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Welkom allemaal, namens bestuur van Judo Duurstede wens ik jullie een gezond, 
leuk en sportief nieuw jaar.  

 

Wat is het toch leuk om te zien. Een zaal vol lachende gezichten na een uurtje 
lekker bewegen. Iedereen door elkaar heen, ontspannen plezier maken met Judo 
en Jiu Jitsu.  

Als vereniging Judo Duurstede is plezier hebben bij het uitoefenen van onze 
sporten veruit het belangrijkste wat er is. Voor iedereen is plek en ruimte om op 
zijn niveau mee te doen en te werken aan conditie, valtechniek, weerbaarheid en 
zelfvertrouwen. Dat alles in een veilige omgeving. 

Ook afgelopen jaar hebben we vele lessen in Judo, jiu jitsu en conditietraining 
gegeven. Respectvol met elkaar omgaan en plezier hebben in de sport is daarbij 
cruciaal, prestaties komen daarna. En die prestaties kunnen in alle vormen 
worden bereikt: 

• Meer conditie 
• Betere valtechnieken 
• Groei in de judo- of jiu jitsutechniek met ontwikkeling naar hogere banden 
• Goede resultaten bij toernooien 
• En een groei in zelfvertrouwen 

Bij dit alles worden we met veel inzet begeleid door de leraren. Het is erg fijn dat 
Dirk, Laura, Peter, Daniël, Edwin en Barbara zoveel van hun inzet in sport en 
beweging overbrengen op de leden. Dat lijkt mij zeker een applaus waard! 

Applaus! 

Ook dit jaar zetten we deze koers voort. Goede professionele trainingen, goed 
lopende toernooien en natuurlijk ook leuke verenigingsactiviteiten. Daar is deze 
randorie er een van, maar ook bijvoorbeeld de BBQ aan het einde van het 
seizoen. En speciaal voor de jeugd staat ook dit jaar op veler verzoek het kamp 
weer op het programma. Hierover volgt binnenkort meer informatie. 

 

Ik wil nu graag nog voor 2 dingen aandacht vragen. 

Als bestuur gaan we verder met het verder professionaliseren van de verenging 
met als doel voor dit jaar het behalen van het Keurmerk van de Judobond. 
Daarom zal dit jaar extra ingezet worden op de verplichtingen die volgen uit de 
privacy wet (zoals hoe om te gaan met foto’s die tijdens lessen, toernooien, en 
activiteiten worden genomen). Maar we gaan ook verder met het doorvoeren van 
protocollen zoals bijvoorbeeld het anti-pest protocol. Want, pesten hoort 
natuurlijk helemaal niet bij deze vereniging. Hier blijven we alert op en kun je 
ook altijd je trainer benaderen.    
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Het tweede punt is dat wij als vereniging draaien op vrijwilligers. Voor toernooien 
en activiteiten is het altijd fijn als leden en ouders van leden zich inzetten. Dat is 
noodzakelijk voor de activiteit, leuk voor de deelnemers en goed voor het 
gezamenlijke verengingsgevoel. Afgelopen jaar hebben we ook zeer veel leuke 
activiteiten gehad zoals bijvoorbeeld het sinterklaasfeest met ruim 70 
enthousiasme kinderen.  

Van andere clubs krijg ik vaak te horen dat de organisatie van onze toernooien 
goed loopt (op tijd, goede wedstrijd indelingen en vooral ook leuke sfeer!). Fijn 
dat de vereniging ook daarvoor kan leunen op de inzet van vrijwilligers.  

Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Laura, Walter, Pauline, Jacqueline en 
Caroline zetten zich met hart en ziel in voor de vereniging, vaak al vele jaren. Ik 
ben heel blij met hun inzet en de fijne samenwerking die we hebben.  

 

Het zou alleen nog mooier zijn als we een nog meer vrijwilligers krijgen die zich 
inzetten bij de activiteiten en de toernooien. Voor met name de 
activiteitencommissie is aanvulling gewenst met nieuwe ideeën. De activiteiten 
commissie is bij uitstek de commissie waarbij jullie als ouders een hele 
belangrijke bijdrage kunnen leveren in de bloei van onze vereniging binnen een 
beperkte periode met een beperkte tijdsinzet. Speciaal voor dit jaar geldt ook dat 
we een groepje mensen nodig hebben die gaan meedenken wat we in 2020 gaan 
doen. Dan bestaat de vereniging 60 jaar en dat gaan we natuurlijk uitgebreid 
vieren met extra aandacht bij de toernooien en activiteiten. 

Ik wil daarom iedereen oproepen om een bijdrage te leveren bij 1 of meerdere 
activiteiten en toernooien. We hebben jullie hard nodig om deze mooie 
vereniging te laten bloeien.  

Voor nu genoeg gepraat, laten we straks in de kantine toosten op een mooi, 
sportief en gezellig 2019.  

Dank u wel! 


