Notulen van de Algemene Vergadering van Judovereniging “Anton Geesink”
(opgericht 21 december 1965) gehouden op 4 oktober 2016 in de Ontmoeting te
Culemborg.
Aanwezigen:
Wim Colin, Toon v.d. Heuvel, Jos Collet, Dennis Tigchelaar, Wim Versteeg, Karin van
Drogenbroek, Thomas van Son, Willem-Jan Stegeman, Jorie van Haaren, Sjoerd Tigchelaar,
Sjaak de Bie, Rick van Kraay, Wilbert Janssen, Gerry van Oorschot, Hans Schoemaker.
Afwezig met kennisgeving:
Linda Schoemaker, Esther Zwart, Edwin de Smit
Notuliste: Gerry van Oorschot
1)
2)
3)

OPENING
NOTULEN VAN DE ALGEMENE JAARVERGADERING VAN 6 OKTOBER 2015
a. FINANCIELE VERANTWOORDING VERSLAG JAAR 2015-2016
b. VERSLAG KASCOMMISSIE
c. BENOEMING LEDEN KASCOMMISSIE VOOR HET KOMEND JAAR
4)
VOORSTEL TOT DECHARGE VAN HET BESTUUR VOOR HET GEVOERDE
FINANCIELE BELEID
5)
VERSLAG WEDSTRIJDSECRETARIAAT (INTERN)
(Hans Schoemaker)
6)
VERSLAG LEDENADMINISTRATIE
(Hans Schoemaker)
7)
VERSLAG WEDSTRIJDSECRETARIAAT (EXTERN)
(Wim Colin)
8)
VERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE
(Wilbert Janssen)
9)
VERSLAG ACTIVITEITENCOMMISSIE
(Gerry van Oorschot)
10)
AFTREDEN EN HERKIESBAAR STELLEN VAN EEN BESTUURSLID
Volgens het reglement (artikel 5.2.) treden er jaarlijks één of meer leden van het
bestuur volgens een rooster af.
Het bestuurslid is terstond wel of niet herkiesbaar. Dit jaar treedt Hans Schoemaker af
en hij stelt zich voorlopig voor de duur van één jaar herkiesbaar als voorzitter.
11)
BEGROTING 2016 / 2017
12)
VOORSTEL CONTRIBUTIEVERHOGING
12)
DISTRICTSLEDENVERGADERING 2017
13)
VASTSTELLING DATUM VOLGENDE LEDENVERGADERING
DINSDAG 3 OKTOBER 2017
14)
RONDVRAAG
15)
SLUITING VAN DE VERGADERING
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1)

Opening
Hans Schoemaker (voorzitter) opent de vergadering om 21.31 uur en heet iedereen
van harte welkom.









Punten vanuit het Bestuursverslag (Hans Schoemaker)
Jubileum (50 jaar) Judovereniging Anton Geesink;
Groei van het aantal leden;
Administratie gedigitaliseerd (facturen leveren we in Pdf aan in pakket Basecone);
Financieel pakket aangeschaft via Van Noord Accountants. Met name zichtbaar bij de
vervaardiging van de jaarcijfers;
Ledenadministratieprogramma Sportlink via NOC-NSF aangeschaft, gekoppeld aan
JBN-data. Trainers (nu alleen nog Wilbert) kunnen met machtiging inloggen om de
mutaties te verwerken en/of te raadplegen.
Trainersstaf: Esther – Wilbert – Gerry – Linda
Uren zijn bijgesteld i.v.m. de continuroosters van de basisscholen en de groei van het
aantal leden.
Eerste uur van de woensdagmiddag is komen te vervallen. Dit is verplaatst naar
vrijdag 15.00 uur. Dinsdag is er om 17.00 uur een extra uur bij gekomen.
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Januari 2016 een ouderavond gehouden, opkomst was met 5 personen, die nog niet
in een functie bij de vereniging zijn betrokken, niet groot.
TopJudo Utrecht zijn wij al enkele jaren lid van. Vijf jongens gaan er naar toe.
Keurmerk van de JBN: het is nog steeds het streven om dit te behalen, alleen het
beleidsplan moet nog opgesteld worden. Doel van het Keurmerk is promotie van je
vereniging.
Naast pestprotocol, protocol seksuele intimidatie en de VOG’s (Verklaringen omtrent
Gedrag) van de trainers, hebben we in de persoon van Melanie van de Bilt een
vertrouwenspersoon. Melanie is huisarts in Culemborg.
Wilbert levert veel energie aan activiteiten van de Brede School; dit draagt zeker bij
aan de groei van het ledenaantal.
Toon van der Heuvel-trofee (Vrijwilliger van het seizoen) is dit jaar voor Kobus
Waroux.

2)

Notulen van de Algemene Jaarvergadering van 6 oktober 2015
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.

3)

Jaarrekening 2015-2016
Wim Versteeg licht het document toe.
a. FINANCIELE VERANTWOORDING VERSLAG JAAR 2015-2016
We hebben in het kader van kostenbesparingen momenteel nog één
bankrekeningnummer (via RABO-bank, ING is opgeheven);
Wij hebben enkele verzekeringen opgezegd, omdat die al gewaarborgd zijn in de
verzekeringen via de Judobond Nederland.
b. VERSLAG KASCOMMISSIE
De Kascommissie bestaat uit Edwin de Smit en Jos Collet. De kascontrole heeft
plaatsgevonden en de kas is in orde bevonden. Kascommissie is tevreden, alles is
verklaarbaar. Wim wordt bedankt voor zijn inzet.
c. BENOEMING LEDEN KASCOMMISSIE VOOR HET KOMEND JAAR
Edwin de Smit en Willem-Jan Stegeman zijn benoemd als leden van de
kascommissie.

4)

Voorstel tot decharge van het bestuur voor het gevoerde financiële beleid
De Kascommissie stelt de vergadering voor om de penningmeester décharge te
verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Wim wordt hartelijk bedankt voor al zijn
werk. Ook de kascommissie wordt bedankt voor haar inzet.

5)

Verslag wedstrijdsecretariaat (intern) Hans Schoemaker)
Er zijn drie toernooien geweest. Twee instaptoernooi en het jubileumtoernooi.
Hans wordt bedankt voor zijn inzet en inspanning

6)

Verslag ledenadministratie (Hans Schoemaker)
Hans licht het verslag van de ledenadministratie toe tijdens de vergadering. Het
verslag ligt ter inzage bij het secretariaat. Goed nieuws we hebben een stijging van
30 leden. We hebben nu 175 leden. Het damesuur zit hier nu wel in, dat was vorig
jaar nog niet het geval. Hans wordt bedankt voor zijn inzet en inspanning.

7)

Verslag wedstrijdsecretariaat (extern) (Wim Colin)
- Daling van de wedstrijden is gestopt. Aantal deelnemers is niet teruggelopen.
Aantal deelnemers per toernooi zijn ongeveer hetzelfde gebleven.
- We bezoeken zoveel mogelijk wedstrijden die in het district zijn georganiseerd. En
alleen toernooien die € 10,00 of minder zijn.
- Afgelopen seizoen zijn er zeven kinderen die ook via TopJudo Utrecht zijn
ingeschreven.
- Het wedstrijduur is een opstap naar Topjudo Utrecht.
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8)

9)

10)

Suggestie is contributie te vragen voor het wedstrijduur.
Voor het Vrijstadtoernooi moet je € 14,00 / € 15,00 gaan vragen om
kostendekkend te zijn, dat werd te gek, dus hebben wij dit niet gedaan.
Wim wordt bedankt voor zijn inzet en inspanning.

Verslag Technische Commissie (Wilbert Janssen)
Wilbert leest zijn verslag voor tijdens de vergadering. Het verslag ligt ter inzage bij het
secretariaat.
- Trainersstaf bestaat uit Esther, Linda, Gerry en Wilbert. Linda hoopt in december
het examen judoleraar af te sluiten.
- We vinden elkaar via de trainersapp.
- Twee keer examens gehad. Heel veel kinderen, die met succes geslaagd zijn
voor de nieuwe band.
- Een aantal deelnemers hebben aan de danexamens meegedaan. Niet voor
iedereen mogelijk om het in een keer af te ronden. Arnaud de Wilde heeft derde
dan gehaald. Herexamens: Peter en Thomas in de zomer 2017. Sam, Kobus,
doen het in december 2016.
- Maarten en Arthur helpen bij de tuimelgroep, Arie en Michelle in het tweede uur.
- Sannah helpt op vrijdag bij Esther.
- Sam op woensdag bij Wilbert.
- Tirza op dinsdag.
- Wedstrijdtrainingen, de groepen zijn stabiel, herverdeling moest gemaakt worden.
- Ouders is gemeld, dat niet bij iedere wedstrijd een coach aanwezig kan zijn.
- Streven is vier wedstrijden voor de kerst en vier wedstrijden na de kerst
bezoeken. Opkomst is dan veel beter. Excuses zijn bij hoge uitzondering
aanvaard.
- TopJudo Utrecht blijft zelfstandig. Niet in het systeem van de topjudo activiteiten
van de JBN gekozen. Sam en Kobus zijn gestopt. Jonge judoka’s zijn
doorgestuurd. In overleg met de trainers van TopJudo Utrecht gaan ook jonge
kinderen naar Utrecht. Kinderen zijn enthousiast. Sven is negen jaar.
- Esther is gestart met de opleiding Leraar B en is geslaagd voor de tweede dan.
De Technische Commissie wordt bedankt voor zijn/haar inzet en inspanning.
Verslag Activiteitencommissie (Gerry van Oorschot)
- Jubileumactiviteiten rond viering 50 jarig bestaan;
- Toernooi geweest, enorm leuk toernooi geweest.
- Zomerkamp bij het Wilgje is erg geslaagd geweest. We zijn met 50 kinderen en
10 begeleiders geweest.
- Jubileumfeestavond was geslaagd.
De Activiteitencommissie wordt bedankt voor zijn/haar inzet en inspanning.
Aftreden en herkiesbaar stellen van een bestuurslid
Volgens het reglement (artikel 5.2.) treden er jaarlijks één of meer leden van het
bestuur volgens een rooster af. Het bestuurslid is terstond wel of niet herkiesbaar. Dit
jaar treedt Hans Schoemaker af en hij stelt zich voorlopig voor de duur van één jaar
herkiesbaar als voorzitter. Mits er geen extra taken bij het voorbereiden en
presenteren van de jaarcijfers bijkomen stelt Wim Versteeg zich kandidaat als
penningmeester voor de duur van één jaar.
Het aftredingschema ziet er als volgt uit:
Naam
Hans Schoemaker
Gerry van Oorschot

11)

Jaar van aftreden
2017
2017

Begroting 2016 / 2017
Inkomsten / Uitgaven is € 600,00 euro voor de instaptoernooien. De judobond betaalt
deze direct terug aan ons. Toernooi is helemaal voor rekening van de Judobond
Nederland.
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Grote Clubaktie is vorig jaar een succes geweest.
Vergoedingen
 Extra uren van de trainers, aanpassing van de vergoedingen.
 Extra zaaluren
 Judopakken verdienen wij niets op.
12)

Voorstel contributieverhoging voor 1 januari 2017
Stichting SportBalans mag na de overname drie jaar niets aan de huurtarieven doen
voor bestaande huurders, maar over enkele jaren wel. We willen daarom een buffer
opbouwen, mocht Stichting SportBalans de huurtarieven opwaarts bijstellen.
 1 tegen
 4 onthouding
 10 voor
Contributieverhoging wordt aangenomen:
€ 5,00 per kwartaal voor de jeugd, dit wordt dan:
€ 50,00
Senioren, dit wordt dan:
€ 55,00
Jeugdsportfonds kan aangesproken worden als dit nodig is.
Deze betaalt alleen de trainingen en de judopakken. Niet de inschrijfgelden van de
wedstrijden.

13)

Districtsledenvergadering maart 2017
Houdt de site van de JBN in de gaten. Wilbert en Hans zijn hier geweest, zij slaan nu
een keertje over.

14)

Vaststellen datum volgende ledenvergadering
Voor het jaar 2016-2017 zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden op
dinsdag 3 oktober 2017 in Restaurant Proeftuin de Ontmoeting. Mocht gedurende
het jaar andere signalen komen, dan bekijken we dit.

15)

Rondvraag
Jos Collet
Voorzitter van de Bondsraadvergadering in het district geweest, gaat hiermee
stoppen.
Toon v.d. Heuvel
Bedankt alle leden, die iets betekenen voor de vereniging.
Wim Versteeg
Facebook gaan gebruiken, is een goeie zet.
Hans Schoemaker
Johan Meijdam is in augustus 2016 overleden. Hij is trainer bij ons geweest, vindt het
op zijn plaats om hier bij stil te staan. Kaartje is gestuurd.

17)

Sluiting van de vergadering
Hans Schoemaker bedankt iedereen voor haar/zijn bijdrage. De vergadering is om
22.54 uur afgelopen.

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 3 oktober 2017.

De Voorzitter

De Secretaris

Hans Schoemaker

Gerry van Oorschot
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