Nieuwsbrief september 2019
Start seizoen 2019/2020
Maandag 26 augustus was de start van het nieuwe seizoen en zijn alle
Taekwondolessen weer begonnen. Dit betekent niet dat de kinderen de
hele vakantie niks hebben gedaan. Wij hebben dit jaar voor het eerst
trainingen gegeven aan niet alleen de selectieleden, maar ook aan alle
recreanten die wilden doortrainen. Dit waren er best veel dus misschien
gaan we dit wel elke zomervakantie doen.

Afscheid
Wij hebben helaas afscheid genomen van Miranda Reule,
zij maakt niet langer deel uit van de activiteitencommissie,
zal niet meer de koffiehoek runnen op de locatie in
stedenwijk en zij zal de nieuwsbrief niet meer schrijven.
Dit omdat zij het te druk heeft op andere gebieden.
Natuurlijk zal zij wel gewoon nog gezellig langskomen op
de club en tijdens wedstrijden van Djuna meegaan. Wij
willen haar heel erg bedanken voor haar gezelligheid,
creativiteit en alles wat zij heeft gedaan voor ons en de
club. Wij gaan je heel erg missen in ons team!
Hierdoor is er ook meteen een vacature vrijgekomen in de
activiteitencommissie! Lijkt het u leuk om ons te helpen
met activiteiten bedenken en organiseren of kunt u ons op
andere manieren ondersteunen? Stuur dan een mail naar
ben@tkdaa.nl
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Ilyo open

Gebeurtenissen september
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sturen naar: donna@tkdaa.nl Tot dinsdag!

Locaties
Waterwijk, haven en stedenwijk, zijn weer helemaal klaar voor
aankomend seizoen. Omdat het begin van een seizoen vaak juist de
periode is waarin veel kinderen hun lidmaatschap starten of hun
huidige opzeggen, staan wij open voor ideeën om bekend te maken
dat wij graag nieuwe leden verwelkomen. In waterwijk en haven
hebben wij nog plek in alle groepen en in stedenwijk vooral in de
volwassenen les van 20.00-21.00u.

AVG Privacy wet
Ben en Simone zijn druk bezig met de AVG privacy wet, deze is over
ongeveer 2 maanden af. Tegen die tijd wordt er meer over bekend
gemaakt.

Website
Onze website is nog niet up-to-date, hiervoor zoeken wij nog een
vrijwilliger die ons hierbij kan ondersteunen. Wilt u ons hierbij helpen,
stuur dan graag een mail naar: ben@tkdaa.n
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10-09

Testdag B-selectie

29-09

Ilyo open

Verjaardagen september 2019

Jahmaly Mehciz
Lucas van Ingen
Joris Iskarous
Krishna Chabboe
Nareddine El Atmani
Nelson Rocha
Marvin Brandon
Sabina Maria Lacob

05-09 STE
05-09 STE
07-09 STE
10-09 STE
11-09 HV
17-09 STE
24-09 STE
25-09 STE

IEDEREEN GEFELICITEERD!!!

Huishoudelijke mededelingen;
Kijken tijdens de les
Wij hebben weer, net als voorheen, ingevoerd dat de ouders alleen de eerste en de laatste 5 minuten mogen
kijken in de les van hun kind. Dit is beter voor de concentratie van de kinderen, wij hopen op uw begrip.

Sponsoren Gezocht!!
Taekwondo Academy Almere is op zoek naar sponsoren. Bent u of kent u iemand die het leuk zou vinden om ons
te sponsoren met een bedrag of met andere middelen, dan horen wij heel graag van u! Voor verdere informatie,
over wat wij in ruil daarvoor voor u kunnen betekenen, kunt u mailen naar: ben@tkdaa.nl Volg ons ook op
Facebook voor livestreams van wedstrijden en andere leuke taekwondo foto's en filmpjes. Tot volgende maand!
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