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NOTULEN 2e ALGEMENE VERGADERING SHI-HAN

Plaats: Paus Johannes Centrum, Prinsenhof 8, Leidschendam
Datum: Woensdag 29 maart 2006
Tijd: 20:30 uur

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

Afwezig: Jos Winnink (ivm gebroken enkel)

Aantal handtekeningen in het presentieboek: 

Agenda: 1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken 
4. Verslag van de AV van 13 juni 2004
5. Mededelingen
6. Verkiezing bestuursleden
7. Financieel verslag over het afgelopen (verlengde) verenigingsjaar
8. Verslag kascommissie
9. Begroting verenigingsjaar 2006
10. Verslag Technische Commissie (TC)
11. Activiteitenagenda
12. Rondvraag
13. Volgende vergadering
14. Sluiting
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AGENDAPUNT 1: Opening

1. De Vz opent de vergadering om 20:30 uur. De Vz geeft aan dat het de bedoeling is dat de 
leden hun stem laten horen en vraagt iedereen de presentielijst te tekenen. De Vz vindt 
het jammer dat de opkomst erg laag is, maar bedankt iedereen die er wel is voor hun 
komst.  De Vz licht  de afwezigheid  van Jos Winnink toe.  In  verband met een recente 
enkelbreuk was hij niet in staat om tijdens deze vergadering de voorzittershamer over te 
nemen en daarom zal de Vz deze vergadering leiden.

AGENDAPUNT 2: Vaststellen agenda

2. Er werden geen punten toegevoegd aan de agenda.

AGENDAPUNT 3: Ingekomen stukken

3. De Vz heeft een brief aan de AV gestuurd betreffende zijn aftreden. Dit was bijlage 1 van 
de AV-stukken.

AGENDAPUNT 4: Verslag van de AV van 13 juni 2004

4. De AV vraagt hoe het zit met de korting voor gezinnen waarvan meerdere kinderen op 
judo zitten. André antwoordt dat die regeling bestaat en werkt.

5. De AV vraagt of er ook Shi-Han kleding zal komen. De Vz antwoordt dat dit wel mogelijk 
is met sponsoring, maar dat hier op het moment nog geen financiële middelen voor zijn. 
Er wordt op het moment wel gewerkt aan nieuwe emblemen en een nieuwe vlag met het 
nieuwe logo.

6. Er waren verder geen op of aanmerkingen op de notulen van de AV van 13 juni 2004. De 
Vz heeft de notulen gearresteerd. 

AGENDAPUNT 5: Mededelingen

7. De Vz deelt  mee dat het  iets beter gaat met de gezondheid van Frans Lavos.  Hij  zit 
momenteel in een verpleeghuis. Anita Lavos voegt hieraan toe dat hij weer zelf eet, maar 
niet meer thuis zal komen. Wel wil zij namens Frans iedereen van Shi-Han bedanken voor 
de televisie die hij van de vereniging heeft gekregen, hij is er erg blij mee.

8. De Vz wil zijn ingezonden brief betreffende zijn aftreden nader toelichten. In verband met 
drukte op zijn werk kan hij zijn functie als Vz niet meer goed vervullen. Hij moest kiezen, 
maar voelt zich thuis bij Shi-Han en blijft ook actief zij het iets minder op de voorgrond. Hij 
is erg blij met de groep bestuursleden waarmee hij heeft samengewerkt.

9. De Vz nodigt alle ouders uit om zich samen in te zetten voor onze vereniging. Het bestuur 
zoekt medewerkers, vooral voor de niet-judo activiteiten. Iedereen kan zich persoonlijk 
aanmelden bij een bestuurslid of een e-mail sturen naar info@shi-han.nl. 
Mees  Verhagen  vraagt  of  wij  hierbij  ook  aan  sponsoring  hebben  gedacht.  De  Vz 
antwoordt dat hier nog niet concreet over is nagedacht, maar dat dit later wel een rol zal 
gaan spelen.

AGENDAPUNT 6: Verkiezing bestuursleden

10. Eric van Leeuwen grijpt ook nog de kans om zijn aftreden toe te lichten. Evenals bij de Vz 
heeft hij het erg druk met zijn werk. Ook hij heeft altijd met plezier alles voor Shi-Han 
gedaan en zal daar ook na zijn rol in het bestuur mee doorgaan.

11. De Vz geeft aan dat er naast Jos Winnink voor de functie van voorzitter en Emile Dinaux 
voor de functie van niet-judo activiteiten verder geen kandidaten naar voren zijn gekomen. 
Hij stelt dan ook voor om over te gaan tot de stemming. Eerst stelt Emile zich voor aan de 
aanwezigen.  Jos kon helaas niet  bij  deze vergadering aanwezig  zijn  en vindt  dat  erg 
jammer.  Velen binnen de vereniging kennen hem wel  en hij  zat  al  in  het  bestuur  als 
wedstrijdsecretaris. De Vz leest de brief voor die Jos had geschreven aan de AV.

12. De Vz gaat over tot de stemming:
Iedereen  is  VOOR  de  benoeming  van  Emile  Dinaux  zal  bestuurslid  niet-judo 
activiteiten.
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Iedereen is VOOR de benoeming van Jos Winnink als voorzitter van Shi-Han.
13. Paul de Witt en Eric van Leeuwen worden bedankt voor hun harde werk en inzet in het 

bestuur. Paul de Witt zal voor deze vergadering de rol van Vz volmaken.

AGENDAPUNT 7: Financieel verslag over het afgelopen (verlengde) verenigingsjaar

14. De  Vz  geeft  het  woord  aan  de  penningmeester,  André  Nieuwenhout.  André  zal  zijn 
verslag toelichten en de belangrijke punten benoemen en toelichten.

15. Op de begroting is te zien dat de inkomsten van de contributie iets lager zijn uitgevallen. 
Dit hangt samen met het ledenaantal, wat minder is toegenomen dan verwacht. De kosten 
van de zaalhuur zijn lager uitgevallen, dit bedrag was aanvankelijk te hoog geschat. André 
wil  nog  toevoegen  dat  de  vergoedingen  van  de  leraren  dit  jaar  laag  waren  als  een 
schenking van de leraren aan de vereniging om zo ademruimte te creëren.

16. Op  de  balans  is  te  zien  dat  er  door  een  zuinig  jaar  een  positief  exploitatiesaldo  is 
ontstaan.  Dit  is  geld wat  de vereniging nu heeft.  Alle schulden zijn  verder  betaald en 
geregeld.

17. De Vz wil nog inhaken op het beleid om het ledenaantal omhoog te krijgen. We proberen 
door niet-judo activiteiten leden langer vast te houden. Door middel van flyer-acties in de 
wijken rondom de Fluit probeert Shi-Han meer nieuwe leden binnen te halen. 

AGENDAPUNT 8: Verslag kascommissie

18. De Vz geeft het woord aan Henk Tieleman namens de kascommissie. Henk geeft een 
korte toelichting van wat de kascommissie doet. Het is een commissie die erop toeziet dat 
het  geld van de vereniging op een goede manier  wordt  gebruikt. Dit  jaar  bestond de 
kascommissie uit Henk Tieleman, Leo van Schien en Peter Pronk. Henk vertelt dat André 
goed  en  netjes  te  werk  is  gegaan.  Het  advies  dat  hij  vanuit  de  kascommissie  wil 
meegeven aan het bestuur over tot hoe ver de reserves te laten groeien is tot het punt dat 
de kosten van 1 jaar gedekt kunnen worden. In de toekomst is er de mogelijkheid om 
meerdere jaren met elkaar te vergelijken. De kascommissie vindt dat André het erg goed 
heeft gedaan als penningmeester en wil hem hiervoor bedanken.

19. Er is een nieuwe kascommissie gekozen tot de volgende algemene vergadering. Hierin 
zitten Anita Lavos, Henk Tieleman en Leo van Schie.

AGENDAPUNT 9: Begroting verenigingsjaar 2006

20. André ligt de begroting voor dit seizoen toe. André geeft aan dat hij op basis van hoe het 
vorig jaar is gegaan nu een betere inschatting heeft kunnen maken van hoe het komend 
jaar  zal  gaan.  De punten die  André belangrijk  vindt  om te  melden zijn  de PR en de 
activiteiten. Hier wil het bestuur meer gaan doen om ook de vereniging iets meer leden en 
daarmee body te geven. De leraren hebben de mogelijkheid om hun vergoedingen te 
declareren,  hiervoor  is  ruimte  op  de  begroting.  Er  waren  verder  geen  vragen  of 
opmerkingen over de begroting.

21. De Vz wil graag aangeven dat er op dit moment een sluitende begroting is, maar dat deze 
hangt op de vergoedingen van de leraren. Op het moment dat er een leraar van buitenaf 
moet worden gezocht, dan zullen de kosten hoger zijn. Leo van Schie geeft ook aan dat 
de zaalhuur verhoogd zou kunnen worden en er ook dan een niet sluitende begroting zou 
kunnen  ontstaan.  De  Vz  vindt  dat  hij  hierin  een  punt  heeft.  Er  zal  door  middel  van 
sponsoring en dergelijke moeten worden gewerkt aan een manier om reserves verder op 
te bouwen.

AGENDAPUNT 10: Verslag Technische Commissie

22. Ivo ligt toe waar de TC het afgelopen jaar mee bezig is geweest. Er is gewerkt met een 
roulatie systeem voor de leraren bij de inlooptraining van de vrijdag en er is gewerkt met 
een nieuw systeem om examens af te nemen. 

23. Belangrijk voor de toekomst is het om de kennis die Shi-Han heeft te borgen. Daarnaast 
moet er goed gekeken worden naar wat er met het wedstrijdjudo gaat gebeuren. Er is op 
de vereniging een sterkte teruggang in de interesse voor wedstrijdjudo. Het is misschien 
een idee om de zwaardere toernooien te laten vallen en ons meer op breedtetoernooien 
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en dergelijke  te  gaan richten. De vrijdagavond training zal  dan ook meer toegankelijk 
worden gemaakt voor de breedtesport en we zullen het wedstrijdjudo promoten. Er zijn 
ook  gesprekken  geweest  met  Lu  Gia  Yen  in  Den  Haag  over  een  gezamenlijke 
wedstrijdtraining voor de echte wedstrijdjudoka’s. Verder doen de leraren hun best om alle 
toernooien aan te kondigen en te promoten, maar ook aan het begin van het seizoen was 
de animo daarvoor erg laag. De Vz denkt dat ook ouders een belangrijke rol hebben in het 
promoten van wedstrijden, het moet weer gaan leven.

24. Wat betreft aikibudo viel het ledenaantal aanvankelijk tegen, maar na de flyer-actie loopt 
het nu vrij goed. Erik Verhagen verzorgt goede trainingen.

25. De AV kaart aan dat het wedstrijdjudo in animo verliest, ook weten weinig ouders wat er 
qua  wedstrijden  en  dergelijke  speelt.  Ivo  reageert  dat  dit  komt,  omdat  ouders  hun 
kinderen vaak aan de deur afzetten en niet op het prikbord kijken, daar is veel informatie 
te vinden. Het gaat ook om een mentaliteitsverandering. Judo is steeds vaker de sport die 
leuk is voor erbij, hierdoor komt de nadruk meer op de recreatie te liggen en minder bij de 
wedstrijden. Het lijkt de TC belangrijk om toch de faciliteiten te behouden en van onderaf 
een nieuwe basis te creëren. De AV vraagt hoe er komend jaar met de judoka van het 
jaar zal worden omgegaan. Ivo zegt dat er een nieuwe formule zal moeten komen waarbij 
ook gelet wordt op trainingsopkomst, inzet en dergelijke. De AV vindt het belangrijk dat we 
die judoka’s die wel judo op de eerste plek hebben staan, weten te binden.

AGENDAPUNT 11: Activiteitenagenda

26. Emile doet een mededeling over de activiteiten die voor dit seizoen nog op de agenda 
staan. Dit is in eerste instantie een judokamp en aan het begin van het nieuwe seizoen 
een  strandtraining.  De  AV  vraagt  of  er  ook  rekening  wordt  gehouden  met  data  van 
vaderdag en proefwerkweken. Emile zegt dat dit zal worden meegenomen. De AV vond 
de strandtraining afgelopen keer erg leuk.

27. Emile gaan binnenkort een enquête uitdelen aan de leden waarmee hij de wensen op het 
gebied van niet-judo activiteiten wil pijlen. Hij hoopt dat veel mensen zullen reageren.

AGENDAPUNT 12: Rondvraag

28. De AV vraagt of er de mogelijkheid is om langer of meer aikibudo te kunnen trainen. Ivo 
vertelt dat het moeilijk is om extra ruimte te vinden, maar er worden wel opties uitgezocht, 
bijvoorbeeld het vergaderzaaltje. De Vz voegt toe dat het ook met de leraren, de tijd en de 
financiën moet kloppen.

29. De AV vraagt wie er vice-voorzitter is. De Vz antwoordt dat André dit is.
30. De  AV  vraagt  wie  de  website  onderhoudt  en  of  leden  hier  ook  stukken  aan  kunnen 

toevoegen. De Vz antwoordt dan Ralph de site onderhoudt en dat alles altijd kan worden 
opgestuurd.

31. De AV heeft een vraag over een situatie waarbij een judoka judoot met een hoofddoek. 
De Vz weet niet precies hoe dat zit met veiligheid of wat het beleid van de JBN is, maar 
de situatie is met de ouders van de judoka besproken.

32. De AV vraagt wat het maximale aantal kinderen in een lesuur mag zijn. De Vz antwoordt 
dat hier geen strakke regels voor zijn, maar dat het vooral van de kinderen in de groep 
afhangt. De AV laat weten dat dit wel iets is wat speelt onder de ouders. Ivo zegt dat de 
TC het hierover zal hebben. We proberen altijd voor een zogoed mogelijke spreiding te 
zorgen.

AGENDAPUNT 13: Volgende vergadering 

33. De Vz vertelt dat de volgende vergadering eerder in het seizoen zal worden gehouden 
dan dat dit jaar is gebeurd. De uitnodiging ontvangen de leden bijtijds. 

AGENDAPUNT 14: Sluiting 

34. De Vz sluit de vergadering om 22:05 uur en bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage e 
komst.
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