
                                       
Links bovenin staan de Japanse karakters van Shisei. Onder de tijgerkop staat van links naar rechts: Shotokan, karatedo en Shisei. 

 

Vandaag ontvangen jullie de 10
e Yoshi van Karatedo Shisei. 

De gedachte en vertaling achter de naam Yoshi =  Interesse, aandacht, belangrijk, beter, gezegend en gelukkig. 

 
 

 

Uitslagen clubkampioenschappen 08 juni 2018 
 

       

  

Punten van 1e en 2e 
semester 

   
Punten 

Groep 1 6 en 7 jaar     
Groep 
2 8 jaar   

1e Ashley 30   1e Djemano 48 

2e Stefan 16   2e Selina 16 

3e  Jusuf 10   3e  Faas 10 

  Eray  6     Börn 6 

              

Groep 3 9 jaar     
Groep 
4 10, 11 en 12 jaar   

1e Bruce 34   1e Levi 44 

2e Jordy 22   2e Milan 33 

3e  Ben 15   3e  Damian 25 

3e  Lilly 15     Franklin 19 

  Jasin  5         

  Amira 5         

        

Groep 5 12 t/m 15 jaar     
   1e Kyara  37   
   2e Olivier 32   
   3e  Selin  30   
     Yaran 6   
    

Privacybeleid Shisei krommenie 
Op 25 mei 2018 werd de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 
toepassing. De AVG-regels dwingen ShiseiKrommenie om goed na te denken over hoe wij als 
organisatie persoonsgegevens verwerkt en beschermt. De verantwoordingsplicht houdt in 
dat wij moeten kunnen aantonen dat onze verwerkingen aan de regels van de AVG voldoen. 
Met de AVG vervalt gelijk de meldplicht, dit betekent dat organisaties geen 
meldingen meer hoeven te doen als zij persoonsgegevens verwerken. 
Het bestuur van Shisei heeft in de zomervakantie niet stil gezeten en voldoet aan de 
voorwaarden die deze verordening bepaald.  
We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens 
te beveiligen.  
Daarnaast moeten wij ons privacybeleid beschikbaar stellen en die zijn terug te vinden op 
onze website. 

 

姿勢 



  
 
 
 
 
 
Yoshi’s niet ontvangen  

 
Ben je een nieuw lid of heb je de    vorige Yoshi’s niet ontvangen,  
geen probleem! Op de website    staan de oudere yoshi’s  
  
Daar staan ook stukjes die in de krant of op online dagbladen hebben gestaan. Veel 
leesplezier. 
 

Belangrijke data 
De volgende Yoshi verschijnt in september  2018 
 

 
 

TE KOOP ! 
Er zijn nog enkele karate boeken te koop. 

Tevens is er nog slechts  1 houten tanto’s (oefenmes) te koop 2€  

De opbrengst gaat naar de club.  

 


