
 

 

 

Nieuwsbrief december 2020 

Met het eind van het jaar in zicht, kijken we terug op een wel heel bijzonder jaar: 
Corona zorgde voor gedwongen geannuleerde trainingen, wedstrijden en examens. 
Samen werden we creatief: thuistrainingen, buitentrainingen, trainingen in kleine of 
iets minder kleine groepjes. Met een stortvloed aan nieuwsberichten in de 
Nieuwsbrief-groepsapp zorgden we samen dat we door konden gaan met datgene wat 
we allemaal gemeen hebben: een passie voor Karate!  

Van de sensei:  
Langs deze weg wil ik zeggen dat ik trots 

op jullie ben! Ondanks de moeilijke tijd van 
Corona ben ik blij om te zien dat jullie 

gemotiveerd blijven en naar de 
(aangepaste) trainingen blijven komen.  
Ik ben Sensei Robin dankbaar voor het 

coördineren van de trainingen. Ook is het 
bijzonder fijn om te weten dat bij mijn 

afwezigheid Sensei Robin, Sensei Ronald en 
Sensei Niala de trainingen uitstekend 

verzorgen! 
Tot slot: Ik weet dat deze tijd iets doet met 

je motivatie, maar blijf in jezelf geloven. 
Blijf trainen en blijf fit: dan doe je er alles 
aan om gezond te blijven en weerstand te 

verhogen. Oss! 

 

Nieuwe leden: 
1 Mariel van Maanen 
2 Floris Sangers 
3 Jop Sotthewes 
4 Christiana Hofman 
5 Isabella van Maanen 
6 Anniek van Haarst 

 
Welkom allemaal! 

We hebben nog ruimte voor meer 
nieuwe leden, dus vraag je vriendjes 
en vriendinnetjes op school en in de 

buurt, je neefje of nichtje, broer of zus 
of ze meekomen! Ze mogen gratis 2x 

meedoen. En als ze lid worden, krijg jij 
een knuffel en kadobon! 

Ook de 18+ groep kan nieuwe leden 
gebruiken. Dus neem je collega, 
partner, buurman, familielid of 

vriend(in) mee! 

               
overig 

Van de Trainers: 
Kerstvakantie: 19 december 2020 tot en met 3 januari 2021! 

 



 

 

 

 

Verjaardagen:  
December 
12 Elisabeth en Jasmijn 
17 Benjamin  
21 Isabella 
23 Mitchell 
24 Steven 
28 Niala en Anniek  
 
Januari 
1 Floris 
2 Jinthe 
8 Danielle 
29 Kim 
 
(Alvast) gefeliciteerd! 

 

Heb je ook iets voor de 
nieuwsbrief? 

Heb je een spreekbeurt over 
karate gehouden op school en 

wil je ons vertellen hoe het 
ging? Of ben je een nieuw lid 
en wil je je voorstellen? Is er 
een vraag voor één van de 
senseis die je altijd al hebt 

willen stellen? Heb je 
Karatespullen te koop? Ben je 
op zoek naar karatespullen? 

 

Stuur een mailtje aan 
info@skve.nl en zet in het 

onderwerp ‘Nieuwsbrief’ en 
dan komen wij er bij je op 

terug! 

Geen kerstbijeenkomst: 
Net als het 40-jarig jubileum van SKVE, zal 
ook de kerstbijeenkomst dit jaar in het 
water vallen. Uiteraard doen we er alles 
aan om dit volgende jaar goed te maken! 

Contributie-informatie:  
Eind december incasso contributie eerste kwrtaal 2020 
Begin januari incasso contributie Karate Bond Nederland 

 


