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Concept-Notulen 10
e
 Algemene Ledenvergadering 

SHI-HAN 

Locatie  : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam 
Datum  : 20 november 2013 
Tijd  :  20.30 uur 

Aanwezige bestuursleden : André Nieuwenhout (Voorzitter &  
     wnd. Penningmeester) 

     Remke van Toor (Secretaris) 
    Ivo Zweekhorst (Technische Zaken) 
    Liesbeth Teunissen (Wedstrijdzaken) 

Aanwezige leden kascommissie :  Henk Tielemans en Anita La Vos 
Aantal aanwezige ereleden      : 2 
Aantal vertegenwoordigde  leden (vertegenwoordigers)/gasten : 16 
 
Agenda 

1. Opening 

2. Vaststelling agenda 

3. Ingekomen stukken 

4. Mededelingen + korte terugblik op het afgelopen seizoen 

5. Verslag 9e Algemene Vergadering 21 november 2012 

6. Verslag Technische Zaken 

7. Verslag Niet-Judo Activiteiten 

8. Financieel verslag over het afgelopen verenigingsjaar 

9. Verslag kascommissie & decharge bestuur 

10. Bestuursverkiezing 

 Andre Nieuwenhout bekleedt desgewenst de functie van penningmeester als 
waarnemer, hierbij ondersteund door Monique van Velzen.  

 Bestuurslid Technische Zaken: Het bestuur draagt Paul de Witt voor. 

 Bestuurslid Wedstrijdzaken: Liesbeth Teunissen stelt zich verkiesbaar voor een 
nieuwe termijn. 

 Bestuurslid Niet-judo zaken. 
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Zie bijgaand schema van aftreden: 

  2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Voorzitter X     X  

Penningmeester/ 

Vice-voorzitter 

    X   

Secretaris   X    X 

Bestuurslid Technische 
Zaken 

X     X  

Bestuurslid 
Wedstrijdzaken 

    X   

Bestuurslid Niet-judo 
zaken 

  X    X 

 

  Kandidaten voor een bestuursfunctie worden van harte uitgenodigd zich op te  
    geven. 

11. Verkiezing Kascommissie 

12. Begroting verenigingsjaar 2013-2014 

13. Rondvraag 

14. Sluiting 
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Agendapunt 1 : Opening 
De voorzitter opent de 10e Algemene Ledenvergadering van SHI-HAN en heet 
iedereen welkom, in het speciaal de ereleden SHI-HAN en de 
leden/vertegenwoordigers van de leden. 
 
Agendapunt 2 : Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld conform het voorstel.  
 
Agendapunt 3 :  Ingekomen stukken  
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
Agendapunt 4 :  Mededelingen + korte terugblik afgelopen seizoen 

 De voorzitter memoreert dat het bestuur met energie in een deels nieuwe 
samenstelling aan het nieuwe budo-jaar is begonnen.  

 Helaas is een van de leden, Owen van Hooijdonk ernstig ziek. Het bestuur is blij 
dat zijn moeder Liesbeth ondanks de beperkte tijd die ze hiervoor heeft zich blijft 
inzetten voor Shi-han en wensen haar en haar familie veel sterke.  

 
Agendapunt 5  : Verslag 9e Algemene Vergadering 21 november 2012 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 

- Pag. 3 Gesprek tussen Yvonne van Rijn en het bestuurslid Technische 
Zaken heeft dezelfde avond nog plaatsgevonden. 

- Pag. 4. Scott Leyte heeft zich in goed overleg teruggetrokken als 
Penningmeester. 

- Agendapunt 13. Is nog niet gebeurd. Paul de Witt werkt momenteel aan een 
voorstel. Hij heeft hierbij hulp nodig. Belangstellenden kunnen zich bij hem 
melden. 

 
Agendapunt 6 : Verslag Technische Commissie 

 Er is een stabiel en vast lerarencorps. 

 Eric van Leeuwen neemt afscheid van de eerste twee lesuren op maandag. 

 Sandra Hoogduin neemt deze lesuren over. 

 Paul de Witt neemt ook dit jaar maandag het 4e uur (senioren) voor zijn rekening. 

 Niels van Bohemen draagt zorg voor de eerste twee uren op vrijdag. 

 Voor maandag het 4e uur zijn we nog op zoek naar een leraar met een hogere 
Dangraad.  

 In de winter zijn er veel wisselingen van kinderen naar andere uren. De wachtlijst 
is inmiddels weggewerkt door verschuivingen en differentiatie tijdens de uren. 

 Shi-Han is gestopt met Aikibudo in Den Haag. Dit gaat verder onder de eigen 
‘vlag’ van Erik Verhagen. 

 Aikibudo op dinsdag in Leidschendam blijft uiteraard wel bestaan onder leiding 
van Erik Verhagen. 

 Er zal een andere invulling worden gegeven aan het 3e uur op vrijdag. Er zal een 
themaprogramma worden ontwikkeld. De verplichte deelname aan wedstrijden is 
losgelaten gezien het geringe enthousiasme hiervoor. Als er iemand wel aan 
wedstrijden wil deelnemen dan kan dit via de Haagse collega vereniging Lu Gia 
Jen. Shi-Han gaat wel door met de vrijdagavond competitie en het Tegeltjes 
Toernooi. 

 Ivo stelt zich niet meer beschikbaar als Bestuurslid Technische Zaken. 
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Agendapunt 7: Verslag niet Judo Activiteiten 
Het Judokamp was iets te laat opgepakt en er waren problemen met het reserveren 
van de locatie in Stompwjik. Het kamp is daarom omgezet naar een leuke 
speurtocht in Meijendell. Dit is positief ontvangen. 
De strandtraining was dit jaar behoorlijk koud, maar er was voldoende animo. 
 
 
Agendapunt 8: Financieel verslag afgelopen verenigingsjaar 
De wnd penningmeester geeft een toelichting op het financiële verslag aan de hand 
van het Resultaat 2012-2013 en de Begroting 2013/2014: 

 De contributie-inkomsten zijn conform de begroting 

 Subsidie: betreft een nagekomen betaling. We beschouwen dit als een 
voorschot. Wellicht moeten we terugbetalen. We wachten rustig de 
berichtgeving van de gemeente af. 

 Diverse inkomsten: de voorraad van de judopakken zal beter worden 
beheerd. 

 Er is dit jaar bezuinigd op het bestuursetentje. Dit heeft niet plaatsgevonden. 

 De zaalhuur is mogelijk iets te laag begroot (kosten Den Haag en stijging 
huurprijzen in Leidschendam) 

 Vergoedingen: niet iedereen heeft conform begroting gedeclareerd.  

 Balans:   
o ‘giro’ is vervangen door ‘bank 
o Het saldo op de bank is gestegen 
o De voorraad is redelijk hoog om aan het begin van het seizoen goed 

te kunnen starten. Dit zie je terug in de balans. 
o De reserves zijn gedaald wegens het exploitatiesaldo van vorig 

boekjaar. 
o De reservering accommodaties betreft het bedrag dat Shi-Han als 

subsidie heeft ontvangen. De wens voor een eigen locatie zal worden 
besproken met de wethouder. 

 
De AV heeft geen vragen. 

 
Agendapunt 9: Verslag kascommissie & decharge bestuur  

 De begroting is gehaald 

 Het eigen vermogen is uitstekend 

 Geen op- of aanmerkingen 

 Compliment voor de penningmeester 
 

De kascommissie geeft een positief advies aan de AV. 
De voorzitter bedankt de kascommissie. 
 
De AV stemt in met het financiële verslag. 

 
Agendapunt 10: Bestuursverkiezing 

 Penningmeester: De wnd. penningmeester geeft een korte 
toelichting. De functie kan nog niet worden ingevuld. 
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Monique van Velzen zal ondersteunen. De vergadering 
stemt hiermee in.  

 Technische Zaken: Ivo Zweekhorst stelt zich niet 
herkiesbaar. Het bestuur draagt Paul de Witt voor. De 
vergadering stemt hiermee in.  

 Wedstrijdzaken. Liesbeth Teunissen stelt zich herkiesbaar. 
De vergadering stemt hiermee in.  

 Niet-Judo Zaken. Egbert Braam (de vader van judoka Mart) 
stelt zich verkiesbaar. De vergadering stemt hiermee in. 
 

De voorzitter constateert dat er voor het eerst sinds een paar jaar weer een 
voltallig bestuur is.  

 
Agendapunt 11: Verkiezing Kascommissie 

Henk Tielemans stelt zich niet meer verkiesbaar. Hij wordt hartelijk bedankt voor 
zijn jarenlange inzet. De volgende personen hebben zich verkiesbaar gesteld. De 
vergadering stemt hiermee in.  

- Anita La Vos 

- Yvonne van Rijn 

- Jos Winnink 

 

Agendapunt 12: Begroting verenigingsjaar 2013/2014 

 De penningmeester geeft een toelichting op de voorliggende begroting 
2013/2014. 

 Opdracht van de vergadering was: presenteer een sluitende begroting. 
De voorliggende begroting betreft een sluitende begroting. Dit is bereikt 
door het afstoten van Aikibudo Den Haag en door een strakkere zaalhuur 
waarbij er tevens op dinsdag een lesuur is gestopt. 

 De vergoedingen zijn aangepast naar de verwachte realisatie. 

 De vergadering vraagt of het verstandig is om de vergoedingen te 
verlagen naar 6.000 euro. De Penningmeester legt uit dat dit grotendeels 
te maken heeft met de vergoedingen van Aikibudo Den Haag en 
vergoedingen die we nu niet meer hoeven te betalen. De 6.000 euro dekt 
de vergoedingen in Leidschendam. 

 De contributie hoeft niet te worden verhoogt maar het wordt wel een 
aandachtspunt. 

 De begroting 2013/2014 wordt vastgesteld. 
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Agendapunt 13: Rondvraag 

- Jos Winnink heeft in Doetinchem een oude bibliotheek gezien die is 
omgebouwd tot Dojo. Helaas is de oude bibliotheek in Leidschendam geen 
eigendom van de gemeente maar van Vidomes.  

- André zal samen met Jos een afspraak maken met de Wethouder. 

- Paul de Witt: de entree van het pand wordt verbouwd. Dit kan wat overlast 
geven. Exploitatie zal m.i.v. 2015 worden uitbesteed. Gemeente heeft 
aangegeven dat dit geen gevolgen zal geven voor de tarieven. Het 
materiaal valt ook onder de exploitant. Shi-Han heeft aangegeven dat de 
matten niet voldoen. Gemeente bekijkt of het mogelijk is om nieuwe 
matten aan te schaffen. 

 

 

Agendapunt 14: Sluiting 

De Voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid, de spontane 
aanmeldingen voor enkele vacante bestuursfuncties en inbreng tijdens de 
vergadering. De Algemene Ledenvergadering wordt afgesloten met een borrel. 

 


