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Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering 
SHI-HAN 
Locatie  : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam 
Datum  : 18 november 2015 
Tijd  :  20.30 uur 
Aanwezige bestuursleden : André Nieuwenhout (Voorzitter) 
  Yvonne van Leeuwen (Penningmeester) 
  Remke van Toor (Secretaris) 

  Paul de Witt (Technische Zaken) 
  Egbert Braam (Activiteiten) 

Aanwezige leden kascommissie  : 2 (Jos Winnink, Yvon van Rijn) 
Aantal aanwezige ereleden / gasten : 5 / 0      
Totaal aantal leden (vertegenwoordigers) : 9 
 
Agenda 

1. Opening 

2. Vaststelling agenda 

3. Ingekomen stukken 

4. Mededelingen + korte terugblik op het afgelopen seizoen 

5. Verslag 11e Algemene Vergadering 19 november 2014 

6. Verslag Technische Zaken 

7. Verslag Activiteiten 

8. Financieel verslag over het afgelopen verenigingsjaar 

9. Verslag kascommissie & decharge bestuur 

10. Begroting verenigingsjaar 2015-2016 &  Contributieverhoging 

Vanaf 2004 heeft Shi-han de contributie niet hoeven verhogen door o.a. slim 

met uitgaven om te gaan. 

11. Bestuursverkiezing 

• Secretaris 
• Bestuurslid Communicatie 

 
• Wijziging in bestuursfuncties:  

- functie Bestuurslid Wedstrijdzaken komt te vervallen  
- wijzigen Bestuurslid Activiteiten in Bestuurslid Communicatie 

  à 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 12e 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 
Korte terugblik vanuit de diverse portefeuilles. 
 
Agendapunt 5  : Verslag 11e Algemene Vergadering 19 november 2014 
Blz 1: geen meldingen 
Blz.2: geen meldingen 
Blz. 3: geen meldingen 
Blz 4: geen meldingen 
Blz.5: geen meldingen 
Blz 6: geen meldingen 
Blz.7: geen meldingen 
 
Het verslag wordt door de vergadering ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 
 
Agendapunt 6 : Verslag Technische Commissie 
Paul de Witt: 

o Dit seizoen en het begin hebben zich gekenmerkt door een aantal 
zaken van buitenaf: 

§ Beheer van de locatie door Sportfondsen. Administratief 
moeizaam en vragen van aanpassingen  

§ Accommodatie konden we 2 weken niet terecht i.v.m. 
vluchtelingenopvang. We hebben 2 andere locaties gevonden 
waar we tijdelijk de lessen konden geven, weliswaar in 
samengestelde groepen. 

§ Er zijn mutaties geweest in de leraren. Twee leraren 
vertrokken. 1 gepland en 1 onverwacht. Op de dinsdag heeft 
Erik Verhagen de lessen overgenomen. Op de maandag en 
de vrijdag worden er uren door Eric van Leeuwen en Steven 
Villerius opgevangen. We zijn nog op zoek naar een hoofd 
trainer. Ian de Man heeft uiteindelijk toch geen tijd. Het 
zoeken naar leraren kost heel veel tijd. Ze moeten ook binnen 
onze cultuur passen. 

§ Terugval in ledenaantal in de oudere groepen. Kleuters 
nemen toe. Dit maskeert het terugvallend aantal leden. 

§ Wervingsacties leveren tot nu toe nog niets op. 
§ Het is noodzakelijk dat we binnen 2 seizoenen komen met 

speerpunten en aanbod in product om leden te behouden. 
§ Terugval in ledenaantal en het leraren tekort zijn de 

belangrijkste aandachtspunten voor het komende seizoen. 
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- De voorzitter bedankt Eric van Leeuwen en Steven Villerius voor hun inzet 
voor de opvang van de ontbrekende uren.  

 
Agendapunt 7: Verslag Activiteiten 
Egbert Braam: 

- Strandtraining: vanwege het 40 jarig bestaan van de vereniging is de 
strandtraining een beetje aangekleed. Ook andere clubs hebben 
meegedaan.  

- Sinterklaasfeest georganiseerd. Goed bevallen dus dit jaar weer. 
- Vrijdagavond competitie: de aantallen deelnemers fluctueren behoorlijk. De 

ene keer heel veel deelnemers de andere keer weinig. 
- Clubkampioenschappen goed verlopen 
- Kamp is erg goed ontvangen. Origineel kamp met vuurtje stoken en zelf soep 

maken. Met dank aan de kampcommissie. 
- Stand gehad op de sportmarkt in Leidsenhage. Veel belangstellenden bij de 

stand. Goed ontvangen -> volgend jaar liefst weer 
- Onverwachte activiteit was koffie, thee en aanverwanten schenken bij de 

twee locaties die onverwacht werden ingezet -> dit is zeer goed ontvangen. 
Ouders die daardoor blijven hangen. Konden we daardoor ook eens met de 
ouders praten. Wellicht is dit idee om daar verder wat mee te doen. 

- Voorbereidingen voor het aankomende jubileum.  
 
Agendapunt 8: Financieel verslag afgelopen verenigingsjaar 
De penningmeester geeft een toelichting op het financiële verslag aan de hand van 
het Resultaat 2014-2015 en de Begroting 2015-2016: 
 
Resultaat  

- De contributie-inkomsten zijn lager uitgekomen dan begroot, veroorzaakt 
door teruglopende ledenaantal en de verschuiving naar meer kleuters (lagere 
contributie).  

- De rente is iets lager 
- De subsidie van vorig jaar moest 50% van worden terugbetaald. Dit was 

vorig jaar reeds voorzien. 
- Diverse inkomsten: pakkenverkoop, banden. Hierin zit ook de voorraad 

verwerkt.  
- Bestuurskosten zijn iets hoger dan begroot omdat we dit jaar de VOG voor 

alle leraren hebben aangevraagd 
- Activiteiten zijn iets lager dan begroot.  

Uiteindelijk resultaat: negatief €1165,- 
 

Balans: 
- Onder de vorderingen zit nog een bedrag van € 900,-. Hierover zijn 

grotendeels afspraken gemaakt tot betaling. 
- Het eigen vermogen is gedaald door negatief resultaat en terugbetalen van 

de subsidie. 
 
De AV heeft geen vragen. 
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Agendapunt 9: Verslag kascommissie & decharge bestuur  
Jos Winnink:  
De controle is uitgevoerd door Yvon en Jos. 
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. Zowel het resultaatoverzicht als 
de balans geven een getrouw beeld van de financiële situatie van de vereniging. 
 
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 (financiële) beleid. De kascommissie overhandigt het verslag van de kas 
controle aan de penningmeester. 
 
De kascommissie heeft ook een aantal zaken geconstateerd:  

- In ieder geval de achterstallige post nog te innen bedragen is lager dan vorig 
jaar. We gaan daarmee de goede kant op. Advies: Het inningsbeleid kan nog 
strakker worden geregeld. 

 
Agendapunt 10: Begroting verenigingsjaar 2015-2016 & contributieverhoging 

• De penningmeester geeft een toelichting op de voorliggende begroting 
2015-2016. 

o Contributie is naar beneden bijgesteld op basis van het huidige 
ledenaantal 

o De rente is iets naar beneden bijgesteld 
o Voor de bestuurskosten is een gelijke post opgenomen 
o In de begroting is een post opgenomen van € 5000 voor het 

jubileumjaar. 
o Dit alles resulteert in een negatief begroot saldo van 8.000 euro. 
o Hoe ziet de begroting eruit incl. contributieverhoging? Dit zal een 

verhoging opleveren van ongeveer € 2000 op basis van het 
huidige ledenaantal. 

o Ook de vergoedingen zijn naar boven bijgesteld omdat we nieuwe 
leraren moeten aantrekken 
met een hoger tarief. 

o De contributieverhoging en 
de nieuwe indeling van de 
categorieën hebben we 
vergeleken met 
verenigingen om ons heen. We zitten dan qua tarief nog aan de 
onderkant van de markt. 

o De contributieverhoging nog niet direct zichtbaar omdat deze 
vanaf het volgende verenigingsjaar gaat gelden. De vierde kolom 
op de begroting laat zien wat de bijdrage van de verhoogde 
contributie zal zijn. * 

o We moeten er hard aan trekken om meer leden binnen te halen en 
waarschijnlijk gaan onze leraren meer geld kosten. We krijgen het 
onvoldoende bezet met onze vrijwilligers.  

Voorstel contributie: 
- Kleuterjudo  : van € 095 naar € 110 
- tot 10 jaar : van € 135 naar € 160 
- tot 18 jaar : van € 145 naar € 160 
- vanaf 18 jaar : van € 170 naar € 160 
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o We willen dan ook per jaar kijken wat de benodigde maatregelen 
zijn. De doorgerekende voorbeelden geven goede reden om dit 
jaarlijks te bekijken 

*: de verhoging geldt wel vanaf 1 januari 2016 voor nieuwe leden. 
 

Vraag Ivo Zweekhorst: is er budget voor wervingsactiviteiten?  
André: nee zit nog niet in het budget. Die komen dan eventueel op het begrootte 

verlies 
 
Eric van Leeuwen: is 10.000 euro niet wat veel voor leerkrachten? 
André, ja maar is in lijn met de markttarieven. 
 
Marcel van Schie: waarom wel rekening houden met meer leraren en niet met meer 

leerlingen? 
André: de leraren weten we van dat we die nodig hebben. We missen er nu 2. De 

leerlingen hebben we geen informatie over hoe dat gaat lopen. Het aantal 
leerlingen moet wel in balans komen anders hebben we geen bestaansrecht. 

Paul: het werven van nieuwe leerlingen is moeizaam. Je kunt je dus niet rijk rekenen 
met veel nieuwe leerlingen. Het is te risicovol om daar op vooruit te lopen. 

 
Steven: uitbreiding van de kleuter uren? 
Paul: Moeten we zeker doen, maar als je een gezonde vereniging wilt worden zal je 

ze langer moeten vasthouden. Hoe ga je ze vasthouden. Kinderen gaan er 
steeds eerder af, steeds jonger.  
Ook binnen de TC suggesties bespreken. Ook de leden moeten uitspreken wat 
ze willen. Paul denkt zelf dat we met alleen judo het niet redden. De realiteit is 
dat judo alleen nu niet zo veel leden trekt.  

 
Ivo; blijven de zaalkosten gelijk?  
Paul: ja alleen beperkte indexatie mogelijk de aankomende 5 jaar. 
 
Jos Winnink: contributieverhoging mis ik de categorie voor niet-sportende leden. Die 
categorie heeft het bestuur niet formeel vastgesteld. 
André: we stellen bij deze de categorie niet-sportende leden vast. De volgende AV 
zullen we het tarief hiervoor vaststellen. 
 
André: keurt de vergadering de begroting incl. de voorgestelde contributieverhoging 
goed? Ja; De begroting 2015/2016 wordt door de AV vastgesteld alsmede de 
voorgestelde contributieverhoging. 

 
Agendapunt 11: Bestuursverkiezing 

Secretaris: Remke van Toor is aftredend en heeft besloten om zich niet 
verkiesbaar te stellen. 

• Bestuurslid Activiteiten: Egbert Braam is aftredend en stelt zich niet 
verkiesbaar. 

• Bestuurslid Communicatie. Het bestuur heeft gezien dat de activiteiten 
commissie dusdanig goed functioneert dat dit niet een aparte bestuursfunctie 
behoeft. Wel behoeft het verkrijgen van nieuwe leden, vrijwilligers en 
communicatie aandacht. Derhalve zijn we op zoek naar een nieuw 
bestuurslid communicatie ipv bestuurslid activiteiten. 
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Andre: er zijn nu 2 vacatures voor het bestuur. Zijn er leden die zich hiervoor 
beschikbaar willen stellen? 
Secretaris: nee 
Communicatie: nee 
 
Helaas kunnen deze vacatures niet worden ingevuld en blijven vacant. 
 
Egbert heeft wel aangegeven dat mocht het bestuur klem komen met secretaris 
dan zal hij het ad-interim invullen totdat er een vervanger is gevonden. 
 

Agendapunt 12: Verkiezing Kascommissie 
De volgende personen hebben zich verkiesbaar gesteld: 

- Yvon van Rijn 

- Jos Winnink 

- Steven Villerius 

De vergadering stemt hiermee in. 

 
Agendapunt 13: Rondvraag 
Yvon: nieuwe leraren. Opleiden van eigen leraren  

Paul: dit wordt meegenomen in de TC. Door de sterke piramidevorming van de 
leden wordt het ook steeds moeilijker om hier geschikte jeugd voor te vinden. 
Maar is zeker punt van aandacht. 

 

Agendapunt 14: Sluiting 
De Voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng tijdens de 
vergadering. De Algemene Ledenvergadering wordt afgesloten met een borrel. 


