
 
 
Nieuwsbrief 

Jaargang 10, nummer 41— Leidschendam, 28 oktober  2013 

 
In dit nummer: 

 Van de voorzitter 

 Contributie 

 Ooievaarspas 

 Aikibudo 

 Vacature Bestuurslid 

 Vrijwilligers 

 Algemene Leden 
Vergadering 

 Nieuws per mail 

 Verjaardagen 

 

 

 

Wedstrijdverslagen: 

 geen 

 

Voor de agenda 

 

9 – 13 december 
Judo Examens 
 
21 december – 5 januari 
kerstvakantie 
 
 

 

 Van de voorzitter 
 

et is een fantastisch mooie dag als ik op het terras van een 

strandtent bij de Wassenaars slag zit. De strandtraining hebben 

we net achter de rug en het nieuwe seizoen is alweer een paar 

weken in volle vaart bezig. 

 

Tja, ik weet dat ik het vorige seizoen niet zo positief afsloot. Hoewel, zoals ik 

toen aangaf is een activiteit zoals de strandtraining gewoon leuk. En dat is 

maar weer eens gebleken. Dat we daarmee blijkbaar niet iets bieden waar heel 

veel van onze leden behoefte hebben, dat is iets waar we als bestuur eens 

over gaan denken. Hoe kunnen we jou als lid beter bereiken, plus dingen 

organiseren die meer leden leuk vinden om te doen. 

 

Voor wat betreft de lessen kan ik melden dat zowel de maandag als de vrijdag 

goed gevuld zijn. Er is zelfs een wachtlijst. De dinsdag blijft tot nu toe nog een 

beetje achter. Het aikibudo op de dinsdag is daarbij een stabiel bezet uur. Op 

de donderdag echter was aikibudo al langere tijd te beperkt bezet. In 

samenspraak met leraar Erik Verhagen heeft het bestuur helaas dan ook 

moeten beslissen tot opheffing van aikibudo in Den Haag. Met pijn in ons hart. 

 

Zoals vorig seizoen aangekondigd is ons lerarencorps weer op gewenste 

sterkte. Misschien is het aardig om eens een kort (voorstel)rondje te doen? 

Judomeester Sandra Hoogduin heeft nu ook de maandag uren onder haar 

hoede, zodat meester Eric van Leeuwen weer tijd voor andere zaken heeft. Ivo 

Zweekhorst geeft les op maandag het derde en Paul de Witt op het vierde 

lesuur. Dinsdag hebben we na 2 lesuren judo door Sandra een les aikibudo 

met Erik Verhagen. En dan als laatste de vrijdag, waarbij de peuters aan de 

slag kunnen met Steven Villerius en de twee opvolgende uren worden ingevuld 

door Niels van Boheemen. De uren daarna worden bezet door Eric van 

Leeuwen of wisselend, door een van de andere leraren. Toch leuk om eens te 

lezen wie er nu het gezicht van Shi-Han zijn.  

 

Binnen het bestuur zijn er geen bijzonderheden te melden anders dan dat 

Monique van Velzen (moeder van Wouter en Martijn Paardekooper) ons gaat 

helpen met de financiële administratie. Dat is een mooie ontlasting van de 

penningmeester taken. Verder zijn we nog steeds op zoek naar mensen die 

willen helpen om de vereniging te laten blijven draaien. Op dit moment zijn we 

specifiek op zoek naar bestuurs- of commissieleden. We denken hierbij aan 

bijvoorbeeld de taken van bestuurslid niet-judo-activiteiten of het uitvoeren 

van diverse taken als algemeen commissielid. Twee uur in de maand 

beschikbaar? Spreek bestuursleden aan of stuur een bericht aan bestuur@shi-

han.nl. Aarzel niet en laat het ons weten! 

 

Maak er een mooi seizoen van. 

 

 

André Nieuwenhout (Voorzitter/ wnd Penningmeester) 
  

H 
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Belangrijk om te 
weten: 
 
Shi-Han stuurt geen 
nota's en geen 
acceptgiro's: 
zo houden wij  
de kosten laag. 
 
Voor het negende jaar 
op rij hebben wij de 
contributie niet 
verhoogd. 
 
Betaal zelf op tijd: 
bespaar de vereniging 
onnodige kosten. 

 

 Contributie en betaling 

Tarieven 
Voor het seizoen 2013-2014 gelden de volgende jaartarieven: 

 

 Peuterjudo € 95,00 

 Voor leden tot 10 jaar € 135,00 

 Voor leden tot 18 jaar € 145,00 

 Voor senioren (vanaf 18 jaar) € 170,00 

 

De peildatum voor de leeftijd is 1 augustus voorafgaande aan het seizoen. 

Voorbeeld: een judoka die op 7 augustus 2013 tien jaar wordt, valt in de 

contributiecategorie tot 10 jaar.  

 

Betaling 
We verzoeken je de contributie per jaar te voldoen. Dit ontlast onze 

administratie enorm, zodat we ons volledig kunnen richten op de budolessen.  

 

Hopelijk heb je het bedrag reeds voor 1 oktober 2013 aan ons overgemaakt 

op giro 4498444 t.n.v. Shi-Han te Leidschendam, o.v.v. Contributie 

2013/2014", het lidnummer en de naam van de judoka/aikibudoka. 

 

Lidnummer onbekend of kwijt? Stuur dan een bericht naar 

penningmeester@shi-han.nl. Je lidnummer komt er dan snel aan. 

 

Mocht het in één keer voldoen van de contributie een probleem zijn, dan  

valt er altijd wat te regelen. Ook met vragen over de contributie, Ooievaarspas 

of betaling kun je terecht bij ondergetekende, via penningmeester@shi-han.nl, 

ons algemene telefoonnummer of via de judoleraar. 

 

 

André Nieuwenhout (Voorzitter/ wnd Penningmeester) 
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 Ooievaarspas? Inleveren voor scannen! 
 

 

e pas moet aan het begin van ieder seizoen bij Shi-Han worden 

ingeleverd om te scannen. 

 

Aan het begin van het seizoen moet de pas zelf aan Shi-Han beschikbaar 

worden gesteld om voor controle te scannen. 

 

Wat moet je doen? 

 Lever zo snel mogelijk de Ooievaarspas in bij je leraar 

 Je leraar zorg ervoor dat de pas bij de penningmeester terechtkomt, om te 

scannen 

 De eerstvolgende les krijg je de pas weer terug van de leraar. Dat betekent 

dat je de pas een week niet in je bezit hebt. Houd daar rekening mee! 

 Zonder tegenbericht van onze kant is de geldende korting* verleend 
 
(*) Voor kinderen tot 18 jaar levert dat een korting op van 100% met een maximum van € 300,00 
per jaar. Dit maximum geldt voor één (sport)organisatie. Als bij een andere organisatie reeds 
100% korting is geclaimd, dan is de korting bij Shi-Han 50% met een maximum van € 150,00 per 
jaar. Voor personen vanaf 18 jaar is de korting 50% met een maximum van € 150,00 per jaar. 

 

De gemeente is strikt in het aan Shi-Han vergoeden van de korting. 

Ook wij moeten dus streng zijn: Geen (geldige) pas betekent geen korting. 

 

Meer informatie? Zie www.shi-han.nl, menu judo – tarieven of kijk op 

www.ooievaarspas.nl. 

  

Met vragen kun je ook bij mij terecht, via penningmeester@shi-han.nl, ons 

algemene telefoonnummer of via de judoleraar. 

 

 

André Nieuwenhout (Voorzitter/ wnd Penningmeester) 
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 Aikibudo: Misschien ook iets voor jou? 
Onder leiding van 4e dan (zwarte band) Erik Verhagen is er alweer geruime tijd 

Aikibudo in Leidschendam. Een leuke enthousiaste groep is wekelijks bezig met 

hun hobby. 

 

Aikibudo is zeer toegankelijk voor een brede groep. Bijvoorbeeld voor de 

mama’s en/of papa’s die het leuk vinden om ‘weer eens wat te gaan doen’. 

Ook geoefende budoka’s kunnen hun hart ophalen bij de (gedifferentieerde) 

lessen van Erik Verhagen. 

 

Lijkt het iets voor jou of weet je iemand die het leuk zou vinden? Neem gerust 

contact met ons op via info@shi-han.nl, ons algemene telefoonnummer of kom 

(samen) kijken bij een van de lessen in Leidschendam. Meer informatie over 

Aikibudo is te vinden op onze website www.shi-han.nl. Ook als je meer 

informatie wilt horen wij dat graag. 

 

Erik zou het erg leuk vinden jullie te mogen begroeten voor een kijkje of een 

proefles. Graag tot dan! 

 

 

André Nieuwenhout (Voorzitter/ wnd Penningmeester) 

 

 

 

 

 Wijziging judopakken verkoop  
 

oor omstandigheden is de verkoop van judopakken gewijzigd. De 

judopakken verkoop gaat op dit moment alleen nog op afspraak. Als u of 

uw kind een judopak nodig hebt, stuur dan een mailtje naar info@shi-

han.nl. Wij zullen dan met u een afspraak maken. 

 

 

Liesbeth Teunissen (Bestuurslid) 

 

 

 

D 
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 Vacature bestuurslid Niet-Judozaken 
 

nige tijd geleden hebben we in deze Nieuwsbrief een oproep 

geplaatst voor vrijwilligers. Ouders en leden van onze vereniging die iets 

voor de vereniging willen doen. Een aantal van jullie hebben daarop 

gereageerd, dank daarvoor. Maar we kunnen nog veel meer mensen gebruiken 

die wat voor de club willen doen. Momenteel is de bestuursfunctie Niet-

Judozaken nog niet ingevuld. We zijn sinds 2 jaar op zoek naar een gezellige 

bestuurscollega. Heb je zin om samen met ons aan de toekomst van Shi-Han 

te werken meld je dan bij onze voorzitter, André Nieuwenhout, via info@shi-

han.nl . 

 

 

 

 Vrijwilligers  

 

et draaiende houden van een vereniging kunnen we niet alleen. 

Daar komt namelijk best veel bij kijken. Vooral veel praktische zaken 

die, als we die met zijn allen oppakken, niet al te veel van jullie tijd 

kosten. Daarom hebben we een lijstje gemaakt met zaken waarbij we graag 

van jullie hulp gebruik maken. Een mailtje naar info@shi-han.nl is voldoende 

om je aan te melden en aan te geven wat je graag voor de vereniging wilt 

betekenen. Onderstaande lijst is niet uitputtend maar geeft wel een goed 

beeld. Vele handen maken licht werk! 

- Mattenleggers voor het leggen van de judomat (vóór de les van 

maandag 17.15 uur, dinsdag 17.30 uur, vrijdag 17.00 uur) 

- 2x per jaar wassen van de reserve (leen)judopakken 

- 2x per jaar schoonmaken van de judomatten 

- Activiteiten begeleiden tijdens het jaarlijkse kamp 

- Onderhouden van Facebook 

- Tafeljury (om puntentelling en tijd bij te houden tijdens wedstrijden) 

- Vrijwilligers voor de jaarlijkse Clubkampioenschappen 

- Begeleiding van judoka’s naar het Tegeltjestoernooi 

- Begeleiding jaarlijkse strandtraining 

 

 

 Algemene Leden Vergadering 
 

p woensdagavond 20 november zal er weer de algemene leden 

vergadering worden gehouden. We hopen dat we jullie in groten getale 

mogen begroeten. Tijdens de vergadering legt het bestuur 

verantwoording af over het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar de 

toekomst. Hoe mooi zou het zijn als we dan een kandidaat kunnen voorstellen 

voor de vacature bestuurslid Niet-Judozaken! 

E 

H 

O 
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Wedstrijdagenda: 

 
1 november 
vrijdagavondcompetitie 

3 november 
Judo beker toernooi 

23 november 
Tienertoernooi 

24 november 
Tegeltjestoernooi 

6 december 
2

de
 

vrijdagavondcompetitie 
 
 
 
 

 

Shi-Han nieuws per E-mail  
 

 

ist je, dat je als eerste alle laatste nieuwtjes van Shi-Han kan 

ontvangen per email?  

Het werkt simpel: je gaat naar www.shi-han.nl en klikt op 'Nieuws'. Op 

de bovenste regel staat een mededeling over de nieuwsbrief per email. Klik 

daarop en schrijf je in met je emailadres. Je ontvangt dan direct een 

inschrijfemail met een link daarin. Die link moet je aanklikken om te 

bevestigen dat je ook echt de nieuwsbrief hebt aangevraagd.  

Zodra Shi-Han een nieuw nieuwsbericht plaatst op de website ontvang jij daar 

direct een email over als je bent ingeschreven.  

Volgens de nieuwe anti-spamwetgeving die tegenwoordig van kracht is mag 

alleen op deze manier informatie per email verzonden worden. Shi-Han voldoet 

daaraan. Ook moet je jezelf altijd kunnen uitschrijven via de website. Ook dat 

is mogelijk (ook daar krijg je eerst een bevestigingsemail om te voorkomen 

dat een grapjas jou inschrijft of uitschrijft).  

 

 

Remke van Toor (Secretaris) 

W 
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Colofon: 

 
De Shi-Han-nieuwsbrief 
verschijnt elke twee 
maanden en kan altijd 
leuke kopij gebruiken. Ook 
wat te melden? Mail het 
dan naar: 
 
info@shi-han.nl 
 
Bedankt! 

Contact 

Shi-Han 
Postbus 106 
2260 AC Leidschendam 
info@shi-han.nl  
 
Giro 4498444 
KvK Haaglanden 
27264947 
 

Afmelden training 

Een keertje verhindert? 
Meld je dan even af: 
 
tc-leden@shi-han.nl, of: 
 
via de trainer 

Alvast bedankt 

 

Shi-Han Feliciteert!  
 

02 oktober  Jeffrey Ros 
03 oktober  Joost Oostwoud 
05 oktober  Laurens de Groot 
07 oktober  Marion Vink 
08 oktober  Sam Tijssen 
09 oktober  Balint Tüskés 
15 oktober  Jelt Verberne 
23 oktober  Owen van Hooijdonk 
24 oktober  Tijs Koene 
28 oktober  Christopher Carrot 
 
01 november  Danny van Santen 
07 november  Milena Nelck 
11 november  Jaïr Kluivert 
11 november  Casper Turk 
13 november  Floor Kamsteeg 
16 november  Bram van Toor 
17 november  Beer Zweekhorst 
20 november  Owen van Vliet 
22 november  Ruben  Nijhof 
23 november  Mike van der Helm 
28 november  Bas Visser 
 
01 december  Alex de Beurs 
30 december  Scot Leite 
31 december  Matthijs Winnink 
31 december  Oumaima El Hodifi 
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