Beste leden, ouders en verzorgers
We kunnen ondanks corona gelukkig doorgaan met de lessen voor de kinderen. De
maatregelen genomen door overheid zullen waarschijnlijk tot eind 2020 duren. Om
verspreiding van corona tegen te houden vragen wij jullie om naar de club te bellen
als je positief getest bent op corona en nog recent hebt gejudood. Dan kunnen wij
iedereen in dat lesuur op de hoogte brengen. Er zal niet worden verteld wie er
corona positief is. Dit zal anoniem gebeuren.

Sinterklaas en bandexamens
Het Sinterklaas toernooi zal dit jaar niet doorgaan. Het toernooi is een avond van
spanning en gezelligheid waarbij we lekker judoën, de familie lekker toekijkt en
natuurlijk Sinterklaas langskomt. Maar door corona kunnen we dit niet veilig
organiseren. Maar hoewel het Sinterklaastoernooi niet doorgaat is Sinterklaas jullie
niet vergeten. De leden mogen daarom in de week voor 5 december hun schoentje
komen zetten. De Sint en Piet komen dan iets lekkers in schoen stoppen.
De slip en bandexamens gepland voor januari gaan voor nu nog door. De examens
kunnen tijdens de lessen worden afgenomen. Dit zal waarschijnlijk zonder
toeschouwers zijn, maar we hopen dat de corona maatregelen dan zijn afgebouwd.

Facturatie via de mail
Elke 3 maanden wordt een papieren factuur verstuurd voor het betalen van de
contributie. Deze factuur willen wij echter gaan vervangen met een digitale versie.
Het is van belang dat het juiste email adres bij ons bekend is, anders komt de
factuur nooit aan. Mocht u uw e-mailadres willen wijzigen of bevestigen dan kunt u
een mail sturen naar jvhashi@gmail.com. Vermeld hierin het correcte email adres
met de naam, geboortedatum en lidnummer van het lid. Het blijft ook mogelijk om de
papieren factuur te blijven ontvangen. Daarvoor kunt u ook een mail sturen naar
jvhashi@gmail.com. Vermeld hierin de naam, geboortedatum en lidnummer van het
lid en dat u de papieren facturatie wilt blijven ontvangen.

Statuten judovereniging
De afgelopen jaren is onze voorzitter druk bezig geweest met het veranderen van de
statuten. Statuten zijn bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan een
organisatie. Hier staat bijvoorbeeld in hoe wij als vereniging functioneren, wat onze
rechten/plichten zijn, hoe het bestuur is opgebouwd of hoe het bestuur besluiten
moet nemen. De statuten zijn opgesteld in okt 1983 en moeten worden vernieuwd en
aangepast aan de huidige tijd. Om de statuten aan te passen moet 66% van de
stemgerechtigde leden aanwezig zijn op een vergadering en 66% voor stemmen om
de statuten te wijzigen. Zeker nu met corona is het voor ons niet mogelijk om zo’n
vergadering te organiseren. Daarom is er i.o.m. de notaris een digitale stemming
bedacht.
Op 30-11-2020 zal er een digitale algemene ledenvergadering worden gehouden via
teams. Alle leden van de club kunnen hieraan deelnemen. Tijdens de
ledenvergadering zal er gestemd worden over de veranderingen van de statuten en
zal het financiële draaiboek besproken worden. Elk lid zal via de mail een kopie van
de nieuwe notulen ontvangen en een link om deel te nemen aan de vergadering.Er
kan gestemd worden door een mail te sturen naar HashiStatuten@gmail.com.
Vermeld daarin lidnr, naam en geboortedatum en de tekst:
Ik stem voor/tegen de veranderingen van de statuten, waarover op 30-11-2020
gestemd zal worden in de Algemene Leden vergadering.
Als er bezwaar is tegen bepaalde veranderingen in de statuten kan via een mail
naar HashiStatuten@gmail.com schriftelijk worden aangegeven wat de bezwaren
zijn. De bezwaren zullen tijdens de algemene leden vergadering worden besproken.

