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

Bekijk de webversie

Grote Clubactie

Ledenvergadering

De lotenboekjes van de Grote Clubactie
kunnen t/m 13 november ingeleverd
worden. Dankzij de inzet van onze
jeugdleden (en hun ouders!) zijn er al 1969
loten verkocht.

Donderdag 24 november om 20.15 uur zal
in de Funakoshi kantine de
ledenvergadering worden gehouden. Je
kunt je hier aanmelden voor de
vergadering en de vergaderstukken.
Op de agenda staan o.a.
toekomstscenario's voor de vereniging, de
verkiezing van de penningmeester (Mark
Castricum is herkiesbaar) en het
vrijwilligersbeleid.

Zwarte bandexamens
Vijf Funakoshi leden nemen deel aan de
zwarte bandexamens op 4 december in
Harderwijk. Wouter, Amira, Maïssa en Roy
gaan op voor de 1ste dan, Lente neemt
deel aan het 3e dan examen.
Na landelijke trainingen en een
proefexamen bij de club volgen deze
maand de laatste trainingen.

Contributie
De contributie voor het 4e kwartaal zal
eind november geïncasseerd worden.
Indien de financiën een probleem zijn dan
zijn er diverse fondsen om sportbeoefening
voor kinderen mogelijk te maken. Denk
bijvoorbeeld aan AlkmaarPas, Huygenpas
en Jeugdsportfonds. Neem voor meer
informatie gerust contact op via
info@funakoshi.nl.

Ronin competitie
Zondag 13 november is de tweede ronde
van de Ronin Competitie. Dit keer kata
individueel ingedeeld op band en leeftijd.
Ook de volwassenen kunnen deze keer
weer meedoen. Kijk voor aanmelden en
informatie op de website.
Aanvang is 10.00 uur voor de jongste
deelnemers. Het wedstrijdrooster en
tijdschema volgen later.

Examens wit en geel
Zondag 11 december zijn er voor de jeugd
examens voor de wit-gele en gele band.
Kinderen die hiervoor al in aanmerking
komen krijgen binnenkort een
inschrijfformulier op de training. Voor de
andere banden en volwassenen vinden de
examens zoals ieder jaar aan het eind van
het seizoen plaats.

Vomar
We zijn in de actie met de clubmunten
helaas net buiten de top 3 en dus de
verdubbelaar gevallen. Maar uiteraard kun
je wel gewoon voor Funakoshi blijven
sparen. Koppel gratis je Klant Is Koning
kaart aan Funakoshi (87 leden gingen je al
voor) en Vomar steunt ons met 0,5% van
je boodschappen zonder dat het je iets
kost. Onze clubcode is FUAL2021. Meer
informatie op www.vomar.nl/cik.

Klaverjasavond
Vind jij het leuk om te klaverjassen waarbij
gezelligheid met stip op 1 staat? Zaterdag
26 november aanvang 19.30 uur hebben
we weer een Funakoshi klaverjasavond in
de kantine aan de Slochterwaard.
Deelname bedraagt 5 euro, waarvan de
opbrengst naar Stichting Fursa gaat.
Aanmelden info@funakoshi.nl.

Supporters van Funakoshi

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.

