Avond voor vrijwilligers judovereniging Nintai
10 maart 2007

Op 10 maart jongstleden heeft j.v. Nintai een avond georganiseerd voor haar vele
vrijwilligers die het hele jaar altijd voor Nintai klaar staan. Rond 19.00 uur werden alle
vrijwilligers ontvangen in de dojo van Raamsdonk. Na een welkomstdrankje werd een warm
en koud buffet geïnstalleerd waar naar believen van kon worden geproefd. Nadat dit was
genuttigd werden er in de judozaal vanaf 20.30 – 22.00 uur oud Hollandse spelen geopend
en beoefend met veel plezier. Iedereen vond het een leuk idee om op deze manier een
tussenstuk te hebben na het warm en koud buffet en voor de speech van onze voorzitter en
daarna de afsluiting van deze gezellige avond. Onze voorzitter vroeg het woord nadat de
oud Hollandse spellen waren beëindigd en heeft het volgende gezegd: Het afgelopen jaar
heeft Nintai van diverse kaderleden afscheid moeten nemen. Zoals gebruikelijk worden die
mensen op een avond als deze bedankt voor hun inzet. Daarnaast worden degenen die hun
taken hebben overgenomen natuurlijk aan u voorgesteld.
Rens van Stigt: Afgelopen zomer is de afdeling Raamsdonksveer van de vrijdag naar de
woensdag verhuisd. Hiermee werd het voor Rens onmogelijk om de lessen te blijven geven.
Al is de overgang tijdens de zomervakantie geregeld, de judoka`s hadden na de vakantie
ineens twee nieuwe leraren. Bij deze willen we Rens bedanken voor de 4 jaren dat hij in
Raamsdonksveer heeft les gegeven en bijgaand een bloemetje en het welverdiende
applaus. Daarnaast wensen we tevens Ton Smit en Debbie van Iersel ( die de lessen van
Rens hebben overgenomen ) veel succes met de groepen in Raamsdonksveer.
Ton Smit: Ton is met alle respect voor zijn leeftijd ( 60 jaar en in zeer goede conditie ) al
lange tijd trainer in Waspik en Raamsdonksveer. Hij doet dit met veel verve. Tevens volgt hij
op dit moment een cursus voor judoleider. Ook Ton willen we bij deze bedanken voor zijn
verdiensten tot nu toe en wij hopen nog lang hiervan gebruik te mogen maken.
Wil van Seters: Wil is onlangs door het district onderscheiden vanwege het feit dat Wil al
ruim 15 jaar als scheidsrechter actief is bij de JBN ( judobond Nederland ). Omdat Riet als
steun en toeverlaat Wil hiervoor heel wat weekenden heeft moeten missen hebben we
hierbij een bloemetje voor deze super ondersteuner.
Wim Krijnen: Tijdens de ALV ( algemene leden vergadering ) is Wim Krijnen benoemd tot
erelid van Nintai. Wim is 40 jaar lid van onze vereniging en alleen Marcel Heesters ging hem
voor. Beide vaste steunpilaren voor onze vereniging. Naast het feit dat je nog steeds als
judoka actief bent, ben je ook al ruim 15 jaar als scheidsrechter actief bij de Judobond,
waarvoor je onlangs net als Wil door het district voor bent onderscheiden. Je hebt letterlijk je
steentje bijgedragen bij de verbouwing van deze Dojo en je bent als trouwe Nintai’er bijna bij
iedere judonintai activiteit aanwezig. Je inzet is voor de vereniging altijd als vanzelfsprekend
gebleven, maar tevens ook zeer gewaardeerd. Om deze waardering nog meer blijk te geven
ben je benoemd tot erelid. Je krijgt hiervoor een waardebon, een oorkonde en een Nintai
horloge. Tevens willen we je vrouw een bloemetje aanbieden voor de ondersteuning die ze
jou door al die jaren heeft gegeven, waardoor jij altijd aanwezig hebt kunnen zijn.
Ereleden: Tijdens de afscheidsreceptie van Tomas van Dongen werd het eerste Nintai
horloge overhandigd. Wim Krijnen heeft als nieuw erelid zojuist zijn exemplaar ontvangen.
Verder willen we vandaag ook reeds bestaande aanwezige ereleden hun welverdiende
Nintaihorloge overhandigen. De volgende ereleden worden naar voren geroepen: Klaas
Bakker, Frank van Riel en Adri Nederhof. Na deze toespraak sluit de voorzitter af en
wordt het avondje voortgezet tot omstreeks middernacht en daarna heeft iedereen zijns
weegs weer gevonden.

