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Concept-Notulen 11e Algemene Ledenvergadering 
SHI-HAN 

Locatie  : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam 
Datum  : 19 november 2014 
Tijd  :  20.30 uur 

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

     Remke van Toor (Secretaris) 
    Paul de Witt (Technische Zaken) 
    Egbert Braam (Niet-Judo Zaken) 

Aanwezige leden kascommissie :  Jos Winnink 
Aantal aanwezige ereleden      : 2 
Aantal vertegenwoordigde  leden (vertegenwoordigers)/gasten : 8 
 
Agenda 

1. Opening 

2. Vaststelling agenda 

3. Ingekomen stukken 

4. Mededelingen + korte terugblik op het afgelopen seizoen 

5. Verslag 10e Algemene Vergadering 20 november 2013 

6. Verslag Technische Zaken 

7. Verslag Niet-Judo Activiteiten 

8. Financieel verslag over het afgelopen verenigingsjaar 

9. Verslag kascommissie & decharge bestuur 

10. Begroting verenigingsjaar 2014-2015 

11. Bestuursverkiezing 

 Volgens het schema van aftreden zijn de voorzitter en bestuurslid 
technische zaken aftredend. Zowel respectievelijk André Nieuwenhout als 
Paul de Witt stellen zich herkiesbaar.  

 

 Penningmeester is vacant. Het bestuur draagt Yvonne van Leeuwen voor.  
 

 Wijziging in bestuursfuncties:  
- functie Bestuurslid Wedstrijdzaken komt te vervallen  
- wijzigen Bestuurslid Niet-judo zaken in Bestuurslid Activiteiten 
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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. 

12. Verkiezing Kascommissie 

13. Rondvraag 

14. Sluiting 
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Agendapunt 1 : Opening 
De voorzitter opent de 11e 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 
 
Nieuwe bestuur, nieuw bloed sinds vorig jaar. Dit is goed bevallen. 

- Liesbeth heeft besloten om onlangs een stapje terug te doen uit het bestuur. 
De ledenadministratie is inmiddels overgedragen aan Monique van Velzen. 

- André heeft een deel van het penningmeesterschap kunnen overdragen aan 
Yvonne van Leeuwen 

 
- Rinus Smit (lid van verdienste) is op 4 februari 2014 helaas overleden. We 

verliezen hiermee een grote judovriend en iemand die veel voor Shi-Han 
heeft betekend.  
 

 
Agendapunt 5  : Verslag 10e Algemene Vergadering 20 november 2013 
 
Correctie: Yvonne van Rijn heet Yvon van Rijn. Dit zal op 2 plaatsen worden 
aangepast. 
 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
 
 
Agendapunt 6 : Verslag Technische Commissie 
 
Paul de Witt: 

- Na de vorige AV de taken overgenomen van Ivo Zweekhorst. 
- Alles wat niet les gerelateerd is ligt nu bij de Activiteitencommissie. 
- De ledenadministratie is inmiddels overgedragen aan Monique van Velzen. 

Het aanmelden van de leden verloopt goed. 
- Verbouwing van de Fluit en overgang naar Sportfondsen: 

o Ventilatie van het zaaltje is niet goed, het is benauwd en warm 
o M.i.v. 1 januari 2015 gaat het beheer over naar Sportfondsen. 

Binnenkort komt er een kennismaking. Het huurcontract zal door 
Sportfondsen worden overgenomen 

- Vorig jaar zijn versnelt de matten vervangen (huur van gemeente). We 
hebben nu weer goede matten. 

- Het lerarenkorps is behouden en gaat goed. 
- Ian de Man (5e Dan judo) gaat een aantal keer les geven op maandag het 4e 

uur. We kijken hoe dat dit seizoen gaat verlopen. 
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o Ronald van Schie heeft zijn eerste Dan gehaald 
o Dit seizoen leiden we nog 3 judoka’s op richting de eerste Dan. 
o Op dinsdag zijn we een tweede kleuteruur gestart 
o De uitstroom van het aantal leden is vergelijkbaar met het vorige 

seizoen, maar de instroom blijft wat achter. Dit baart ons zorgen. 
o Momenteel zitten we op 107 actieve leden, waarvan 6 Aikibudoka’s.  
o In de TC wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed en in de gaten 

gehouden. 
o Het seizoen is verder goed verlopen. 

 
 
Agendapunt 7: Verslag niet-Judo Activiteiten 
 

- Afgelopen seizoen hebben we een bescheiden Sinterklaasviering gezien 
- Goed verlopen Clubkampioenschappen met veel deelnemers. 
- Voorafgaand aan het Judokamp op Stompwijk waren er problemen het 

reserveren van de locatie en de voorzieningen (waren niet / wel /  niet 
beschikbaar). Gelukkig stond er een mooie tent en was het kamp toch een 
succes. 

- Samen met Stompwijk hebben we de jaarlijkse strandtraining gedaan. Dit 
was een succes en het weer was prima. 

 
Er is een activiteitencommissie gestart. De commissie doet de uitvoerende zaken 
van de activiteiten. Voor het kamp is er een aparte kampcommissie.  
Egbert vormt de verbinding tussen de commissie en het bestuur. Hij houdt de 
voortgang in de gaten en overlegt de benodigde budgetten met de voorzitter. 
 
Agendapunt 8: Financieel verslag afgelopen verenigingsjaar 
De waarnemend penningmeester geeft een toelichting op het financiële verslag aan 
de hand van het Resultaat 2013-2014 en de Begroting 2014/2015: 

 
Resultaat en begroting 

- De contributie-inkomsten zijn iets lager uitgekomen. We hebben iets minder 
leden dan begroot. Deze trend zien we dit jaar ook weer. 

- Subsidie: betreft een nagekomen betaling. We beschouwen dit als een 
voorschot. Wellicht moeten we terugbetalen. We wachten de berichtgeving 
van de gemeente af. Het geld zal vooralsnog niet worden besteed. 

- Diverse inkomsten : pakkenverkoop, banden. Hierin zit ook de  voorraad 
verwerkt.  

- Bestuur heeft minder uitgegeven dan begroot. We zijn niet uit eten geweest. 
Hiervoor in de plaats hebben we een bijeenkomst voor de vrijwilligers 
georganiseerd in de tuin van André. 

- PR en activiteiten, lager dan begroot. Bestaat voor het grootste deel uit 
kosten voor de clubkampioenschappen, kamp, Sinterklaasviering en 
Nieuwsbrief. 

- Zaalhuur komt overeen met de begroting. 
- Inventaris: dit jaar is er een nieuwe printer gekocht. 
- Dit seizoen zijn we gestopt met het afdrukken van de Nieuwsbrief. Deze 

verzenden we inmiddels digitaal. 
- Verzekeringen zijn van de judobond 
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- Vergoedingen van de leraren. Is lager dan begroot dit komt omdat niet alle 
uren worden gedeclareerd. Er zijn leraren die niet declareren.  

- Er is een tendens dat de leraren wel hun vergoeding declareren. 
 

Balans: 
- De reservering accommodaties betreft het bedrag dat Shi-Han als subsidie 

heeft ontvangen. 
- We houden een positief resultaat over. 
- De vorderingen: bijzondere post is contributie. Hierin zitten 2 posten waarvan 

we verwachten dat deze niet geheel invorderbaar zullen zijn.  
- Te ontvangen bijdragen kamp: bestaat uit 200 euro als vaste bedrage van 

Stompwijk en 360 euro voor zaken die we hebben moeten huren omdat we 
niet in de kantine van Stompwijk konden terwijl deze wel beschikbaar bleek. 

 
De AV heeft geen vragen. 

 
Agendapunt 9: Verslag kascommissie & decharge bestuur  
 
De kascommissie heeft de financiële administratie gecontroleerd en gekeken of dit in 
balans is met de situatie van de vereniging 
Conclusie is: financiële administratie is uitstekend. 
 
De kascommissie geeft een positief advies aan de AV. 
De voorzitter bedankt de kascommissie. 
 
De AV stemt in met het financiële verslag en verleent het bestuur decharge voor het 
gevoerde (financiele) beleid. 
 
De kascommissie heeft ook een aantal zaken geconstateerd:  

- Het ziet er naar uit dat het ledental wat lager uitvalt komend jaar 
- Dat de huurkosten wat zullen oplopen 
- Dat de vereniging een aanzienlijk bedrag heeft opgebouwd voor een 

eventuele nieuwe locatie. 
- Dat de verbouwing problemen geeft met de ventilatie maar ook dat de 

zichtbaarheid van het judo nu wegvalt met de nieuwe ingang. 
- Nog steeds opzoek naar een leraar met een judograad gelijk aan of hoger 

dan de 5e Dan. 
- Dat er wijzigingen zijn in de bezetting van het judozaaltje. 
- Dat het zaaltje op woensdag beschikbaar is en dat er wellicht naar andere 

dagen kan worden gegaan. 
- De contributie is de laatste 11 jaar ongewijzigd gebleven. De kascommissie 

geeft in overweging om hier nog eens naar te kijken. 
- Er zijn 2 jeugdtarieven. Het verschil is relatief klein. De kascommissie geeft in 

overweging om dit aan te passen. 
 
Aanbevelingen van de commissie: 
- Kijk naar de contributiestructuur. In het geval dat er een dure externe 5e Dan 

leraar wordt aangesteld geeft de commissie in overweging om een 
gedifferentieerd tarief toe te passen. 
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- Kijken hoe je de zichtbaarheid van de judoactiviteiten op de huidige locatie 
kunt verbeteren 

- Eventueel op een andere dag judoles te gaan geven waardoor wellicht meer 
kinderen kunnen judoën. 

- In overleg gaan met de gemeente of je de ruimte beneden kunt verbouwen. 
Om het vergaderzaaltje en de kleedkamers en toiletten uit te bouwen en te 
renoveren en hier een dojo te maken. 

 
Jos Winnink overhandigt het verslag en de constateringen van de commissie aan het 
bestuur. Het bestuur dankt de kascommissie voor haar werk en haar aanbevelingen. 

 
Agendapunt 10: Begroting verenigingsjaar 2014/2015 

 De penningmeester geeft een toelichting op de voorliggende begroting 
2014/2015. 

o De contributieopbrengst is vergeleken met vorig jaar naar 
beneden bijgesteld. De mogelijke terugloop van het aantal leden 
blijft een punt van aandacht. 

o Rente is realistisch begroot 
o Zaalhuur is gebaseerd op vorig jaar, de komst van een nieuwe 

beheerder zou volgends de gemeente geen verschil moeten 
maken op de tarieven. 

o Bij Vergoedingen is ook rekening gehouden met de lessen van Ian 
de Man. 

o Dit alles resulteert in een negatief saldo van 1.000 euro. Passend 
in de situatie van teruglopend ledental. We bekijken dit jaar hoe de 
ontwikkeling verloopt en mogelijk moeten we dan bijsturen. 

 De begroting 2014/2015 wordt door de AV vastgesteld. 
 
 

Agendapunt 11: Bestuursverkiezing 

 Penningmeester: De wnd. penningmeester geeft een korte toelichting. Het 
bestuur stelt Yvonne van Leeuwen voor als penningmeester. De AV stemt 
hiermee in. 
 

 Bestuurlid Technische zaken: Paul de Witt heeft zich herkiesbaar gesteld. De 
AV stemt in met een nieuwe termijn. 
 

 Voorzitter: André Nieuwenhout heeft zich herkiesbaar gesteld. De AV stemt in 
met een nieuwe termijn. 

 
Door het teruglopen van de werkzaamheden van het bestuurslid wedstrijdzaken 
zag het bestuur reden om die functie te laten vervallen en niet meer in te vullen. 
Dit wordt voorgelegd aan de AV. De AV stemt hiermee in. 
 
Wijziging in functietitel bestuurslid Niet-Judo Activiteiten. De activiteiten binnen 
Shi-Han lagen voorheen bij het bestuurslid en anderen. We willen dit onder één 
verantwoordelijk bestuurslid brengen, namelijk bij het bestuurslid Niet-Judo 
Activiteiten. Deze functie wordt daarom hernoemd in “bestuurslid Activiteiten”. 
Hieronder valt tevens de Activiteitencommissie. De AV gaat hiermee akkoord. 
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Suggestie van Jos Winnink: benoem een vice-voorzitter als back-up van de 
voorzitter. Het bestuur zal dit bespreken. 
 

Agendapunt 12: Verkiezing Kascommissie 

 De volgende personen hebben zich verkiesbaar gesteld: 

- Yvon van Rijn 

- Jos Winnink 

- Anita la Vos is helaas verhinderd wegens ziekte en is daarom niet in de 
gelegenheid zich tijdens de vergadering beschikbaar te stellen. De voorzitter 
zal haar benaderen als zij instemt zal zij de derde positie in de commissie 
innemen. 

De vergadering stemt hiermee in. 

 

Agendapunt 13: Rondvraag 

André Nieuwenhout heeft het woord. 

Namens het bestuur en de leden wordt een drietal personen in het zonnetje gezet: 

- Onder dankzegging van al zijn inzet en actieve betrokkenheid benoemt de 
voorzitter Jos Winnink tot Lid van Verdienste van Shi-Han. 

- Ook Ivo Zweekhorst wordt onder dankzegging van al zijn inzet en actieve 
betrokkenheid door de voorzitter benoemd tot Lid van Verdienste van Shi-
Han. 

- Het bestuur heeft onder dankzegging van al haar inzet en actieve 
betrokkenheid Liesbeth Teunissen benoemd tot Lid van Verdienste van Shi-
Han. Wegens ziekte is Liesbeth niet bij de vergadering aanwezig. Het bestuur 
draagt er zorg voor dat de oorkonde haar persoonlijk zal worden 
overhandigd.  

 

Paul de Witt heeft het woord:  

- Het bestuur heeft besloten om André Nieuwenhout te bedanken voor al zijn 
werk voor de vereniging en voor het judo in zijn algemeen. Hij is bestuurslid, 
leraar, voorzitter, penningmeester, bondsraadslid, bondsscheidsrechter en 
voorzitter van de scheidsrechtercommissie. André blijft altijd scherp met de 
belangen van de vereniging in het achterhoofd. Het bestuur benoemt André 
Nieuwenhout tot Lid van Verdienste van Shi-Han. 

Er waren verder geen rondvragen. 

 

Agendapunt 14: Sluiting 

De Voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng tijdens de 
vergadering. De Algemene Ledenvergadering wordt afgesloten met een borrel. 

 


