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Vanaf deze maand zijn we gestart met de nieuwsbrief.
Hierin komt belangrijke informatie en verslagen van voorgaande maand. We sluiten dan af met 
de belangrijke datums om te onthouden.
Als jezelf ideeën hebt voor in de nieuwsbrief, kun je dit mailen naar;
kyokusyinyang@gmail.com o.v.v. Nieuwsbrief.

Op de sportscholen vergadering van 05-11-2017 in het nationaal sportcentrum Papendal is het 
volgende besloten wat betreft ieder lid van de sportschool.
Het jaarlijkse bondsgeld, wat al jaren op een betaald bedrag stond, werd het voorstel genomen om
het bondsgeld met €2.50 per jaar, per lid te verhogen.

Wat houd dat in voor het jaar 2018:
Ieder lid tot 16 jaar betaald   € 25,- per jaar.
Alle oudere leden betalen     € 30,- per jaar

Wat wordt o.a. met deze inkomsten gedaan:
- acht gratis bondstrainingen in Papendal
- Financiële input voor de schoolhouder die de Centrale Jeugdtraining organiseert.
- 60% van de kosten worden door de bond vergoed aan de vechter die uitgeselecteerd is door de
  bondscoach bij buitenlandse wedstrijden
Dit zijn div bondsactiviteiten van de NKKO.

De Shihan en Senpai’s; Twan, Lieve, Kim en Anja, namen deel aan dit weekend. Het weekend stond
in het teken van één Kyokushin. De lessen werden het hele weekend gegeven door de president 
van de KWF, Shihan Pinero.
Er zijn verschillende dingen veranderd. Lieve en Kim hebben hiervan vele aantekeningen gemaakt, 
zodat we de veranderingen kunnen doorvoeren tijdens de lessen.

Zwarte banden weekend
4-5 november

Wijziging Bondsgeld
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Japan
Onze Senpai Twan is samen met Sensei Jet, Shihan Spitaels en Senpai Gon een 3 weekse 
reis naar Japan aan het maken.
De lessen van Tomoe (Sensei Jet) worden op Woensdag door Yin Yang waargenomen.
Dit gaat om de volgende datums;
22 en 29 november en 6 december.
De lessen in Eindhoven worden waargenomen door het overige kader.
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Op 26 december is er onze traditionele kersttraining er weer. Kijk op onze website, onder
evenementen, voor meer informatie. Hier kun je, je ook gelijk inschrijven.
(De kersttraining gaat altijd door, behalve bij ijzel)

Volgende maand beginnen de examens weer. Voor de jeugd zijn er nieuwe examen eisen. 
(zie onze website), we zullen deze eisen stapsgewijs invoeren.

Donderdag       7 december          Examen voor de senioren in Budel
Vrijdag              8 december          Examen voor jeugd groep 1 en 2 in Budel
Maandag        11 december          Examen voor de senioren in Eindhoven

Examens

Kersttraining
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Belangrijke datums

Zondag             3 december          Kata- en gevechtstraining in Papendal
Donderdag       7 december          Examen voor de senioren in Budel
Vrijdag              8 december          Examen Jeugd groep 1 en 2 in Budel
Maandag        11 december          Examen senioren in Eindhoven
Dinsdag          26 december          Kersttraining
va Maandag    25 december
t/m Zondag        7 januari 2018      Geen training ivm Kerstvakantie

Osu,
De Shihan
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