aangesteld als vrijwilligerscoördinator en
de eerste contouren van het nieuwe beleid
worden duidelijk. 'Een veilig sportklimaat
voor iedereen' wordt een terugkerend
agendapunt, VOG-verklaringen voor de
lesgevers worden standaard, met de
lesgevers worden
vrijwilligersovereenkomsten op papier
gezet, kwaliteitsbevordering wordt een
kernpunt evenals het vergroten van de
vrijwilligerspool en tenslotte, niet
onbelangrijk, worden twee maal per jaar
vrijwilligersactiviteiten georganiseerd.

Johan Doesburg

Bezoek uit Kenia
De afgelopen jaren heeft de vereniging
een sterke band opgebouwd met Kenia.
Door middel van Stichting Fursa zorgen we
ervoor dat 35 kinderen naar school kunnen
en er ook naschoolse (sportieve)
activiteiten worden georganiseerd.
Dankzij deze band kunnen de Funakoshileden kennis maken met twee Afrikaanse
karatetoppers die in alle afdelingen clinics
gaan geven. Publiek is welkom bij de
trainingen.
Woensdag 8 juni

Heerhugowaard

Donderdag 9 juni

Alkmaar

Vrijdag 10 juni

Schoorl

Zaterdag 11 juni

Heiloo

Maandag 13 juni

Alkmaar

Dinsdag 14 juni

Alkmaar

Woensdag 15 juni

Hoorn

Vrijdag 17 juni

Alkmaar

Zaterdag 18 juni

Schagen

Onze gasten
Kiarie Gichine is assistent bondscoach van
Kenia. Opgegroeid in de enorme
sloppenwijk Matthare in Nairobi heeft hij
zich ontwikkeld tot een van de beste
karateka's van het land en heeft hij als
coach de gelegenheid ander landen te
bezoeken, iets waar veel Kenianen alleen
maar van kunnen dromen.
Anthony Fondo is afkomstig uit Malindi,
aan de bloedhete Keniaanse kust. Hij is
werkzaam als sportinstructeur bij de
Keniaanse politie met als specialiteit
zelfverdedigingstechnieken.

Sponsor gratis
Help jij al mee? Even je Klant Is Koning
kaart van de Vomar registreren op internet
en je steunt Funakoshi zonder dat het je
iets kost. Voer de code FUAL2021 in en de
club ontvangt 0,5% over de gedane
boodschappen.
Nog geen kaart? Vraag er gratis een aan
bij de klantenservice.
Meer informatie op http://www.vomar.nl/kik

Funakoshi Aruba

Clubkampioenschap
Zondag 19 juni sluiten we de
jubileumweken af met een spetterend
clubkampioenschap voor jong en oud. We
hebben leuke prijzen voor alle deelnemers,
een kleine tentoonstelling van 50 jaar
Funakoshi, een kraam met Keniaans
handwerk en onze volwassen leden en
oud-leden nodigen we 's middags na
afloop van de wedstrijden uit voor een
gezamenlijke toost op het 50-jarig
jubileum.
Het volledig programma (en de tijden)
publiceren we na 12 juni als de inschrijving
voor de wedstrijden gesloten is. Meld je
snel aan via de website. Wij verheugen
ons op jullie deelname en aanwezigheid.

Goedkoop op vakantie naar Aruba
exclusief voor Funakoshi-leden en Fursadonateurs. Voor slechts 150 euro per week
huur je een studio met douche, toilet en
keuken voor twee personen.
Je vlucht regel je zelf en als je na 10
uurtjes vliegen landt op dit zonnige eiland
word je opgewacht door ons oud-lid Peter
van Bezooijen, die je met liefde de weg
wijst in dit tropisch paradijs.
Heb jij belangstelling voor dit unieke
aanbod en wil je meer informatie, stuur
dan even een berichtje naar
info@funakoshi.nl.
De verhuur komt geheel ten goede aan
Stichting Fursa!
Gitta Bleijendaal is onze eerste boeker.
Samen met haar man reist ze eind juni
voor twee weken af naar Aruba. Wij kijken
uit naar de foto's en verhalen.

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.

