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Notulen 9
e
 Algemene Ledenvergadering SHI-HAN 

Locatie  : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam 
Datum  : 21 november 2012 
Tijd  :  20.30 uur 

Aanwezige bestuursleden : André Nieuwenhout (wnd. Voorzitter & 
     Penningmeester) 

     Jan Harm Bakhuys (Secretaris) 
    Ivo Zweekhorst (Technische Zaken) 
    Matthijs Winnink (Niet Judo Activiteiten) 

     Liesbeth Teunissen (Ledenadministratie +  
     Wedstrijdcommissie) 
Aanwezige leden kascommissie :  Henk Tielemans en Anita La Vos 
Aantal aanwezige ereleden     : 2 
Aantal aanwezige leden (vertegenwoordigers)/gasten : 6 
 
Agenda 

1. Opening 

2. Vaststelling agenda 

3. Ingekomen stukken 

4. Mededelingen + korte terugblik op het afgelopen seizoen 

5. Verslag 8e Algemene Vergadering 23 november 2011 

6. Verslag Technische Zaken 

7. Verslag Niet-Judo Activiteiten 

8. Financieel verslag over het afgelopen verenigingsjaar 

9. Verslag kascommissie & decharge bestuur 

10. Bestuursverkiezing 

 Andre Nieuwenhout stelt zich verkiesbaar als voorzitter en treedt dan af als 
penningmeester. Indien zich geen geschikte kandidaat aan dient, bekleedt hij 
desgewenst ook de functie van penningmeester als waarnemer.  

 
Zie bijgaand schema van aftreden: 

  2008/20
09 

2009/20
10 

2010/20
11 

2011/20
12 

2012/20
13 

2013/20
14 

Voorzitter X     X     

Penningmeest
er/ 

Vice-voorzitter 

    X     X 

Secretaris   X     X   
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Voorzitter 
Technische 
Commissie 

X     X     

Coördinator 
wedstrijdzake
n 

    X     X 

Coördinator 
niet-judo 
zaken 

  X     X   

 
  Kandidaten voor een bestuursfunctie worden van harte uitgenodigd zich op te  
    geven. 

11. Verkiezing Kascommissie 

12. Begroting verenigingsjaar 2012-2013 

13. Rondvraag 

14. Sluiting 
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Agendapunt 1 : Opening 
De wnd. voorzitter opent de 9e Algemene Ledenvergadering van SHI-HAN en heet 
iedereen welkom, in het speciaal de ereleden SHI-HAN en de 
leden/vertegenwoordigers van de leden. 
 
Agendapunt 2 : Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld conform het voorstel.  
 
Agendapunt 3 :  Ingekomen stukken  
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
Agendapunt 4 :  Mededelingen + korte terugblik afgelopen seizoen 

 De voorzitter memoreert de wisselingen (en vertrek) van leraren 
 alsmede het afscheidsfeest voor " De Mees".  

 Er is een lichte teruggang te melden in het aantal leden.  
 
Agendapunt 5  : Verslag 8e Algemene Vergadering 23 november 2011 
De naam Paul de Witt wordt correct weergegeven (met dubbel t), Jelte wordt 
gewijzigd in Jelt. Bij agendapunt 9 wordt penningmeester gewijzigd in 
kascommissie. Het verslag wordt hierna, onder dankzegging, goedgekeurd. 
 
Agendapunt 6 : Verslag Technische Commissie 
Afgelopen jaar was roerig, mede door het vertrek van " De Mees". De plaats van "De 
Mees" is vooralsnog ingenomen door Paul de Witt. Er is gezocht naar geschikte 
leraren voor Shi-Han. In verband met het vertrek van Bob Bakhuys als leraar heeft 
eerst Erik van Leeuwen deze lessen overgenomen, nu worden deze uren gevuld 
door Sandra Hoogduin. Zowel Steven Villerius (peuterjudo) als Niels van Bohemen 
gaan door met lesgeven voor Shi-Han. 
Voor Aikibudo is op dinsdag genoeg animo. 
Erik van Leeuwen doet de wedstrijdconditie trainingen en is aanspreekpunt voor de 
coaching. De invulling van de coaching vindt plaats door Owen, Niels en Thomas. 
Er wordt gezocht naar derde uur leerlingen (momenteel een tekort) 
Criteria voor het derde uur is in het bezit zijn van een blauwe band en 
minimumleeftijd hebben van 12 jaar. 
De TC bekijkt nog een keer de juiste verdeling van de leerlingen over de 
verschillende groepen. 
Er komt mede n.a.v. bovenstaande een apart gesprek tussen Yvonne van Rijn en 
het bestuurslid Technische Zaken (Ivo) 
 
Agendapunt 7: Verslag niet Judo Activiteiten 
Matthijs memoreert achtereenvolgens de Sint Nicolaas viering, de strandtraining, het 
jaarlijkse judo kamp en dankt via deze weg alle hulp die is gegeven.  
Het aantal deelnemers aan de strandtraining was beperkt vanwege een niet 
optimale communicatie met Stompwijk. 
Ondanks de late aanmeldingen was het kamp een succes. De kampcommissie 
wisselt, men is op zoek naar nieuwe aanwas. Men kan zich melden bij Anita LaVos. 
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Agendapunt 8: Financieel verslag afgelopen verenigingsjaar 
De penningmeester geeft een toelichting op het financiële verslag aan de hand van 
het Resultaat 2011-2012 en de begroting 2012/2013: 

 Naar verwachting komt er een (grote) stijging van de zaalhuur met ingang 
van 2013 

 Het tarief heeft jarenlang voor een positief saldo gezorgd  

 De terugloop van leden kent meerdere redenen maar een van de redenen is 
dat leden nog maar vaak voor 1 sport kiezen. 

 Er zijn gelukkig wel aanmeldingen voor proeflessen. 

 De kosten voor een externe leraar (Shi-Han kent er nu twee) zijn niet 
begroot. 

 De subsidieregeling wordt langzaam afgebouwd (nog ruim 4000 Euro voor 
de komende twee jaar) 

 Het uiteindelijk wegvallen van de subsidie levert geen negatief resultaat op 

 Henk Tielemans stelt een vraag over de vrije reserves 

 De heer Leyten doet een aantal suggesties om geld te genereren 

 De penningmeester wil nog een vervolggesprek met de wethouder 
sportzaken Gemeente Leidschendam-Voorburg 

 
Agendapunt 9: Kascommissie 

 De voorzitter van de kascommissie verwijst naar het tijdens de vergadering 
aangeleverde verslag (bijgevoegd) 

 Indien het  tekort structureel wordt moet de contributie verhoogd worden 

 De vrije reserve is niet 24.000 Euro maar, na aftrek tekort 2000, nog maar 
22.000 Euro. 

 De commissie stelt voor om de penningmeester en daarmee het bestuur te 
dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. 

 
Agendapunt 10: Bestuursverkiezing 

 De wnd. voorzitter geeft een korte toelichting en stelt zichzelf 
beschikbaar als voorzitter 

 Met algemene stemmen wordt André Nieuwenhout tot 
voorzitter gekozen.  

 De heer Scott Leyten (vroeger judoka bij Shi-Han en 
tegenwoordig lid bij Aikibudo) stelt zich beschikbaar als 
penningmeester. Er is geen bezwaar tegen zijn benoeming.  

 Mevrouw Remke van Toor stelt zich beschikbaar als 
secretaris. De heer Bakhuys (stelde zich niet meer 
beschikbaar) wordt hartelijk bedankt voor zijn activiteiten en 
bijdragen, mevrouw van Toor wordt als nieuwe secretaris 
benoemd. 

 Matthijs Winnink (Niet Judo Activiteiten) stelt zijn functie 
beschikbaar, wegens studie lukt het hem niet met de 
activiteiten voor Shi-Han door te gaan. Er dient zich geen 
kandidaat aan derhalve blijft de functie vacant. 

 Ivo Zweekhorst (Technische Zaken) zoekt ook een 
vervanger, deze is niet te vinden en Ivo blijft vooralsnog aan 

 Het bestuur doet wederom een oproep om mensen die een 
bestuursfunctie ambiëren zich te melden 
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Agendapunt 11: Verkiezing Kascommissie 

De gehele Kascommissie wordt herkozen en bestaat ditmaal uit: Anita La Vos, 
Yvonne van Rijn en Henk Tielemans. De heer Leo van Schie wordt hartelijk 
bedankt voor zijn jarenlange inzet 

 

Agendapunt 12: Begroting verenigingsjaar 2012/2013 

 De penningmeester geeft een toelichting op de voorliggende begroting 
2012/2013. 

 Wat doen we om het begrotingstekort terug te dringen 

 Een tariefverhoging levert niet automatisch geld op, ook bestaat de 
mogelijkheid dat dit meer leden afstoot dan oplevert. 

 Het bestuur wordt verzocht extra waakzaam te zijn bij het doen van 
uitgaven, aandacht te blijven houden voor voldoende aanwas van leden, 
na te gaan welke andere activiteiten geld genereren. 

 De vergadering ziet graag een voorstel tegemoet voor een sluitende 
begroting voor het jaar 2013/2014. 

 De begroting 2012/2013 wordt aangenomen. 

 

Agendapunt 13: Rondvraag 

Er wordt een vraag gesteld naar de opzet een nieuwe website. Er komt een 
voorstel vanuit Paul de Witt (i.s.m. Scott Leyten) naar het bestuur. 

Agendapunt 14: Sluiting 

De waarnemend Voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid, de 
spontane aanmeldingen voor enkele vacante bestuursfuncties en inbreng tijdens 
de vergadering. De Algemene Ledenvergadering wordt afgesloten met een borrel. 

 


