Prijsuitreiking Grote Clubactie

Vrijdag 10 januari werd bekend gemaakt
wie de meeste lootjes voor de Grote
Clubactie had opgehaald.
Vorig jaar was het al een groot succes met
de Grote Club actie en hadden we ons
trainingspak kunnen realiseren in samenwerking met enkele goede sponsors.
Dit jaar hebben we in totaal met zijn allen €1288.80
opgehaald.
Onze Senpai Anja had de meeste lootjes verkocht,
47 in totaal.
Sebastian Groos werd met 31 loten winnaar van een
gratis Trainingsweekend van 15-17 mei 2020 in
Soerendonk.
Daarna volgde 5 personen die 20 loten hadden verkocht,
waaronder de Shihan.
De 2e plaats winnaars van 70% korting op het weekend,
zijn Renske en Marijn Hermans.
De 3e plaats winnaars van 50% korting op het weekend,
zijn Carina Gimblett en Frank Kauffmann.

De 4e plaats is voor iedereen die 3 lootjes of meer
heeft verkocht en krijgt € 20,- korting op het weekend.
Indien je mee wilt met het weekend, schrijf je jezelf in
via de website, events - jeugd/senioren weekend.
Dit jaar zijn er ook beginners jeugd kata wedstrijden,
indien je minimaal Taikyoku kata sono iche kunt lopen,
kun je al meedoen aan deze kata wedstrijden.
Er zijn maar 80 plaatsen beschikbaar voor het
weekend. Ga je mee? Schrijf je dan zsm in, want
vol = vol!
Als je ideeën hebt voor de grote club actie 2020,
welk doel of waarvoor we lootjes gaan verkopen.
Stuur dan een mail naar kyokusyinyang@gmail.com
Iedereen hartelijk dank voor de inzet tijdens de
grote club actie en we hopen iedereen te zien
bij het weekend van 15-17 mei 2020 in Soerendonk.
De Shihan

15-17 MEI 2020
WEDSTRIJDEN

#JongenOud

#Funtraining

#Nachttraining

* Jeugd - senioren kyokushin
trainingsweekend
* olv Shihan van Kessel
* vanaf 6 jaar
* voor iedere Kyu of DAN graad
* Bosrijkgebied
* Camping Slot Cranendonck
* Jeugd Kata wedstrijden
* Plaats voor 80 deelnemers
* Vol = Vol
* Senioren € 90,* Jeugd (6 tot 12 jaar) € 80,* Inschrijven en info:

WWW.KYOKUSYINYANG.NL

