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NOTULEN 5e ALGEMENE VERGADERING SHI-HAN

Plaats: Verenigingsruimte AZL, Zwembad “De Fluit”, Fluitpolderplein1, Leidschendam
Datum: 19-11-2008

Tijd: 20:30 uur

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

Afwezig: -

Aantal leden vertegenwoordigd: 19
Aantal ereleden aanwezig: 3

Agenda
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen + korte terugblik op het afgelopen seizoen
5. Verslag 4e Algemene Vergadering
6. Verslag Technische Commissie
7. Verslag niet-judo activiteiten
8. Financieel verslag over het afgelopen verenigingsjaar
9. Verslag kascommissie
10. Bestuursverkiezing

Jos Winnink treedt af als voorzitter, maar stelt zichzelf herkiesbaar.
Ivo Zweekhorst treedt af als voorzitter technische commissie, maar stelt zichzelf 
herkiesbaar.

11. Verkiezing Kascommisie
12. Begroting verenigingsjaar 2008 – 2009 
13. Rondvraag
14. Sluiting
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AGENDAPUNT 1: Opening

1. De Vz opent de vergadering om 20:30 uur. De Vz bedankt iedereen voor hun komst, dit 
getuigd van hun interesse voor Shi-Han.

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 kort over de succesvolle niet-judo activiteiten van het afgelopen jaar, dat 
deze wederom goed bezocht waren.

5. Er is een nieuwe website opgezet  door René Maassen. De Vz overhandigt René een 
eerste exemplaar van het nieuwe instructieboekje.

6. Er is een vlag en er zijn verenigingsemblemen gerealiseerd. De vlag zal binnenkort in de 
zaal te zien zijn.

7. We zien een lichte stijging in het aantal leden. Het aantal aikibudoka's is toegenomen tot 
10.

AGENDAPUNT 5: Verslag 3e Algemene Vergadering 29 maart 2006

8. Er zijn een tweetal tekstuele opmerkingen op de notulen die zullen worden gecorrigeerd. 
Verder heeft André aan de hand van de notulen toe te voegen dat hij geen gebruik heeft 
gemaakt van het mandaat om indien nodig de contributie te verhogen. Daarnaast komt er 
op dit moment ook geen nieuwe aanvraag.

9. De notulen zijn gearresteerd.

AGENDAPUNT 6: Verslag technische commissie

10. Ivo meldt dat het goed gaat met het ledenaantal en dat de TC creatief moet zijn in het 
vinden van een plekje voor iedereen. Vooralsnog gaat dit goed, maar mogelijk komt er in 
de toekomst een wachtlijst.

11. Het leraren aantal zal moeten worden uitgebreid. Mees Verhagen doet zolang het nog 
gaat de les van maandag avond voor de senioren. Paul is voor dit seizoen gestopt met 
lesgeven in verband met zijn werk. We zijn op zoek naar nieuwe leraren maar vinden een 
band  met  Shi-Han  erg  belangrijk.  Bob  is  op  het  moment  bezig  met  een  opleiding 
judoleraar niveau 2. Eric van Leeuwen is bezig met zijn opleiding voor judoleraar niveau 
4.

12. Afgelopen jaar  zijn  er  2  dangraden bijgekomen bij  Shi-Han,  Toby en Bob zijn  allebei 
eerste dan geworden.

13. Coaching wordt door Shi-Han verzorgd op de jeugd breedtesport toernooien. Voor grotere 
toernooien is er een samenwerking met Lu Gia Yen, maar dan wordt van de judoka's 
verwacht dat ze daarvoor ook een extra training daar volgen.

14. Voor judoka's die danpunten willen halen is het belangrijk dat zij zelf initiatief tonen.
15. De wedstrijdtraining zouden wij graag gedaan zien worden door 1 vaste leraar, helaas is 

dat op dit moment niet mogelijk. Het wedstrijdjudo op hoog niveau heeft bij Shi-Han een te 
kleine basis. Er wordt van onderaf wel langzaam gewerkt aan een nieuwe opbouw. Het is 
belangrijk om de achterban te laten zien wat er bereikt wordt, dus promotie maken in het 
krantje is een goed idee.

AGENDAPUNT 7: Verslag niet-judo activiteiten

16. Emile  ziet  een toename in het  animo voor  niet-judo activiteiten.  Alle  vaste activiteiten 
staan en lopen goed.
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17. Emile  wil  een  meer  vrijwilligers  gaan  betrekken  bij  activiteiten.  Hiervoor  komt  een 
vrijwilligersborrel.

18. M.b.t.  Het  zomerkamp gaan er  geluiden op om het  wat  groter  te maken,  een andere 
locatie te zoeken of het met een dag te verlengen. Emile zegt dit mee te nemen bij de 
organisatie  van  het  komende  kamp.  Er  wordt  toegevoegd  dat  een  duidelijkere 
voorbereiding voor medewerkers wenselijk is.

AGENDAPUNT 8: Financieel verslag over het afgelopen verenigingsjaar 

19. André ligt het financieel verslag toe. De belangrijkste conclusie is dat er winst is gemaakt 
als gevolg van geld verkregen via de ooievaarspas en het beperkte declareren van de 
leraren.

AGENDAPUNT 9: Verslag kascommissie

20. De kascommissie  deelt  mede dat  alles netjes in  orde was.  De doelstelling om 1 jaar 
begroting als reserve op te bouwen is bereikt. De kascommissie zou graag zien dat er 
meer  geld  wordt  uitgegeven  om de  vereniging  te  laten  zien,  bijvoorbeeld  door  meer 
promotie. De contributie verhogen is zeker niet nodig op het moment.

AGENDAPUNT 10: Bestuursverkiezing

21. Jos Winnink wordt unaniem herkozen als voorzitter van Shi-Han.
22. Ivo Zweekhorst wordt unaniem herkozen als voorzitter technische commissie van 

Shi-Han.

AGENDAPUNT 11: Verkiezing kascommissie

23. Henk Tielemans is herkozen als lid van de kascommissie.

AGENDAPUNT 12: Begroting verenigingsjaar 2008 – 2009

24. André ligt  de begroting toe en doet  een voorstel  om het  begrotingsoverschot  te laten 
minimaliseren  door  het  bestuur.  Voorbeelden  hiervan  zijn  dan  het  bekostigen  van 
opleidingskosten  e.d.  Het  voorstel  om  het  bestuur  de  vrijehid  te  geven  om  het 
begrotingsoverschot te minimaliseren is aangenomen.

25. De begroting is unaniem goedgekeurd.

AGENDAPUNT 13: Rondvraag

26. Er waren verder geen vragen die rond gingen.

AGENDAPUNT 14: Sluiting 

27. De Vz sluit de vergadering om 22:10 uur en bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage 
en komst.
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