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

Bekijk de webversie

Examens

Geslaagd

Heb jij van je leraar een briefje voor de
examens gekregen? Lever het uiterlijk
zaterdag 2 juli in samen met het
inschrijfgeld! Na deze datum kunnen wij
geen banden en diploma's meer bestellen
en kun je niet deelnemen aan de examens.

Sinds zondag 12 juni heeft Funakoshi er
weer 9 dangraden bij. Finn, Pieter en Dion
slaagden voor de 1e dan. David slaagde
voor de 2e dan en Rene, Dorian, Hein,
Gitta en Sterre behaalden de 3e dan. Een
prachtig resultaat waar de club en vooral
de kandidaten trots op mogen zijn.

Jubileumloterij
Dankzij de Funakoshi jubileumloterij
kunnen wij de activiteiten rond ons
jubileum organiseren. De Keniaanse
trainers en het clubkampioenschap hebben
veel geld gekost. Je kunt ons steunen door
een of meerdere loten te kopen en hebt
daarbij kans op mooie prijzen. Kijk en
bestel op onze loterij pagina.

Summerschool
Na de examens stoppen de wekelijkse
trainingen in al onze vestigingen. Wel
kunnen enthousiaste leden de hele zomer
buiten doortrainen. Vanaf 12 juli is er
iedere dinsdag training op het veld naast
de zaal in de Slochterwaard te Alkmaar.
Van 19.00-20.00 uur voor jeugd vanaf 6
jaar en van 20.00-21.00 uur voor
volwassenen.

NH Nieuws
Bekijk hier het leuke videoverslag dat op
Alkmaar Centraal en NH Nieuws te zien
was.

Meehelpen?
Als examinatoren hebben wij onze vaste
lesgevers. Maar er is meer te doen bij de
examens. Denk maar aan kantine,
Funakoshi Shop en lotenverkoop. Wil jij
een dag(deel) helpen geef je dan hier op.

Clubkampioenschap
Veel deelnemers en een fantastische sfeer.
Het clubkampioenschap verdient een vaste
plek op de agenda. Dankzij de vele
vrijwilligers verliep alles op rolletjes en
behoorlijk op tijd. De foto's van deze dag
staan op onze Facebookpagina.

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.

