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Jaarverslag 2015-2016 

Met dit Jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over 

de resultaten van het gevoerde beleid evenals allerlei 

ontwikkelingen, zaken en feiten die voor de vereniging in 

de periode 1 sep 2015 tot 1 sep 2016 van belang zijn 

geweest. 
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 INLEIDING 1.

Onveranderd voor het seizoen 2015-2016 is Judovereniging ‘Groot Houten’: 

• een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid; 

• opgericht op 1 januari 1980 (en op 11 juli 1980 bij notariële akte); 

• aangesloten bij de Judo Bond Nederland (JBN). 

In onze Statuten staat vermeld: 

‘De vereniging stelt zich ten doel leiding te geven aan, alsmede een verantwoorde beoefening 

te bevorderen van de Budosporten en aanverwante sporten of activiteiten, een en ander in de 

ruimste zin des woords’. Activiteiten vinden altijd plaats onder leiding van deskundige en hier-

toe bevoegde leerkrachten. 

De vereniging bereikt dit doel onder meer door: 

• het geven van lessen; 

• het houden van trainingen; 

• het organiseren van evenementen; 

• het deelnemen aan wedstrijden; 

• het aanbrengen en onderhouden van de benodigde accommodatie; 

• het vormen van kader;  

• alle andere wettige middelen die het doel kunnen bevorderen’. 

Onveranderd is ook de passie, liefde en respect voor de sport waardoor de oorspronkelijke doelstellingen 

volop levend blijven. Een vaste kern vrijwilligers, judo- jiu jitsu- en fitnessleraren en het bestuur gaven in het 

seizoen 2015-2016 hier met elkaar weer inhoud aan. Samen hebben zij er ervoor gezorgd dat ruim 290 

leden iedere week met veel plezier ‘hun’ sport beoefenden. 

Veranderd is de locatie van onze vereniging. Na 35 jaar een vaste stek te hebben gehad in Den Oord, is 

tijdens de Kagami Biraki op 2 januari 2016 onze eigen dojo The Dome geopend! Een eigen supermooie 

dojo waarin wij vele jaren sportief plezier met elkaar gaan hebben. 

Veranderd is de samenstelling van het bestuur met nieuwe actieve leden die onze vereniging de nodige 

boost geven in de veranderde omstandigheden. 

Veranderd is het sportaanbod van onze vereniging, per april is jiu jitsu een onderdeel geworden van Groot 

Houten en is Zeker Bewegen uitgegroeid tot een vast programma van onze vereniging. 

Onveranderd is het jaarverslag. Met dit jaarverslag wilt het bestuur aan de leden en aan relaties - op een 

wijze die al jaren goed gebruik is - verantwoording afleggen over de resultaten van het gevoerde beleid én 

verslag doen van allerlei ontwikkelingen, zaken en feiten die voor onze vereniging in het seizoen 2015-2016 

van belang zijn geweest. 
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 ALGEMEEN BESTUUR 2.

Ieder jaar belegt het Algemeen Bestuur een serie vergaderingen met alle bestuursleden. Daarnaast wordt er, 

indien noodzakelijk, tussentijds in commissieverband vergaderd door twee of meer leden van het Algemeen 

Bestuur. Voorbeelden hiervan zijn het maken van de nieuwe planning / het lesrooster, het voorbereiden van 

activiteiten, gesprekken met de betrokken partijen over het nieuwe onderkomen etc. Het Algemeen Bestuur 

van Judovereniging ‘Groot Houten’ heeft een aantal keer voltallig vergaderd. Het Dagelijks Bestuur, ge-

vormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, kwam niet apart bijeen. 

Het Algemeen Bestuur besteedde vooral aandacht aan de volgende gebieden: 

• de nieuwe dojo; 

• planning en organisatie; 

• financiën en beheer; 

• ledenwerving; 

• bijzondere activiteiten, zoals toernooien en wedstrijdbegeleiding. 

2.1  SAMENSTELLING ALGEMEEN BESTUUR 

Het Algemeen Bestuur van judovereniging ‘Groot Houten’ bestond in 2015-2016 uit de volgende leden: 

Tot 28/10/2015 jaar van aftreden  

Voorzitter Thom van der Heijden nov 2017 

Secretaris Martijn Meijer nov 2019 

Penningmeester Philip Verlinde nov 2017 

Technische zaken Ron van Lamoen nov 2018 

Lid/wedstrijdsecretariaat Enid Bruins en Mieke Spaans  nov 2018 

lid/activiteiten Sander Mackaaij nov 2019 

Martijn Meijer en Sander Mackaaij zijn dit seizoen toegetreden tot het bestuur van Groot Houten en zorgen 

daarbij voor een vernieuwde sterke basis. Thom van der Heijden had op de ALV op 28 oktober 2015 aan-

gegeven de functie van voorzitter voor één jaar op zich te nemen; gedurende het seizoen heeft hij dit stilzwij-

gend met één jaar verlengd om rustig en gedegen op zoek te gaan naar een nieuwe voorzitter. Philip Verlin-

de gaat als penningmeester ook de vereniging verlaten. Dit betekent een serieuze zoekslag naar geschikte 

kandidaten. 
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2.2  SECRETARIAAT 

De secretariaatstaken zijn over meerdere personen verdeeld, specifiek de taakgebieden: 

• bestuurssecretariaat / postbehandeling / planning en coördinatie ledentraject; 

• ledenadministratie / ledenservice / informatietelefoon; 

• loonadministratie; 

• wedstrijdadministratie. 

Vanaf januari heeft Martijn Meijer de secretariële taken van Thom van der Heijden overgenomen en staat 

daardoor in nauw contact met de ledenadministratie. De loonadministratie zit in de portefeuille van onze 

penningmeester Philip Verlinde en het wedstrijdsecretariaat wordt gerund door Enid Bruins en Mieke Spaans. 

Op het wedstrijdsecretariaat komen we in hoofdstuk 4.2 terug. 

In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de ledenadministratie, de ledenser-

vice / informatietelefoon en de loonadministratie. 

2.3  LEDENADMINISTRATIE 

Al 14 jaar wordt de ledenadministratie beheerd door Thea Verhaar en iedereen die iets van het beheer van 

verenigingen begrijpt, weet dat de ledenadministratie van vitaal belang is. Zonder een betrouwbare leden-

administratie zijn veel van de activiteiten van een vereniging niet goed mogelijk: denk naast de lesplanning 

ook aan een juiste contributieheffing en de organisatie van tal van activiteiten zoals de graduaties. 

De ledenadministratie wordt bijgehouden in de webbased-applicatie Sportlink. Hierdoor zijn de administra-

ties van Groot Houten en Judobond Nederland aan elkaar gekoppeld en kan door een beperkt aantal per-

sonen vanuit de vereniging worden gebruikt. 

2.4  LEDENSERVICE / INFORMATIETELEFOON 

Naast de ledenadministratie beheert Thea Verhaar ook de ledenservice / informatietelefoon. Thea is aan-

spreekpunt voor veel leden en belangstellenden. Ook houdt zij zicht op de grootte van alle lesgroepen en 

deelt aspirant-leden in. Thea is het ‘oor’ van de vereniging wat betreft op- of aanmerkingen en eventuele 

klachten en speelt deze waar nodig door. De judotelefoon is bereikbaar op de volgende tijden: maandag 

18.30-19.30 uur, woensdag en donderdag van 17.00 tot 18.00 uur. 

2.5  LOONADMINISTRATIE 

Modern personeelsbeheer vereist professionele kennis en die heeft de vereniging met F/E van Vliet in huis. In 

voorkomende gevallen kunnen wij tevens een beroep doen op hun expertise als het gaat om andere aange-

legenheden, zoals het arbeidsvoorwaardenbeleid in de richting van docenten en vrijwilligers. 

Personeelsinformatie en procedures voor docenten en betaalde vrijwilligers zijn overzichtelijk beschreven in 

het vademecum “Zakelijke informatie”. De penningmeester treedt op als de linking-pin tussen de loonadmi-

nistratie en het Algemeen Bestuur. 
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2.6  REALISATIE BESTUURSBELEID 2015 - 2016 

Eind 2013 heeft de vereniging een nieuw beleidsplan geschreven voor 2014-2018. De visie en doelstellin-

gen van dit plan zijn beschreven in de stip op de horizon: 

Judovereniging Groot Houten is een vereniging waar iedereen, van jong tot oud, meisjes 

en jongens, wedstrijd- en recreatieve judoka's een leven lang met veel plezier hun eigen ju-

dotalenten en judoambities kunnen verzilveren.  

Uiterlijk in 2017 willen we vanuit een nieuwe locatie: 

• 20% meer leden behouden; 

• 10% groei per jaar aan meisjes hebben gerealiseerd; 

• S-judo hebben geïmplementeerd; 

• verkozen worden tot de leukste sportvereniging van Houten. 

Om deze stip te realiseren hebben wij vijf beleidsthema’s opgesteld: 

1. Technisch beleidsplan; 

2. Communicatie en PR; 

3. Activiteiten; 

4. Vrijwilligers; 

5. Accommodatie. 

Aan alle thema’s is in 2015 aandacht besteed. Ook op Communicatie en PR is het nodige gebeurd en is er 

veel via de website, Facebook en de Hajimé gecommuniceerd. Aan activiteiten hebben we dit jaar vooral 

veel focus gehad op het jubileumfeest en de nieuwe accommodatie. Wat minder goed gelukt is, is een vrij-

willigersbeleid en het aantal vrijwilligers uit te breiden. Met de accommodatie hebben we een doorbraak 

bereikt en hebben eind 2015 zicht op een nieuwe dojo. 

Het Algemeen Bestuur van Judovereniging ‘Groot Houten’ had voor het seizoen 2015-2016 onderstaande 

speerpunten 

1. Nieuwe dojo. Thom van der Heijden, onze nieuwe voorzitter, leidt dit project met een werkgroep vanuit de 

judovereniging. Op korte termijn wordt de dojo ingericht en gereed gemaakt voor de opening op 2 ja-

nuari 2016. 

Met vereende krachten en veel saamhorigheid onder aansturing van een paar drijvende krachten is de 

aankleding/inrichting van de dojo gerealiseerd en op 2 januari geopend. 

2. Meisjesjudo. In 2015-2016 willen wij het meisjesjudo gaan ontplooien. De nieuwe dojo geeft mogelijkhe-

den om hier vorm aan te geven. Op deze manier kunnen de dames met elkaar judoën wat zal leiden tot 

meer plezier en cohesie. 

Dit speerpunt heeft geen vorm kunnen krijgen en er is weinig belangstelling vanuit de huidige leden. 

Wat wij wel hebben gerealiseerd is een jiu jitsu groep voor senioren (vanaf 16 jaar) onder de bezielen-

de leiding van Kees Broertjes. 

3. Vrijwilligersbeleid. We hebben als vereniging meer vrijwilligers nodig. Een van de speerpunten is om de 

taken van alle vrijwilligers op papier te zetten en vrijwilligers te vinden voor de alle vacatures die gaan ont-

staan. De zoektocht naar nieuwe bestuursleden is essentieel voor het voortbestaan van de vereniging. Ie-

dereen zal een steentje bij moeten dragen om in de toekomst een plezierige vereniging te blijven, met een 

voldoende bezetting om alle activiteiten te blijven uitvoeren. 

Afgelopen seizoen zijn de vrijwilligersprofielen opgesteld en een enkel profiel moet nog iets worden bij-

gesteld. Alle essentiële functies zijn vervuld en daarmee heeft onze vereniging een voltallig bestuur. 
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Aandachtspunt is het in kaart brengen van vrijwilligers die met specifieke kennis en kunde de vereniging 

voor een project kunnen ondersteunen (bv op ICT gebied). 

4. Behoud en groei van leden. Dit punt staat ieder jaar op de agenda en krijgt de aandacht die het afgelo-

pen jaar ook heeft gehad. 

Afgelopen seizoen zijn er weer diverse activiteiten geweest om nieuwe leden aan te trekken; activitei-

tenmarkt, budodag, jeugdsportpas zijn er enkele om nieuwe leden te werven. 

5. Nieuwe lesindeling. Omdat wij bijna fulltime gaan beschikken over een eigen dojo, kunnen wij meer mo-

gelijkheden creëren betreffende het totale scala van lesaanbod. Dit wordt Q4-2015 uitgewerkt. 

De nieuwe lesindeling is conform verwachting gerealiseerd. 

6. Jeugdsportpas. Vanuit de gemeente wordt de jeugdsportpas geïnitieerd en door diverse sportverenigingen 

gefaciliteerd. Afgelopen jaar hebben wij bewust niet deelgenomen, dit gaan wij wel weer doen. 

Sander Mackaaij heeft twee keer de jeugdsportpas georganiseerd en in totaal 80 deelnemers op de 

mat gehad. 

7. Schooljudo. Vanuit het technisch beleidsplan onderzoeken hoe wij schooljudo kunnen faciliteren. 

Wij hebben een verkenning uitgevoerd en samen met Dirk van Driel (judo Duurstede) zijn er lessen in 

de dojo aan ’t Houtens gegeven. Dit blijven incidentele vragen waar wij zo gericht mogelijk antwoord 

op geven. 

8. PR & Communicatie. Uitwerken van een dynamische communicatiestructuur met onze leden. 

Dit onderwerp vergt in het reeds lopende seizoen meer aandacht. 

9. Samenwerking met Top Judo Utrecht intensiveren. 

Met TJU behouden wij nauwe contacten en is het plan ontstaan om een toernooi te houden voor leden 

van de aangesloten judoverenigingen die niet bij TJU trainen. Dit plan wordt in het reeds lopende sei-

zoen uitgewerkt naar haalbaarheid. 
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 ALGEMENE LEDENVERGADERING 28 OKTOBER 2015 3.

3.1  VERSLAG 

De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft tot doel iedereen te informeren over de stand van 

zaken binnen de vereniging, op het afgelopen jaar terug te blikken én met elkaar te bespreken welke zaken 

in de toekomst extra aandacht vragen. Dé kans dus voor onze leden om het verenigingsbeleid te beïnvloe-

den. De opkomst was vergelijkbaar met voorgaande jaren. 

Bijzondere aandacht ging uit naar het vertrek van Simon Peijnenborgh die zijn functie van voorzitter over-

droeg aan Thom van der Heijden. Hij besteedde vervolgens extra aandacht aan alle vaste vrijwilligers en in 

het bijzonder aan Ron van Lamoen, Thea Verhaar en Simon Peijnenborgh. Deze drie personen hebben dus-

danig veel voor onze vereniging betekend dat zij stuk voor stuk unaniem zijn gekozen tot erelid. 

Zoals inmiddels al vele jaren het geval is, was de jaarrekening en Verlies&Winstrekening over 2015 weder-

om van hoge kwaliteit dankzij de inspanningen van de penningmeester Philip Verlinde en de kritische toege-

voegde waarde van de kascontrolecommissie. De jaarrekening over de eerste helft van 2015 maakte duide-

lijk dat de vereniging een spannende tijd tegemoet gaat dat op het moment van de vergadering niet geheel 

is te voorspellen. 

3.2  KASCOMMISSIE 

De kascommissie bestaat uit de onderstaande personen: 

 

Voor het seizoen 2015 - 2016 

Voorzitter Bert Baars 

Lid Evert van Schothorst 
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 BELEIDSTHEMA TECHNISCH BELEID 4.

4.1  TOERNOOIEN 

In het seizoen 2015-2016 zijn er door de judoka’ s van Groot Houten 23 judotoernooien bezocht (in totaal 

308 deelnemers). Deze toernooien waren zowel in de regio, district of landelijk. Ook voor de beginnende 

wedstrijdjudoka’s waren er weer genoeg toernooien zoals het instaptoernooi van de JBN MN en de onder-

linge wedstrijden met JV Duurstede voor judoka’s met lage kyu graden. 

Zoals elk jaar werd er door de judovereniging het Rodeslippentoernooi georganiseerd. Op het Rodeslippen-

toernooi van 6 februari waren 57 judoka’s aanwezig om examen te doen voor hun witte band. Naast het 

examen kregen zij ook de beginselen van het wedstrijdjudo aangeleerd door middel van uitleg door een 

bondsscheidsrechter (Ivo Klinkenberg). Daarnaast werden er wedstrijden gehouden waarbij de oudere judo-

ka’s als scheidsrechters fungeerden. 

Het Judotoernooi Groot Houten in maart wordt met ongeveer 330 judoka’s- op de mat bezocht door voor-

namelijk onze bevriende regioclubs. Onze eigen judoka’s met enige ervaring (vanaf gele slip) worden dan 

ook altijd van harte uitgenodigd om aan dit “thuistoernooi” mee te doen: een must! Al was het alleen al 

voor de gezelligheid. De wedstrijden werden geleid door bondsscheidsrechters met de hulp van veel vrijwil-

ligers: EHBO, tafelschrijvers, coaches, catering. 

Ook werd dit jaar ook weer de clubkampioenschappen gehouden. Op 19 juni deden ongeveer 80 judoka’s 

mee aan deze jaarlijkse clubactiviteit en mocht de “Judoka van het Jaar” Irene Hesling de bokaal overdra-

gen aan Jonathan Gefferie als “Judoka van het Jaar”. 

Op de jaarlijks terugkerende Districtskampioenschappen in Ede voor judoka’s -12, -15 en Wijk bij Duurste-

de -18, en -21 jaar stonden een aantal judoka’s van ons sterk op de mat. Ze komen met een voldaan ge-

voel en soms zelfs met een plaatsing voor de Nederlandse Kampioenschappen van de mat af. Judoka’s 

geeft dit een goed gevoel en het is een enorme opsteker dat je op een prettige manier de top halen kan. Bij 

de Districtskampioenschappen -15 jaar plaatste dit jaar Jonathan Gefferie en Irene Hesling zich voor het 

NK. Op dit NK -15 jaar wist Jonathan een mooi 3de plaats te behalen. Helaas viel Irene buiten de prijzen. 

Op het NK -18 jaar stonden er maar liefs 4 judoka’s op de mat: Lars van den Burg, Max van der Heijden, 

Aron van Kesteren en Jonathan Gefferie. Van de judoka’s wist Max van der Heijden een 7e plaats te be-

machtigen. De andere judoka’s konden ondanks hun goede inzet zich niet in de prijzen mengen. 

De ver gelegen meestal grote of internationale toernooien worden vanwege de zwaarte en het dubbele eli-

minatie systeem, door enkele ‘‘ervaren’’ wedstrijdjudoka’s ingevuld. Deze judoka’s ontmoeten op de mat 

dan ook vaak een selecte groep uit de andere districten. Het is voor ons als vereniging moeilijker om op te 

boksen tegen de mogelijkheden van een sportschool, met grotere ambities en meer trainings- en begelei-

dingsfaciliteiten. Vanuit de samenwerking met Topjudo Utrecht kan Groot Houten wel op die grote toernooi-

en met enkele judoka’s goed meedraaien. 

4.2  VAN HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT 

Wij ontvangen veel uitnodigingen van verschillende sportscholen en verenigingen per mail. Tevens selecteren 

wij mogelijk interessante toernooien via de evenementenkalender van de Judobond Nederland en vragen wij 

zelf uitnodigingen aan bij de organiserende verenigingen. Vervolgens komen de gegevens via uitnodigingen 

voor de Groot Houten judoka’s op het bord in de dojo te hangen en worden deze uitnodigingen uitgedeeld 

door de judoleraar. De judoleraar schat in welk toernooi geschikt is voor de judoka en deelt dus selectief, 

afgestemd op mogelijkheden, uit. Degene die op de site nog een ander toernooi ziet waarvoor hij/zij geen 

uitnodiging heeft gekregen en toch aan mee wil doen, maakt in overleg met de leraar een keuze. Alle rele-

vante informatie zoals de datum van het toernooi, voor welke leeftijdscategorie het bedoeld is, de hoogte 
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van het inschrijfgeld en uiterste betaaldatum, staat vermeld op de site. Het aanmelden voor een wedstrijd 

geschiedt door het invullen van het inschrijfformulier via de website. 

De toernooien in de regio, georganiseerd door onze bevriende verenigingen, trekken een breed scala aan 

judoka’s. Vaak zien we een groot aantal deelnemers vanuit onze eigen vereniging enthousiast op de mat 

staan. Bij deze toernooien worden de judoka’s ingedeeld in poules en krijgt een ieder de kans een aantal 

partijen te judoën. Instaptoernooien worden door onze beginnende judoka’s, vanaf witte band, graag en 

goed bezocht. Zo maakt de beginnende judoka voor het eerst echt mee hoe het op de mat in een wedstrijd 

toegaat; spannend en in een leuke sfeer ontdekken of judo in een partij ook leuk is. Via het instaptoernooi 

maak je de opstap naar andere toernooien zodat, als je de smaak eenmaal te pakken hebt, je naar andere 

door regioclubs georganiseerde toernooien kan gaan. 

Je kunt dus als judoka van Groot Houten tijdens het judoseizoen bijna elk weekend, op een zaterdag of 

zondag, van september tot ver in juni een toernooi bezoeken en op de mat staan. Wij behoren met onze 

vereniging bij het district Midden Nederland. Bijna elke vereniging/ sportschool organiseert haar eigen toer-

nooi. Je kunt op de site van de Judobond alle geplande toernooien zien en op de site van ons district kun je 

onder meer de stand bijhouden van je verzamelde punten bij de instaptoernooien. 

Actieve wedstrijdjudoka’s krijgen de gelegenheid om er een schepje bovenop te doen, door het volgen van 

extra wedstrijdtrainingen. Van wedstrijdjudoka’s die extra trainingen mogen doen, wordt verwacht dat zij 

regelmatig aan toernooien deelnemen. Deelname aan de wedstrijdtrainingen is daarmee niet vrijblijvend. Er 

wordt van de judoka's verwacht dat ze volledige inzet tonen tijdens de trainingen. Er wordt ook verwacht dat 

ze dan die wedstrijden meedoen welke door de leraar worden uitgedeeld. Voor wedstrijddeelname is het ook 

belangrijk dat ouders enthousiast zijn en soms langs de mat de handen uit de mouwen steken. Helaas kun-

nen wij niet altijd een professionele coach afvaardigen, gezien het beleid van de vereniging om de judoka’s 

veel wedstrijdmogelijkheden te bieden en onze beperkte coachcapaciteit om te kunnen begeleiden. In het 

afgelopen seizoen hebben diverse ouders zich ingezet als enthousiaste coach langs de mat. Hiervoor onze 

dank! 

Groot Houten heeft een deelname in Top Judo Utrecht. Top Judo Utrecht is een onafhankelijke stichting 

waarin jonge talentvolle judoka’s uit de stad en regio Utrecht de kans krijgen zich tot een hoger niveau te 

ontwikkelen. Dit gebeurt door het aanreiken van gespecialiseerde wedstrijdtrainingen en extra faciliteiten die 

de deelnemende verenigingen zelf niet kunnen bieden. Samenwerking met deze verenigingen is hierbij es-

sentieel. Judoka’s zijn zo in staat te groeien naar hun topniveau, onder begeleiding van professionals die 

zich belangeloos inzetten. In 2015-2016 zijn er vanuit Groot Houten 12 judoka's die bij Top Judo Utrecht 

trainen. 

4.3  S-JUDO 

Met veel enthousiasme, inzet en dankbaarheid hebben Sander Mackaaij en Ron van Lamoen dit seizoen 

weer invullen gegeven aan de S-judo groep. 

4.4  FITNESS 

De fitnesstrainingen werden verzorgd door Lex van Heumen. Gezonde beweging en sportief plezier stonden 

weer centraal en in de nieuwe dojo wordt er gebruikt gemaakt van het heuse fitnesshonk. De heren-

fitnessgroep is goed bezet, niet in de laatste plaats omdat de bijzonder goede sfeer voorop staat. 

4.5  ZEKER BEWEGEN 

Onder leiding van Lex en Thea van Heumen werd er in een cyclus van 13 weken de lessen “Fit Veilig en 

Valbreken voor senioren” gegeven. Voor iedere senior, zowel man als vrouw, die zo lang mogelijk mobiel, 
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onafhankelijk en zelfredzaam wil blijven is het een leuke en zinvolle vorm van bewegen/sporten ook als on-

dersteuning /aanvulling op andere sporten en actieve bezigheden. 

4.6  GRADUATIES 

Bij de judosport worden de examens ‘graduaties’ genoemd. Deze graduaties vinden bij de vereniging ieder 

halfjaar plaats. Aan de graduaties kan worden deelgenomen als naar het oordeel van de judoleraar de 

judoka tijdens trainingen en wedstrijden heeft laten zien dat hij óf zij het vereiste niveau heeft bereikt voor 

een volgende band óf slip. Voor het behalen van de witte tot en met de bruine band mag in 

verenigingsverband examen worden afgelegd. Examens voor de zwarte band worden afgenomen door de 

Judobond. 

Bij de graduaties, die in een gezellige en sportieve sfeer verlopen, is het altijd een drukte van belang. Telkens 

wordt het spannend als de uitslagen bekend werden gemaakt door de voorzitter van de examencommissie, 

Lex van Heumen. De examencommissie bestaat verder uit judoleraren. Belangrijk is te vermelden dat een 

team van vrijwilligers zorgt voor de organisatie van de graduaties. Mirjam Kraan, Gerard van der Linden en 

Thea van Heumen hebben in het kader van de organisatie weer veel arbeid verricht. 

De graduaties werden in 2016 gehouden op 9 januari en 2 juli. Een aantal judoka’s beheerste de techniek 

zo goed dat zij zelfs dubbel gegradueerd zijn. 

4.7  DAN-EXAMENS 

Op zaterdag 26 juni namen Lars van den Burg en Menno Peijnenborgh deel aan het zwarte band examen in 

Wijk bij Duurstede. Lars had als partner Max van der Heijden en Menno had Ruben van Rossem. Beide ju-

doka's lieten overtuigend zien dat ze deze eerste Meestergraad waard waren en dat vonden de examinatoren 

ook. Dat gold ook voor Anne Minnema met judopartner Sjaak Eijskoot en Theo Verhaar met judopartner 

Sander Mackaaij. Zij slaagden ook voor hun 1e dan en Guus Kers met judopartner Ron van Lamoen heeft 

die dag zijn 2e dan gehaald. 
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 BELEIDSTHEMA COMMUNICATIE & PR 5.

5.1  PUBLICATIES 

De eerste helft van het seizoen is er niets meer gepubliceerd omdat de focus heel erg op de realisatie van de 

dojo lag. We hebben echter vanaf 1 januari 2016 al zo’n negen keer in de lokale kranten gestaan. Met 

name in januari 2016 in de aanloop naar de opening van The Dome EN de verkiezing van Ron tot ‘Sport-

coach van 2015’ hadden we extra veel publicaties. 

De resultaten van de judowedstrijden heeft Karin Brouwer trouw doorgegeven aan Houten FM, die op hun 

beurt meerdere keren een judoka uitgenodigd hebben om live een interview te geven. 

5.2  INTERNE COMMUNICATIE: 

De mailings naar de leden heeft Thea Verhaar verzorgd. Het betrof doorgaans zaken als uitnodigingen voor 

activiteiten of mededelingen van bestuurlijke aard.  

5.3  FACEBOOK 

De meldingen op Facebook heeft Enid Bruins voor haar rekening genomen, bijvoorbeeld via een bericht van 

Karin. 

5.4  WEBSITE 

De website is van 01 januari 2016 tot 1 augustus 2016 3.562 keer bezocht. Er worden regelmatig artikelen 

en foto’s op de website geplaatst. De ervaring leert dat mensen vooral algemene informatie op de website 

zoeken, plus het inschrijven voor wedstrijden. Actuele meldingen worden meestal via Facebook bekeken.  
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 BELEIDSTHEMA ACTIVITEITEN 6.

6.1  ACTIVITEITENMARKT 

In september hebben we deelgenomen aan de jaarlijkse activiteitenmarkt op Het Rond in Houten. Naast 

collegiale contacten die wij hadden met ander sportverenigingen, hebben allerlei verenigingen zich gepre-

senteerd aan de inwoners. Het doel is om geïnteresseerde kinderen te laten deelnemen aan proeflessen om 

ze mogelijk als nieuw lid te kunnen verwelkomen. Voor Groot Houten heeft dit geresulteerd in een aantal 

potentiele nieuwe leden en zijn er een aantal lid geworden. 

6.2  SINTERKLAAS 

Dit jaar was Sinterklaas voor de laatste keer in de oude dojo op bezoek. Het doel was om de jongsten een 

leuke ontmoeting te laten hebben met Sinterklaas en natuurlijk judoën met de Pieten. Het was wederom een 

erg geslaagde ochtend met een volle dojo, ongeveer 80 kinderen en wel 40 ouders. 

6.3  KAGAMI BIRAKI 

Dit jaar hebben we een zeer geslaagde Kagami Biraki gehad, die samenging met de opening van onze 

nieuwe dojo. Er waren meer dan 300 leden, ouders en oud-leden aanwezig bij deze opening van het nieuwe 

judojaar en de dojo. Voor de opening van de dojo hebben we allemaal (champagne) getoost en daarna is 

de dojo daadwerkelijk geopend door Sjaak Eijskoot, langst lid van de vereniging. Tijdens de Kagami Biraki 

heeft het traditioneel “kalender afscheuren” plaatsgevonden en werden er meerdere demonstraties gegeven. 

Alle leden werden getrakteerd op een heuse Judovereniging Groot Houten bidon. 

6.4  JEUGDSPORTPAS 

De JeugdSportPas is de benaming voor hét concept waarbij kinderen van de basisschool kennis kunnen 

maken met zo veel mogelijk verschillende takken van sport. Het online aanbieden van een kennismakingstra-

ject biedt ongekende mogelijkheden. Kinderen gebruiken het internet steeds meer en steeds gemakkelijker. 

Internet is daardoor het communicatiemiddel geworden en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. 

Sportpunt Houten gebruikt de JeugdSportPas in combinatie met internet om kinderen actief te krijgen. Wij 

hebben dit traject twee maal aangeboden en in totaal 80 deelnemers vijf judolessen gegeven. Het resultaat 

daarvan is circa 20 nieuwe leden. 

6.5  SPORTGALA EN KAMPIOENENBAL 

Het sportgala in Houten dat in 1 februari is gehouden, is een uitgelezen kans om je als vereniging te profile-

ren. Er zijn diverse prijzen te winnen als vrijwilliger van het jaar, sporttalent van het jaar, vereniging van het 

jaar, sportman, sportvrouw, sportploeg. En omdat het voor de 5e keer werd gehouden kon er ook de presti-

gieuze titel “sportcoach van het jaar” worden gewonnen. Judoleraar en Coach Ron van Lamoen was geno-

mineerd en heeft die titel verdienstelijk gewonnen!. Hij kreeg de trofee uit handen van de olympische gouden 

sportcoach Robin van Galen. Dit was natuurlijk een mooi moment voor Ron en de judovereniging. 

Op 1 juli werd het kampioenenbal op het Rond gehouden en stonden alle jeugdige kampioenen in de 

schijnwerpers. Dat waren namens Groot Houten: Irene Hesling, Jonathan Gefferie, Aron van Kesteren, Lars 

van den Burg en Max van der Heijden. 
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 BELEIDSTHEMA VRIJWILLIGERS 7.

7.1  ZORG VOOR DE DOCENTEN 

Door een afgestemde lesplanning en spreiding van de lessen over meerdere trainers wordt de fysieke belas-

ting en de werkdruk van de docenten zo goed als mogelijk beheersbaar gehouden. Vanwege het risico van 

ziekte, blessures of vertrek houdt de vereniging belang bij een zo breed mogelijk samenstelling van de groep 

docenten. Gelukkig hebben wij zeven pijlers op de mat. 

Alexander Eijskoot verzorgt vanaf 2005 lessen op de zaterdag. Af en toe laat hij bij demonstraties en wed-

strijden zien dat er maar weinig judoka’s zijn die aan zijn techniek kunnen tippen. Hij heeft ook veel plezier 

in het coachen van onze wedstrijdjudoka’s. Alexander wordt tijdens de lessen ondersteund door Martijn 

Meijer, onze secretaris. 

Ivo Klinkenberg is sinds 2002 aan de vereniging verbonden en heeft lange tijd les gegeven aan de groepen 

op woensdagmiddag en freelance invalkracht. . In het weekend maakt hij zich onmisbaar als scheidsrechter 

bij toernooien. Ivo is een gewaardeerd lid van Judobond Nederland en is daarom een paar jaar geleden tot 

bondsridder gekroond. Ivo heeft in 2015 een stapje terug genomen als docent en is andere docenten meer 

gaan ondersteunen tijdens de lessen. 

Kees Broertjes is onze jiu jitsuka en met een geweldige drive verzorgt hij per april 2016 de lessen jiu jitsu. 

Zijn aanstekelijk enthousiasme heeft er voor gezorgd dat de wederzijdse uitdaging goed is bevallen en hij in 

korte tijd een vaste kracht is geworden binnen onze vereniging. 

Lex van Heumen, grondlegger van judovereniging Groot Houten, heeft de eretitel “nestor van de vereni-

ging”. Hij is al 36 jaar actief voor “zijn” vereniging als docent voor judo (senioren), fitness (mannengroep) 

en Zeker Bewegen (65+). Drijvende kracht achter Zeker Bewegen is zijn echtgenote Thea van Heumen. Lex 

is ook onmisbaar tijdens de graduaties en zijn optreden als ceremoniemeester tijdens de Kagami Biraki. Lex 

is met andere “judokeien” ook lid van de Dan-Graden commissie die examens afneemt voor de zwarte band 

en hoger. Samen met echtgenote Thea is hij graag actief bij graduaties en de Kagami Biraki.  

Martijn Meijer is onze vaste steun en toeverlaat tijdens de lessen die op zaterdag gegeven worden. Martijn is 

2e dan en ondersteunt de vereniging waar hij kan. Tijdens de vaak drukke lessen van Alexander is Martijn 

een onmisbare kracht geworden en omdat hij zoveel van onze vereniging houdt is Martijn secretaris gewor-

den. 

Ron van Lamoen verzorgt bij Groot Houten de meeste judolessen en is met Sander Mackaaij het meest in-

tensief bij alle verenigingsactiviteiten betrokken. Hij is onze contactpersoon naar bevriende verenigingen, is 

verantwoordelijk voor het technisch beleid en organiseert de toernooien van de vereniging en het jaarlijkse 

thuistoernooi. In januari werd hij door de Houtense gemeenschap gekozen tot coach van het jaar 2015, een 

bijzonder verdienstelijke prijs die werd uitgereikt uit de handen van Olympisch Gouden coach Robin van 

Galen. 

Sander Mackaaij is onze multitool binnen de vereniging. Hij traint samen met andere leraren een aantal 

groepen uiteenlopend van S-judo tot de wedstrijdgroep, valt in wanneer dat nodig is en geeft les aan de 

jeugdsportpasleden. Bovendien vervult hij met groot enthousiasme als bestuurslid diverse activiteiten. 

7.2  EHBO 

Afgelopen seizoen hebben wij als vereniging bij onze toernooien en verenigingsactiviteiten, waarbij naast 

vele judoka’s ook honderden mensen als publiek aanwezig zijn, altijd één of meerdere EHBO-ers ingescha-

keld.. Sacha van der Heijden coördineert de EHBO voor alle toernooien en verenigingsactiviteiten. 
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 BELEIDSTHEMA ACCOMMODATIE 8.

Eind 2015 is de dojo ingericht conform het plan dat was gemaakt en vanaf 2 januari hebben wij de dojo in 

gebruik genomen. Speciaal voor het beheer van onze ruimte hebben wij een dojobeheer aangesteld, Theo 

Verhaar. Gedurende onze uren hebben wij een tweetal vaste huurders. Aikido voor de woensdagavond en 

kickboksen op maandagavond. 

. 
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 FINANCIEEL JAARVERSLAG 9.

Het financieel jaarverslag is tijdens de ALV. 


