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NOTULEN 1e ALGEMENE VERGADERING SHI-HAN

Plaats: Verenigingsruimte AZL, Zwembad “De Fluit”, Fluitpolderplein1, Leidschendam
Datum: zondag 13 juni 2004
Tijd: 14:30 uur

Aanwezige bestuursleden: Eric van Leeuwen
André Nieuwenhout
Ralph Oei
Jos Winnink
Matthijs Winnink
Paul de Witt (voorzitter)
Ivo Zweekhorst

Aanwezig niet-lid: Jaap van den Bos

Aantal handtekeningen in het presentieboek: 25

Agenda: 1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken 
4. Verkiezing bestuursleden
5. Verkiezing kascommissie
6. Overdracht SHI-HAN
7. Vaststellen begroting 
8. Vaststellen contributie
9. Rondvraag
10. Volgende vergadering
11. Sluiting
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AGENDAPUNT 1: Opening

1. De Vz opent de vergadering om 14:32. De Vz had op meer aanwezigen gehoopt, maar is 
blij dat iedereen er is.

AGENDAPUNT 2: Mededelingen

2. De Vz deelt mede dat iedereen de presentielijst moet tekenen met daarbij de naam van 
de judoka die zij vertegenwoordigen als dat het geval is.

3. Alle bestuursleden stellen zichzelf voor en vertellen welke functie zij willen gaan vervullen 
in het bestuur. 

Paul de Witt: Voorzitter
Eric van Leeuwen: Hoofd niet-judo zaken
Ralph Oei Hoofd PR
Jos Winnink Hoofd wedstrijdzaken
Matthijs Winnink Secretaris
André Nieuwenhout Penningmeester
Ivo Zweekhorst Hoofd Technische Commissie
4. De Vz legt uit dat we in verband met de gezondheid van Frans Lavos een hoop feestelijke 

activiteiten hebben verplaatst naar nog niet bekende datum. Hij vertelt dat we vandaag 
een oude periode achter ons laten en een nieuwe periode ingaan. De Vz legt uit waarom 
er gekozen is om een vereniging te worden. De belangrijkste reden is dat de leden meer 
betrokken  worden  bij  de  vereniging  en  feedback  kunnen  geven  op  bepaalde  zaken. 
Daarnaast zijn wij als vereniging een gesprekspartner voor de gemeente, is de continuïteit 
gewaarborgd en doen we het met zijn allen in plaats van 1 persoon. De Vz beleefd plezier 
aan een pittige discussie. We zijn hier omdat we er zin in hebben en niet om te besturen.

5. De  VZ  legt  uit  wat  het  doel  van  het  mutatieformulier  is.  Enerzijds  om  de 
persoonsgegevens te controleren en anderzijds om de leden te laten bevestigen dat zij lid 
willen worden van de vereniging.  Er zal  nog een brief uitgaan naar de leden over de 
statuten.

6. De Vz deel mede dat we ons officieel nog moeten aanmelden bij de JBN, maar dat we 
moeten wachten op het deponeren van de statuten. 

AGENDAPUNT 3: Ingekomen stukken

7. Er waren geen ingekomen stukken.

AGENDAPUNT 4: Verkiezing bestuursleden

8. Alle bestuursleden vertellen in het kort wie zij zijn, wat hun ideeën zijn voor de functie die 
zij willen gaan bekleden en wat zij al gedaan hebben met en voor SHI-HAN.

9. De Vz vraagt of er iemand bezwaar heeft tegen het benoemen van deze zeven individuen 
in het bestuur van SHI-HAN. (Er was geen bezwaar) Tot de volgende AV zullen zitting 
nemen in het bestuur van SHI-HAN: Paul de Witt, Matthijs Winnink, André Nieuwenhout, 
Ivo Zweekhorst, Jos Winnink, Ralph Oei en Eric van Leeuwen.

AGENDAPUNT 5: Verkiezing kascommissie

10. De Vz legt uit waarom het belangrijk is om een kascommissie te hebben. Omdat er in een 
vereniging een hoop geld omgaat, is het belangrijk dat dit goed gecontroleerd wordt. Dit is 
de belangrijkste functie van de kascommissie. Daarnaast controleren zij of het geld goed 
wordt  uitgegeven.  De  Vz  vertelt  dat  Leo  van  Schie  en  Henk  Tielemans  hebben 
aangeboden om zitting te nemen in de kascommissie. De Vz maakt duidelijk dat er een 
roulatiesysteem is voor de kascommissie.  André vertelt  dat  de kascommissie ook een 
sparringpartner is voor het bestuur. Grote uitgaven zullen altijd worden overlegd met de 
kascommissie. Peter Pronk geeft aan ook zitting te willen nemen in de kascommissie. 
Niemand heeft hier bezwaar tegen.

11. De Vz vraagt of er mensen bezwaar hebben tegen het benoemen van deze 3 mensen in 
de kascommissie. (Er was geen bezwaar) In de kascommissie worden benoemd: Leo van 
Schie, Henk Tielemans en Peter Pronk.
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AGENDAPUNT 6: Overdracht SHI-HAN

12. De Vz vertelt over hoe SHI-HAN tot nu werd geleid door Koos Verhagen. Bijna alles deed 
hij  zelf.  We hebben allemaal  leuke dingen gedaan met  SHI-HAN en we hebben veel 
successen beleefd. Deze periode wordt nu afgesloten. De Vz deelt mede dat SHI-HAN de 
ereleden Jan de Witt, Frans Lavos en Anita Lavos overneemt en het lid van verdienste 
Rinus Smit ook. Daarnaast doet de Vz het voorstel om Koos Verhagen tot erevoorzitter te 
benoemen. De Vz vraagt  of  er iemand bezwaar heeft  tegen het  benoemen van Koos 
Verhagen  tot  erevoorzitter  van  SHI-HAN.  (Er  was  geen  bezwaar) Koos  Verhagen  is 
benoemd tot erevoorzitter van SHI-HAN.

13. De Vz maakt Koos Verhagen het verwijt dat hij nooit zijn vrouw tot erelid heeft benoemd, 
terwijl zij ook heel veel voor de vereniging heeft gedaan. Koos reageert hier op met een 
bescheiden “Ach…”. De AV lacht en de Vz doet het voorstel om Mevrouw Verhagen te 
benoemen tot erelid.  (Er was geen bezwaar)  Mevrouw Verhagen is benoemd tot erelid 
van SHI-HAN.

14. De Vz overhandigt  symbolisch het vaandel van SHI-HAN aan Koos Verhagen. De VZ 
vraagt of de vereniging het vaandel in bruikleen zou mogen hebben totdat zij een eigen 
heeft. Koos vindt dit geen probleem. Hij is geroerd door dit hele gebeuren en zeer blij dat 
SHI-HAN blijft bestaan. De Vz geeft aan dat we er met zijn allen wat van gaan maken.

AGENDAPUNT 7: Vaststellen begroting

15. André legt de begroting uit aan de aanwezigen. Hij vertelt dat de vergoedingen voor de 
trainers zeer laag zijn ingezet om de begroting sluitend te krijgen. Dit is een gift aan de 
vereniging.  Volgend jaar  zal  deze hoger zijn.  André vertelt  dat  hij  weinig  heeft  toe te 
voegen anders dan dat overal veilig is ingezet. 

16. De AV vraagt  wat  er  gebeurd met  de inkomsten  door  contributie  als  het  ledenaantal 
veranderd. André geeft aan dat er een goede marge in zit en dat dit geen problemen zal 
opleveren.  De VZ voegt toe dat er vanaf  volgend jaar actiever leden geworven zullen 
worden. SHI-HAN heeft weinig leden uit de omliggende buurt van de Fluit.

17. De  AV  vraagt  vanaf  hoeveel  leden  er  gezocht  moet  gaan  worden  naar  een  andere 
judozaal.  De Vz reageert dat dit een optimistische vraag is.  Op het moment is er nog 
genoeg plaats voor nieuwe leden.

18. De AV vraagt of de niet-judo activiteiten zelfvoorzienend zijn. De Vz antwoord dat dit niet 
altijd mogelijk zal zijn. Soms zullen de activiteiten zelfvoorzienend moeten zijn.

19. De Vz vraagt of er iemand bezwaren heeft tegen het goedkeuren van deze begroting. (Er 
is geen bezwaar) De begroting voor 2004-2005 is goedgekeurd.

20. De AV vraagt hoe de financiële situatie nu verder is. De Vz vertelt dat we geen schulden 
e.d. hebben overgenomen, enkel een deel van de inventaris.

AGENDAPUNT 8: Vaststellen contributie

21. André  ligt  de  bijlagen  toe.  Hij  legt  uit  dat  de  oude  maandelijkse  contributie  erg  veel 
administratief werk met zich meebracht en dat er daarom nu een jaarlijkse contributie zal 
zijn. Hij geeft verder aan dat het mogelijk is dat er niet in 1 keer betaald kan worden, maar 
dat er dan altijd een regeling kan worden getroffen met de penningmeester.

22. De AV merkt op dat mensen die het niet zelf in een keer kunnen betalen niet snel zelf 
contact zullen gaan zoeken. André antwoord dat het initiatief wel bij de leden ligt. Anita 
Lavos voegt toe uit haar ervaring als penningmeester dat naarmate het langer duurt een 
dergelijk  regeling minder goed gaat werken. De Vz vraagt  naar de ervaring van Koos 
Verhagen in deze. Koos antwoord dat er een hoop werk in zit om allemaal verschillende 
regelingen  te  maken  en  dat  er  een  hoop  mensen  achter  hun  broek  moet  worden 
aangezeten.  Jaap van den Bos draagt  een oplossing aan om formulieren van diverse 
banken voor automatische overboekingen te regelen. Mensen zouden dan bij inschrijving 
hiervoor kunnen tekenen. De AV vindt het een goed verhaal, zij  vindt dat per kwartaal 
betalen misschien beter is. De Vz verteld dat men gewend is om bij SHI-HAN per maand 
of kwartaal te betalen. Op andere verenigingen wordt er vaak per jaar betaald. Het werkt 
daar  ook  en het  bestuur  wil  vasthouden aan de jaarlijkse  betaling.  Er  zijn  voldoende 
regelmogelijkheden voor mensen die het niet in 1 keer kunnen betalen. De AV erkend dit, 
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maar geeft mee dat de kinderen niet de dupe mogen worden en het geen leden mag 
kosten.

23. De AV vraagt  of het  bestuur nagedacht  heeft  over  een eventuele korting als er meer 
kinderen van 1 gezin willen judoën. André antwoord dat het bestuur hier nog niet over 
nagedacht heeft, maar dit wel zal gaan doen. De Vz voegt toe dat we nog niet met alle 
mogelijke problemen bekend zijn en dat ook wij onze draai nog moeten vinden. De AV 
vraagt of er misschien een enquête gehouden kan worden onder de leden om dit soort 
zaken te achterhalen. De Vz antwoord dat hij nog niets onoverkomelijks heeft gehoord 
van de ouders. De Vz is blij dat iedereen meedenkt over dit soort zaken. André sluit af 
met de mededeling dat wij alle bezorgdheid en ideeën meenemen. 

24. Als er geld wordt overgemaakt naar SHI-HAN vraag André of de naam van de judoka aan 
de mededeling kan worden toegevoegd. Mogelijk komt er later een klantennummer voor 
de leden.

25. André gaat  verder  met  een toelichting over  de nieuwe contributies.  Er  zal  een kleine 
verhoging plaatsvinden. Per maand is het verschil er bijna niet. Hij vraagt of er iemand 
bezwaar heeft. (Er is geen bezwaar) De bedragen en de voorwaarden voor de contributie 
zijn goedgekeurd.

26. André komt terug op een eerdere vraag over de situatie waarin een judoka halverwege 
het jaar stopt met judo. In dat geval zal met een opzegtermijn van ongeveer 2 maanden 
niet het gehele jaar betaald te hoeven worden. De Vz voegt toe dat we soepel zullen zijn 
met langdurig zieke mensen en blessures evenals  mensen die later in het  jaar willen 
beginnen met judo.

AGENDAPUNT 9: Rondvraag

27. De AV vraagt hoe het zit met de statuten en het HR. De VZ deelt mede dat deze worden 
gedeponeerd en er zal een voor iedereen duidelijk versie verschijnen.

28. De AV vraagt of de service van de judopakken voor de leden blijft bestaan. De Vz geeft 
aan dat dit zo blijft als het nu is.

29. De AV vraagt of er kleding van SHI-HAN komt om meer bekendheid te krijgen. De Vz 
vindt dit een goed idee, maar er zal dan wel een sponsor gevonden moeten worden. Op 
de begroting is daar op dit moment geen ruimte voor. De AV geeft aan dat er mogelijk met 
een intekenlijst gewerkt zou kunnen worden. De VZ vindt het initiatief goed en geeft aan 
dat als er animo is om dit op te zetten daar alle ruimte voor is. Verder zegt hij dat we hier 
nog op terug zullen komen als er ook een nieuwe huisstijl is.

30. De AV vraagt wat er met de donateurs gedaan zal worden. De Vz verteld dat hier geen 
vast  bedrag  voor  wordt  opgenomen.  De  donateurs  zullen  worden  uitgenodigd  voor 
relevante activiteiten. André geeft aan dat we ook mensen die niet judoën de mogelijkheid 
willen geven zich te kunnen betrekken.

AGENDAPUNT 10: Volgende vergadering

31. De Vz vertelt dat het idee is om 1 keer per jaar een AV te houden in de maanden oktober 
of november, met uitzondering van aanstaande keer. De uitnodiging zal altijd ruim van te 
voren worden verstuurd. 

AGENDAPUNT 11: Sluiting

32. De Vz sluit de vergadering om 16:01 en bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inzet. 
De AV bedankt Koos Verhagen voor al zijn  verrichtingen, wenst de familie Lavos veel 
sterkte toe en het nieuwe bestuur veel succes. De Vz hoopt dat er volgende keer meer 
leden aanwezig zullen zijn. Hij bedankt Koos Verhagen en wenst ook de familie Lavos erg 
veel sterkte toe.
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