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NOTULEN 3e ALGEMENE VERGADERING SHI-HAN

Plaats: Verenigingsruimte AZL, Zwembad “De Fluit”, Fluitpolderplein1, Leidschendam
Datum: 15 november 2006
Tijd: 20:30 uur

Aanwezige bestuursleden: Emile Dinaux
André Nieuwenhout
Ralph Oei
Liesbeth Teunissen
Jos Winnink (voorzitter)
Matthijs Winnink
Ivo Zweekhorst

Afwezig: -

Aantal leden vertegenwoordigd: (wordt nog ingevuld)
Aantal ereleden aanwezig: (wordt nog ingevuld)

Agenda

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen
5. Verslag 2e Algemene Vergadering 29 maart 2006
6. Verkiezing bestuurslid

Door de verkiezing van Jos Winnink tot voorzitter in de 2e Algemene Vergadering kwam 
de functie van Wedstrijdcoördinator vacant. Het bestuur heeft Liesbeth Teunissen be-
reid gevonden deze functie op zich te nemen. Op dit moment voert Liesbeth deze werk-
zaamheden al uit onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur stelt Lies-
beth voor als kandidaat voor deze bestuursfunctie;

7. Financieel verslag verenigingsjaar 2005 – 2006 
8. Verslag Kascommissie
9. Begroting verenigingsjaar 2006 – 2007
10. Verslag Technische Commissie
11. Verslag Niet-judo activiteiten
12. Rondvraag
13. Volgende vergadering 
14. Sluiting
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AGENDAPUNT 1: Opening

1. De Vz opent de vergadering om 20:30 uur en verwelkomt de aanwezigen. Hij is verheugd 
om behalve de vertrouwde gezichten ook enkele nieuwe gezichten te zien. 

2. De Vz vraagt allen om te gaan staan en een moment van stilte in acht te nemen voor het 
overlijden van Frans La Vos, erelid van Shi-Han. 

3. Tijdens de vorige AV was de huidige Vz afwezig. De Vz wil daarom tijdens deze AV als-
nog Paul de Witt, voormalig voorzitter, en Eric van Leeuwen, bestuurslid niet judo activitei-
ten, bedanken voor de inzet die zij de afgelopen jaren hebben getoond bij de omvorming 
van Shi-Han van een sportschool naar een vereniging. 

AGENDAPUNT 2: Vaststellen agenda

4. Er waren geen punten toegevoegd aan de agenda.

AGENDAPUNT 3: Ingekomen stukken

5. Er zijn geen ingekomen stukken.

AGENDAPUNT 4: Mededelingen

6. Er zijn geen mededelingen vanuit het bestuur.

AGENDAPUNT 5: Verslag 2e Algemene Vergadering 29 maart 2006

7. Vanuit de vergadering komt de vraag over het moment dat de AV in het jaar wordt gehou-
den. De Vz ligt toe dat de vorige AV erg laat in het seizoen is gehouden en dat het streven 
is om de AV jaarlijks in het begin van het seizoen te houden.

8. De AV vraagt hoe het nu met het wedstrijdjudo staat. De Vz ligt toe dat er op het moment 
vanuit de vereniging erg weinig instroom is voor wedstrijdjudo. Voorlopig ligt daarom de 
prioriteit bij het enthousiasmeren van de beginnende judoka’s voor het wedstrijdjudo. Op 
dit moment zijn er te weinig wedstrijdjudoka’s om voldoende trainingsmogelijkheden te 
bieden voor de gevorderde wedstrijdjudoka’s. Met gevorderde wedstrijdjudoka’s worden 
judoka’s bedoeld die meedoen aan de zwaardere toernooien in het district, zoals Zuid-
land, Vlaardingen en Schiedam. Om voor geïnteresseerden wel trainingsmogelijkheden te 
bieden zijn er goede afspraken gemaakt met Lu-Gia-Jen. Er is nu gelegenheid voor de 
wedstrijdjudoka’s om vrijblijvend en voor niets bij Lu-Gia-Jen mee te trainen. Ook de coa-
ching op de grotere toernooien is daarmee verzekerd. Het oude wedstrijduur op de vrijdag 
blijft vooralsnog gewoon doorgaan, enkel is het karakter van de training anders.

9. De Vz stelt de notulen van de 2e Algemene Vergadering 29 maart 2006 vast.

AGENDAPUNT 6: Verkiezing bestuurslid

10. De Vz licht toe dat hij een tijd een dubbelfunctie heeft vervuld. Dit was een ongewenste si-
tuatie waaraan nu een eind gemaakt kan worden doordat er een kandidaat is gevonden 
die bereid is om de functie van wedstrijdsecretaris op zich te nemen. Liesbeth Teunissen 
is bereid gevonden om deze functie te gaan vervullen. Liesbeth doet zelf bij Shi-Han aan 
aiki-budo. De Vz stelt voor Liesbeth Teunissen te benoemen tot hoofd wedstrijdsecretari-
aat. Iedereen is voor dit voorstel.  Besluit: Liesbeth Teunissen is benoemd tot wed-
strijdsecretaris.

AGENDAPUNT 7: Financieel verslag verenigingsjaar 2005 – 2006 

11. De Vz geeft het woord aan de penningmeester, André Nieuwenhout. André licht de ver-
mogenspositie toe door middel van de balans (inclusief de toelichting op de balans) en hij 
licht het resultaat (saldo van inkomsten en uitgaven) toe van de vereniging. Alles was hel-
der en de vergadering had geen vragen over het verslag.

AGENDAPUNT 8: Verslag kascommissie
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12. De Vz geeft het woord aan Henk Tielemans namens de kascommissie. Henk vertelt dat 
alles er netjes uit zag en dat de penningmeester goed werk heeft geleverd. Er was aan-
vankelijk een aansluitprobleem, maar dat is voortvarend opgelost. Henk heeft namens de 
kascommissie nog wel het advies om een hoger rendement te vinden voor het spaargeld 
van Shi-Han.

AGENDAPUNT 9: Begroting verenigingsjaar 2006 – 2007

13. De penningmeester licht de begroting voor dit seizoen toe. De begroting is niet sluitend, 
met een negatief resultaat van 1.000 euro. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het 
feit dat Shi-Han meer geld wil  vrijmaken voor activiteiten en PR zoals Sinterklaasfeest, 
vrijdagavondcompetitie, clubkampioenschappen en natuurlijk het kamp. 

14. Het doel van Shi-Han is nog altijd een lichte groei in leden, maar ondanks de inzet en ad-
vertenties blijft het ledenaantal constant. Dit resulteert in een gelijk bedrag voor inkomsten 
aan contributie ten opzichte van het vorige boekjaar.

15. Shi-Han is nog altijd kwetsbaar is op het gebied van leraren en de bijbehorende vergoe-
dingen. Op het moment krijgen de leraren een bescheiden vergoeding. Mocht er een le-
raar uitvallen dan wordt het lastig om voor de bescheiden bijdrage een leraar te vinden. 
Het is een financieel risico voor de vereniging.

16. De vereniging heeft een beperkte financiële buffer om tegenvallers op te kunnen vangen. 
Op advies van de kascommissie vorig jaar werkt de vereniging aan de opbouw van een 
buffer ter grote van eenmaal de contributie inkomsten (ongeveer 15.000 euro).

17. Een leraar heeft aangekondigd wellicht dit seizoen al zijn activiteiten als leraar niet meer 
te kunnen combineren met andere bezigheden. Om dit financiële risico af te dekken is de 
mogelijkheid voor een contributieverhoging per begin seizoen 2007/2008 noodzakelijk.

18. Voorstel mandaat voor contributieverhoging. Om het mogelijke risico volledig af te dekken 
zou een verhoging van ongeveer 12% noodzakelijk zijn. Gezien de stand van het eigen 
vermogen heeft de vereniging wat ruimte om hierop in te teren maar het bestuur zoekt 
naar een oplossing om in de toekomst niet structureel op het eigen vermogen te hoeven 
inboeten. Het bestuur heeft als voorstel een mandaat tot verhogen van de contributie met 
gemiddeld 5%.

19.  De  vergadering vraagt of het niet verstandig was geweest de contributieverhoging als 
apart punt op de agenda te vermelden. Het moet duidelijk blijven dat de leden bepalen. 
Ook al blijkt een kleine verhoging in de praktijk voor weinig problemen te zorgen, de leden 
moeten juist en tijdig geïnformeerd zijn. De vergadering geeft wel aan de noodzaak van 
een verhoging te begrijpen. Het bestuur excuseert voor de procedurele fout en zal voort-
aan alle voorstellen tot contributiewijziging agenderen.

20. Het voorstel tot mandateren van het bestuur voor een contributieverhoging van gemiddeld 
5% per begin seizoen 2007/2008, wordt in stemming genomen onder de voorwaarden:
• De kascommissie bepaalt in samenspraak met het bestuur de noodzaak en dient een 

goedkeuring te geven;
• De duur is in beginsel 1 seizoen (2007/2008)
• Het punt wordt geagendeerd op de volgende AV
• De notulen van deze vergadering (15/11/2006) worden tijdig beschikbaar gesteld aan 

de leden.
Het voorstel  wordt  aangenomen met 1 onthouding,  0 stemmen tegen en … stemmen 
voor. (wordt nog ingevuld)

AGENDAPUNT 10: Verslag Technische Commissie

21. Ivo licht toe waar de TC het afgelopen jaar mee bezig is geweest. Het roulatiesysteem 
voor het trainen op de vrijdagavond werkt goed. We gaan verder op de vrijdagavond be-
ginnen met een vrijdagavondcompetitie voor de leden. We beginnen op kleine schaal 4 
keer per seizoen.

22. De samenwerking met Lu-Gia-Jen gaat goed. Onze wedstrijdjudoka’s zijn welkom op de 
wedstrijdtraining van Lu-Gia-Jen. Lu-Gia-Jen is een grote judovereniging in Den Haag en 
heeft ook plannen en de mogelijkheden om het judo in de regio Den Haag weer groot te 
maken.
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23. Shi-Han wil graag de initiatieven van Lu-Gia_Jen ondersteunen waar dat kan en gebruik 
maken van de mogelijkheden (wedstrijdtraining voor gevorderde judoka’s) die deze sa-
menwerking biedt.

24. De TC wil blijven werken aan de kwaliteit van datgene we de kinderen leren tijdens de ju-
doles. Hierbij horen ook gedragsregels die zijn opgesteld en binnenkort op de site zijn te 
downloaden. Vooral omgang met elkaar en hygiëne zijn erg belangrijk.

25. Er wordt gezocht naar een nieuwe mattenlegploeg voor de dinsdagavond. Een vader aan-
wezig blijkt geïnteresseerd en zal dit met de leraar van de dinsdag, Paul de Witt, kortslui-
ten.

26. Het aantal leerlingen aiki-budo is op het moment erg laag.

AGENDAPUNT 11: Verslag Niet-judo activiteiten

27. Emile is een jaar geleden aangetreden om de niet-judoactivieteiten op de rit te zetten. Het 
afgelopen seizoen zijn deze activiteiten opgezet: een strandtraining, de Sinterklaasviering 
en het zomerkamp. Deze zijn goed bezocht en de deelnemers waren erg enthousiast. 
Voor dit lopende seizoen zijn de zelfde activiteiten opgezet met als doel: meer deelne-
mers. Terugkijkend op de strandtraining van dit lopende seizoen, mogen we vaststellen 
dat we met meer deelnemers al geslaagd zijn. Het streven is de activiteiten als begrip en 
synoniem te maken met Shi-Han. In de komende jaren is het plan om extra activiteiten 
aan het huidige programma toevoegen.

AGENDAPUNT 12: Rondvraag

28. André vraagt de vergadering wat zij vinden van de algemene informatieverstrekking zoals 
deze nu is. De AV geeft aan dat het prikbord voor bepaalde wedstrijdinformatie tekort 
schiet. Sommige informatie zou handig zijn om op de website te kunnen opzoeken.

29. De AV vraagt of de notulen op de website kunnen worden geplaatst. De Vz antwoordt dat 
dit waarschijnlijk zal gebeuren.

30. De AV vraagt of er weer een instructieboekje voor nieuwe leden komt. Ralph antwoordt 
dat hieraan wordt gewerkt en dat het doel is dat aan het eind van dit seizoen af te hebben.

31. De AV vraagt of oude activiteiten van vroeger ook weer terug zullen komen. Emile zal er-
over nadenken en sluit niets uit.

AGENDAPUNT 13: Volgende vergadering 

32. De Vz vertelt dat de volgende vergadering in november 2007 zal worden gehouden.

AGENDAPUNT 14: Sluiting 

33. De Vz sluit de vergadering om 21:55 uur en bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage 
en komst. Hij voegt eraan toe dat het goed gaat met de vereniging, we zitten vol. Er zal 
met de wethouder worden overlegd wat de mogelijkheden zijn om verder te groeien. Ver-
der zijn er plannen om in het voorjaar van 2008 een groot toernooi te organiseren.
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