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DE AIKIDO STICHTING UTRECHT "JIKI SHIN KAN"

De Aikido vereninging Utrecht ’Jiki Shin Kan' (AVJ) is op 19 april 1988 opgericht. In 2005 is de
vereniging omgezet in Aikido Stichting Utrecht Jiki Shin Kan. Leraar is Piet Lagerwaard (5e
dan). Piet geeft ook les aan de Aikido Stichting Arnhem "Jiki Shin Kan" (ASA) in Arnhem. De
naam 'Jiki Shin Kan' betekent 'oprecht hart' en is in 1991 aan de AVJ gegeven door Minoru
Kanetsuka2 Sensei3, Piet's voormalige leraar in het Aikido.
Piet begon met Aikido in 1977 in Rotterdam. In 1983 behaalde hij zijn eerste dan ('zwarte
band'). In 1986 volgde zijn tweede dan, en in 1989 daarop zijn derde dan. Hij begon al vroeg
met lesgeven in 1979, is jarenlang actief geweest in de overkoepelende Nederlandse
Culturele Aikido Federatie (NCAF), en is mede-oprichter van de AFN (zie volgend hoofdstuk).
Hij trainde o.a. in Engeland, Noorwegen, Colombia en Japan, en is leerling van Terry Ezra
Shihan (6e dan) van de Komyokan Dojo in Birkenhead bij Liverpool, Engeland.
Piet geeft les op dinsdag en vrijdag. De lessen op maandag worden verzorgd door Erik van
Oorschot en Pauliina Lievonen (beiden 2e dan), onder supervisie van Piet Lagerwaard.
De stichting heeft een bestuur dat de lopende zaken regelt zoals financieel beheer, contacten
naar buiten, e.d. Het bestuur bestaat minimaal uit: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, en kan aangevuld worden met twee algemene bestuursleden. Voor vragen over
lidmaatschap van de stichting of over Aikido, kan je altijd bij een van de bestuursleden terecht.
De volledige statuten zijn ter inzage bij de secretaris van de stichting.
Het lesgeld is bestemd voor de zaalhuur, voor kosten van de instructeurs en voor algemene
kosten van de stichting. De stichting heeft geen winstoogmerk.
INTERESSANTE WEBSITES
AIKIDO STICHTING UTRECHT JIKI SHIN KAN UTRECHT WWW.JIKISHINKAN.ORG
Aikido Stichting Arnhem "Jiki Shin Kan"(ASA): www.Aikido-Arnhem-JSK.nl
Vereniging Centrum Aikido Rotterdam (VCAR): www.kaishinkan.nl
Komyokan Aikido Federation (UK): www.aikido.co.uk
Komyokan Dojo Birkenhead, UK: www.komyokan.aikido.co.uk
Aikido Federatie Nederland (AFN): www.aikidofederatie.nl
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Spreek uit: Kanètska
sensei = leraar (aanspreektitel)

