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NOTULEN 4e ALGEMENE VERGADERING SHI-HAN

Plaats: Verenigingsruimte AZL, Zwembad “De Fluit”, Fluitpolderplein1, Leidschendam
Datum: 14 november 2007
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: 10
Aantal ereleden aanwezig: 4

Agenda

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Ingekomen stukken

4. Mededelingen + korte terugblik op het afgelopen seizoen

5. Verslag 3e Algemene Vergadering 15 november 2006

6. Verslag Technische Commissie

7. Verslag niet-judo activiteiten

8. Financieel verslag over het afgelopen verenigingsjaar 

9. Verslag kascommissie

10. Bestuursverkiezing

Een schema van aftreden zal worden voorgelegd.

André Nieuwenhout  treedt af als penningmeester/vice-voorzitter, maar stelt zich kandidaat
voor een nieuwe termijn.

Ralph Oei treedt af als bestuurslid PR-zaken. Ralph stelt zich niet verkiesbaar voor een
nieuwe termijn. René Maassen is bereid gevonden om de web-site van de vereniging en de
bestaande PR-activiteiten (met name het vormgeven van de nieuwsbrief) op zich te nemen,
zonder zitting te nemen in het bestuur. Het bestuur is van mening dat het feit dat de PR-
activiteiten op dit moment minimaal zijn en het beheer van de web-site is geregeld de
bestuursfunctie PR vooralsnog vacant kan blijven.

11. Verkiezing Kascommisie

12. Begroting verenigingsjaar 2007 – 2008 

13. Rondvraag

14. Sluiting
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AGENDAPUNT 1: Opening

1. De Vz opent de vergadering om 20:30 uur. De Vz verwelkomt de vaste aanwezigen maar
vooral ook de nieuwe gezichten.

AGENDAPUNT 2: Vaststellen agenda

2. Er werden geen punten toegevoegd aan de agenda.

AGENDAPUNT 3: Ingekomen stukken

3. Er waren geen ingekomen stukken.

AGENDAPUNT 4: Mededelingen

4. De VZ vertelt over de nieuwe nota voor binnensport die wordt gemaakt. De uitkomst is
nog onduidelijk, er is binnenkort  weer  een nieuw overleg en hij  zal ons op de hoogte
houden. De AV vraagt of er zicht is op eventuele huurverhoging gezien ervaringen met de
nota buitensport.  De Vz zegt  dat  daar  geen indicatie voor is en alles zich nog in het
beginstadium bevindt.

5. De Vz wil kort terugblikken op het afgelopen seizoen. Over het algemeen is alles positief.
De Vz is tevreden over de nieuw opgezette vrijdagavond competitie. Het ledenaantal blijft
gelijk en stijgt  mogelijk enigszins.  Bij  de aikibudo zijn de laatste tijd ook meer nieuwe
leden te zien.

6. Het grote toernooi dat voor 2008 gepland stond zal in verband met logistieke problemen
waarschijnlijk een jaar worden uitgesteld.

AGENDAPUNT 5: Verslag 3e Algemene Vergadering 29 maart 2006

7. Per abuis is er op de site een verouderde versie van de notulen komen te staan, waarin
een aantal getallen nog niet waren toegevoegd. Bij de correcte versie is dit wel het geval.

AGENDAPUNT 6: Verslag technische commissie

8. Ivo is erg tevreden. De lesuren zijn goed gevuld, vooral ook de eerste uren. Wat de drukte
in de uren staat  de veiligheid voorop en die is op het  moment niet in het  geding,  de
technische commissie houdt daarbij uiteraard wel een oogje in het zeil. Ook het aikibudo
zag een toename in het ledenaantal. Voor de toekomst is het belangrijk om de kwaliteit
van de lessen te waarborgen en de continuïteit. Met name het leggen van de mat is een
zorgenkindje en Ivo roept  de leden dan ook op om zich hiervoor in te zetten als dat
mogelijk is.

9. Wadstrijdjudo: Shi-Han beperkt zich nu tot de breedtesport en voorziet daarin in ook voor
coaching. Het animo voor de grote toernooien is laag. Het is wel nog steeds mogelijk om
je voor die toernooien via ons in te schrijven, maar de coaching verloopt dat via Lu Gia
Jen. Voorwaarde is wel dat de judoka's dan ook bij Lu Gia Jen meetrainen. De AV vraagt
of het gebrek aan coaching niet de oorzaak kan zijn van verdere afname van animo voor
grote toernooien.  Ivo vertelt  dat  Shi-Han  jarenlang  coaching op  die  toernooien  heeft
verzorgd, vaak voor een enkele judoka.

10. Zelf  willen  we  de  vrijdagavond  competitie  uitbreiden  zodat  er  ook  een  paar  andere
sportscholen uit de buurt mee kunnen doen. Hiermee willen we het wedstrijdjudo ook van
onderaf een impuls geven. Zo is er geschoven in de wedstrijd lesuren zodat er nieuwe
aanwas de mogelijkheid krijgt zich tot wedstrijdjudoka te ontpoppen/

AGENDAPUNT 7: Verslag niet-judo activiteiten

11. Emile ziet een toename in het animo voor niet-judo activiteiten. De inmiddels vaste kern
van activiteiten wordt goed bezocht. Er wordt nu gekeken van het opzetten van nieuwe
activiteiten  en  het  eventueel  uitbreiden  van  bestaande  activiteiten  zoals  het
Sinterklaasfeest en het kamp.
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AGENDAPUNT 8: Financieel verslag over het afgelopen verenigingsjaar 

12. André licht het financieel verslag toe. Wederom een jaar waarin de vergoedingen voor de
leraren erg laag waren, dankzij de leraren. Er waren extra inkomsten dankzij de ooievaars
pas. Er is al met al een ruime winst gemaakt, waaruit de penningmeester concludeert dat
de bijdrage van Shi-Han aan bepaalde activiteiten omhoog zou kunnen. Het probleem is
het sluitend krijgen van de begroting als alle financieel meevallers wegvallen.

AGENDAPUNT 9: Verslag kascommissie

13. De kascommissie deelt mede dat alles netjes in orde was. Het enige punt van aandacht is
het  veel te lage rendement voor het  huidige spaargeld.  De kascommissie  bedankt  de
penningmeester voor de goed geordende administratie.

AGENDAPUNT 10: Bestuursverkiezing

14. De Vz vertelt dat dit jaar de penningmeester en het bestuurslid PR zullen aftreden. De
huidige  penningmeester,  André  Nieuwenhout,  stelt  zich  opnieuw  verkiesbaar,  het
bestuurslid PR, Ralph Oei, doet dit niet. De taken van de PR zullen door het bestuur en
René Maassen worden verdeeld daar zij het niet nodig achten om een nieuw bestuurslid
te benoemen op die functie. De Vz wil Ralph bijzonder bedanken voor zijn inzet voor Shi-
Han voor, tijdens en na de overgang naar vereniging.

15. André Nieuwenhout wordt unaniem herkozen als penningmeester van Shi-Han.

AGENDAPUNT 11: Verkiezing kascommissie

16. De huidige kascommissie bestaat  uit  Henk Tielemans,  Anita Lavos en Leo van Schie.
Allen zijn herkiesbaar, de AV gaat hier unaniem in mee. Het bestuur zal voor de volgende
vergadering een schema van aftreden maken voor de kascommissie.

AGENDAPUNT 12: Begroting verenigingsjaar 2007 – 2008 

17. De penningmeester wil een mandaat om als dit nodig is de contributie eenmalig met 5%
te kunnen verhogen. Het eventuele verlies is eenmalig op te vangen maar als er een
structureel  probleem ontstaat  wil  de penningmeester  niet  alleen maar  reactief  kunnen
handelen.  Een  extra  vergadering  zou  kunnen  worden  ingelast  om  het  probleem  te
bespreken als het ontstaat, maar via deze weg is het makkelijker. De penningmeester ziet
nu geen reden om de contributie te verhogen, maar wil wel benadrukken dat de begroting
niet  sluitend  is  en  de  contributie  al  3  jaar  niet  is  verhoogd.  Het  voorstel  om de
penningmeester  een  mandaat  te  geven  om eenmalig  de  contributie  met  5% te
verhogen indien dat nodig is, is aangenomen. (13 voor, 1 tegen, 0 onthoudingen). 

18. André  licht  de  begroting verder  toe.  De AV vraagt  of  de  activiteiten op de begroting
zouden kunnen  worden  gesplitst.  Voor  de begroting houdt  André het  liever zo,  maar
inzicht is altijd te krijgen, er zijn geen geheimen. De AV vraagt of er een rechtsbijstand
verzekering nodig is. André antwoordt dat hier wel eens over gesproken is, er zal verder
naar worden gekeken. De begroting is unaniem goedgekeurd.

AGENDAPUNT 13: Rondvraag

19. AV: Kunnen de verslagen van toernooien in het krantje worden geplaatst? Dat lijkt ons
een  goed  idee,  het  is  immers  gratis  reclame.  Hetzelfde  zal  worden  gedaan  met  de
examenuitslagen.

20. De AV is erg tevreden over de coaching en begeleiding bij het tegeltjestoernooi.

AGENDAPUNT 14: Sluiting 

21. De Vz sluit de vergadering om 22:03 uur en bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage
en komst.
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