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Beste lezer,

Nieuwe locatie:
Onze nieuwe locatie aan de Adriaan Nimantsstraat
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief is in januari 2015 opgeleverd. Deze is grotendeels
van onze vereniging Abdel-Kwan ook ingericht, zowel voor onze sportdoeleinden
Rotterdam. Het doel van deze
zoals de trainingszaal, douches en kledingruimtes
nieuwsbrief is om onze partners als voor onze maatschappelijke rol binnen de wijk
te informeren over onze activitei- door de inrichting van de multi -functionele ruimte.
ten en de ontwikkelingen van het Op 11 maart 2015 is onze locatie officieel geopend
afgelopen half jaar.
door de directeur van het nationaal programma
Rotterdam -Zuid Marco Pastors samen met de
gebiedsmanager Nel Noel en de directeur Rotterdam Sportplus Gert-Jan Lammers.
Sinds we gevestigd zijn in hartje Hillesluis is het leden
Aantal toegenomen met 100 leerlingen.
We zijn van 250 naar 350 leden gegroeid. Ons doel is om deze groei voort te zetten
zodat we in december 2015 op 500 leden uitkomen, verdeeld
over onze 5 locaties in Rotterdam-Zuid.
Maatschappelijke rol:
Sinds we over de multi- functionele ruimte beschikken organiseren we regelmatig
activiteiten die onze leden en de wijk ten goede komen. We hebben een 2-wekelijks
ouderbijeenkomst, we bieden huiswerkbegeleiding aan, we hebben 2 vertrouwens
personen in huis en ook heeft onze vereniging geparticipeerd in de wijkbijeenkomst
“stuurgroep veilig” en deze tevens gehost. Het project van Hogeschool Rotterdam
“GOAL” waar wij samen met 3 instanties uit Hillesluis aan deelnamen is afgerond met
een prachtige documentaire. Het doel van het project is om te onderzoeken of en
hoe sport bijdraagt aan de sociale ontwikkeling van risicojongeren . Onze initiatieven
zijn bekroond door een bezoek van Zijne Majesteit koning Willem- Alexander samen
met burgemeester Aboutaleb. Zijne Majesteit was onder de indruk van de activiteiten
van onze vereniging.

Sport:
Op 19 januari 2015 hebben 4 van onze leden de titel van Nederlands Kampioen behaald.
Bij het toernooi Zuid- Hollandse kampioenschappen te Den Bosch is onze vereniging als
eerste geclassificeerd.
Bij het internationaal toernooi Dutch Masters te Rotterdam zijn we ook als eerste
geplaatst. Onze leerling Adil Belkadi heeft de volgende internationale plaatsen behaald:
1ste plaats Turkije Open
1ste plaats Austria Open
2de plaats Servië Open
Dankzij de behaalde punten bij deze G1-toernooien heeft Adil zich gekwalificeerd voor
de Europese Kampioenschappen 2015 in Litouwen.In februari 2015 zijn we gestart met
een stijlteam om ook in deze tak van Taekwondo het beste in onze leden naar boven
te halen. Het doel is om volgend seizoen deel te nemen aan de nationale toernooien.

