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Verslagnummer 20150204ALV_1.0 

Datum bespreking 4 februari 2015 

Plaats bespreking Restaurant De Engel 

Datum opgemaakt 07 april 2015 

Opgemaakt door Thom van der Heijden 

Bestuur Simon Peijnenborgh Voorzitter voorzitter@judogroothouten.nl 

 Thom van der Heijden Secretaris secretaris@judogroothouten.nl 

 Philip Verlinde Penningmeester penningmeester@judogroothouten.nl 

 Ron van Lamoen Manager technische zaken trainingen@judogroothouten.nl 

 Georget van den Burg 

Enid Bruins 

Wedstrijdsecretaris (aftredend) wedstrijden@judogroothouten.nl 

 Dennis Mulder 

vacature 

Coördinator Activiteiten (aftredend) 

 

activiteiten@judogroothouten.nl 

Aanwezigen Alexander Eijskoot Herman Schilperoort Sander van Riet 

 Eduard Gefferie Ivo Klinkenberg Sjaak Eijskoot 

 Enid Bruins Karin Brouwer Thea Verhaar 

 Evert van Schothorst Lex van Heumen Theo Verhaar 

 Gerard van de Velde Martijn Meijer Dhr Van Zijl 

 Hedy van Ditzhuysen Renate Peijnenborgh  

1. Opening en vaststellen agenda 

 

• Simon opent de ALV en heet iedereen welkom en daarbij een warm welkom voor de nieuwe 

gezichten. 

 

• Geen toegevoegde agendapunten en daarmee is de agenda vastgesteld. De agenda is nu 

ingedeeld naar de beleidsthema’s die in 2014 zijn vastgesteld en worden door de betreffende 

bestuursleden behandeld. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

 

• geen  

3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 26 maart 2013 

 

• De notulen van de ALV 2014 stonden als snel na de gehouden ALV op 25 maart 2014 op de 

website en zijn nu bij binnenkomst aan de leden verstrekt. Er zijn geen redactionele en inhoude-

lijke opmerkingen. 

 

4. Beleidsthema Communicatie en PR 

 

• Blij met de inbreng van Karin en Hedy, artikelen worden snel op de site gezet.  

• Simon geeft een terugblik over 2014:  

→ Financiële impuls van €1.000 voor S-judo. GH heeft een open dag gegeven en aan de hand 

daarvan is een groep gestart. Die is inmiddels vol en er wordt gedacht om een 2
e
 groep te 

starten. 

 

→ Keurmerk JBN ontvangen op de Nationale Budodag te Papendal. Daarmee is GH de eerste 

judovereniging van Nederland die het keurmerk heeft ontvangen. 

 

→ Realiseren van de ingezette koers voor 2014-2018 van het beleidsplan; 20% meer leden, 

10% groei vrouwelijke judoka’s, implementeren S-judo, leukste sportvereniging van Hou-

ten. 
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5. Beleidsthema Technisch beleid 

 

• Terugblik judoresultaten 2014.  

• Uiteenzetting van S-judo  

6. Beleidsthema Activiteiten 

 

• Terugblik van activiteiten in 2014 buiten de reguliere lessen.  

7. Beleidsthema Vrijwilligers 

 

• In 2014 is er weinig aandacht besteed aan een actieve benadering van dit beleidsthema. Van 

belang zijn diverse rolbeschrijvingen. Dit moet nog verder worden uitgediept. 

 

8. Beleidsthema Accommodatie 

 

• Na het definitief maken van het jaarverslag heeft de gemeente eind januari ingestemd om 

financieel risicodrager te zijn, waarmee de nieuwbouw een feit is. 

 

• Komende periode worden de huurcontracten geformaliseerd en in Q1 wil men de eerste paal 

slaan (boren). Oplevering is eind 2015 en daarna moet de dojo worden aangekleed. 

 

• Het hebben van een dojo brengt verantwoordelijkheden met zich mee. In Q2 en Q3 worden 

leden benaderd om mee te denken hoe wij de dojo in alle vormen kunnen gebruiken. Ook on-

derhoud valt hieronder. 

 

9. Jaarrekening 2014 

 

• Wederom een goed financieel jaar.  

• Vraag die beantwoord moet worden: hoeveel kapitaal heeft de vereniging minimaal nodig om 

continuïteit te bieden? 

 

10. Verslag kascommissie 

 

• De kascommissie verleent decharge aan Philip Verlinde op basis van de stukken, interviews en 

onderzoek. Philip voert een deugdelijke administratie. 

 

• Ontwikkeling op termijn is een daling van het EV, advies naar het bestuur is zuinig te zijn op de 

reserveringen, dat niet alle uitgaven komende jaren worden gedaan. 

 

• Samenstelling over 2015: Herman Schilperoort is voorzitter en Bert Baars is lid.  

11. Begroting 2015 

 

• Solide begroting, advies van de KCC is het doorvoeren van de contributieverhoging. 

Per 1 januari 2016 zijn de tarieven: 

Jeugdleden t/m 17 jaar: €70 per halfjaar 

Leden van 18 jaar en ouder: €95 per halfjaar 

 

• 2x per jaar de contributie innen, blijft dus ongewijzigd.  

• Lidmaatschap voor één jaar, dus opzeggen geldt voor één moment. De opzegdatum is 1 juli. 

Wordt de opzegging na 1 juli ontvangen, dan wordt het volgende jaar per 1 juli uitgeschreven en 

is men nog 1 jaar contributie verschuldigd. 
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12. Samenstelling algemeen bestuur (op- en aantreden) 

 

• Georget treedt af als wedstrijdsecretaris en wordt opgevolgd door Enid Bruins en Mieke Geuze.  

• Dennis treedt af als bestuurslid Activiteiten. Voor hem moet nog een waardige opvolger worden 

gevonden. 

 

• Simon treedt in 2015 af. Thom neemt voorlopig waar om een soepele overgang te realiseren 

naar een nieuwe voorzitter en secretaris. 

 

13. Speerpunten 2015 

 

• De beleidsthema’s blijven ongewijzigd voor de periode 2014-2018.  

• Extra aandacht dit jaar is er voor:  

→ Het graduatiesysteem.  

→ Het technisch beleid meer vorm geven met de lerarenvergaderingen.  

→ Vrijwilligersbeleid, rolbeschrijvingen, actief benaderen.  

14. Wat verder ter tafel komt 

 

• Evert van Schothorst: verzoek om namen consequent te spellen.  

• Lex van Heumen: samen met Thea van Heumen nieuwe groep starten “fit veilig valbreken” voor 

ouderen vanaf ½ september voor 1 jaar op de woensdagochtend. 

 

15. Rondvraag/sluiting 

 

• 21.00u sluit Simon de vergadering  

 


