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In dit nummer: 

⇒ Van de voorzitter 

⇒ Bestuurslid gezocht 

⇒ Vakantie en 
contributie 

Colofon 

De Shi-Han-nieuwsbrief 
verschijnt onregelmatig 
en kan altijd leuke kopij 
gebruiken. Ook wat te 
melden? Mail het dan 
naar: 
 
info@shi-han.nl 
 
Bedankt! 

Contact 

Judovereniging Shi-Han 
Postbus 106 
2260 AC Leidschendam 
(070) 419 05 07 
info@shi-han.nl 
 
Giro 4498444 
KvK Haaglanden 
27264947 

Van de voorzitter 
et eerste seizoen van onze vereniging zit erop. Een seizoen waar ik 
in ieder geval met plezier op terugkijk. Het aantal leden groeit weer. 
We hebben een prachtige website, die ons ook leden heeft 

opgeleverd. We hebben sinds april een nationaal scheidsrechter in ons 
midden, in de persoon van onze penningmeester André Nieuwenhout. We zijn 
weer begonnen met aikibudo. We pakken hier en daar wat prijzen op 
toernooien. En tot slot hadden we onze clubkampioenschappen, die een 
succes waren. En persoonlijk kijk ik terug op een zeer goede samenwerking 
in ons bestuur. Natuurlijk waren er ook zaken waar we met gemengde 
gevoelens op terugkijken. Het afscheid van de familie Verhagen en La Vos. 
Ook de ziekte van Frans La Vos heeft menigmaal een domper gezet op de 
stemming. Kortom voor het bestuur is het een spannend eerste seizoen 
geweest. Ook zijn er voor ons wel degelijk leermomenten geweest. Zaken die 
we in het vervolg anders of voortvarender moeten aanpakken. Wij zullen daar 
hard aan werken.  
 
Toch is juist een vereniging meer dan het bestuur alleen. De leden maken de 
vereniging en niet het bestuur. Dat is wat ons betreft één van de 
belangrijkste speerpunten voor het volgende seizoen. Wij willen nog meer 
suggesties van jullie. Maar ook jullie medewerking, want een vereniging is 
voor, door en met de leden. Voor mij was het niet doorgaan van de 
familiedag een grote teleurstelling. Met maar acht judoka's kun je geen 
familiedag organiseren. En juist deze activiteit was voor jullie bedoeld. Laat 
ons weten, waarom jullie niet wilden of konden komen, dan weten wij waar 
we in het vervolg rekening mee moeten houden. Via de e-mail (zie onze 
website) kunnen jullie altijd reageren. Of bij je judoleraar natuurlijk. Ook 
zouden wij nog veel meer een actieve deelname van judoka's en ouders 
willen zien in het organiseren van onze activiteiten. Activiteiten zoals: kopij 
voor de website, meehelpen organiseren, een kaderfunctie invullen. Onze 
conclusie: Shi-Han moet echt een vereniging worden van de leden en niet het 
stokpaardje van het bestuur. Kom daarom allemaal op de algemene 
vergadering die waarschijnlijk in oktober wordt gehouden. 
 
Tot slot wil ik iedereen die betrokken is bij onze verenging bedanken voor het 
afgelopen seizoen. Want het lesgeven was weer een waar feest met 
enthousiaste judoka's en ouders. Namens het hele bestuur wens ik iedereen 
een plezierige vakantie toe, waarin iedereen weer even tot rust kan komen. 
Dan kunnen we in augustus weer actief aan de slag. 
 
Namens het bestuur, 

 

Paul de Witt 

(voorzitter) 

 
Lees verder ���� 
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Bestuurslid gezocht 
e eerste wisseling van de wacht is aanstaande. Eric van Leeuwen 
ziet zich genoodzaakt om zijn functie van bestuurslid niet-
judoactiviteiten neer te leggen. Eric kan door persoonlijke 

omstandigheden (baan, eigen bedrijf) de bestuursfunctie niet meer invullen 
zoals hij dat graag zou willen. Hij blijft wel betrokken bij deze activiteiten en 
zal de functie invullen tot er een nieuw bestuurslid wordt gevonden. Wij 
zoeken dus iemand die deze functie wil invullen. Wat moet een bestuurslid 
niet-judoactiviteiten doen? In ieder geval drie à vier keer per jaar een 
bestuursvergadering bijwonen. En uiteraard de niet-judoactiviteiten 
organiseren. Hierbij is het de bedoeling dat het bestuurslid een groep mensen 
verzamelt die helpen om de activiteiten op poten te zetten. Zodat niet alles 
op één persoon neerkomt. Wij hebben ook afgesproken dat ieder bestuurslid 
zelfstandig kan functioneren binnen de grenzen van onder andere het budget 
dat is toegewezen. Een bestuurslid hoeft dus niet voor elke beslissing 
toestemming te vragen aan het hele bestuur. Overleg is natuurlijk altijd 
verstandig. Eigen inbreng over hoe iemand de functie wil invullen is altijd 
welkom. Wij hopen erop dat iemand reageert die niet uit de vaste kring van 
Shi-Han-mensen komt. Wij zien dat als een gezonde kruisbestuiving. 
REAGEER! 

Vakantie en contributie 
e zomervakantie loopt dit jaar van 4 juli t/m 19 augustus en dat 
betekent dat Shi-Han de deuren ook even zal sluiten. De laatste 
judoles valt dit jaar op vrijdag 26 juni, we zien je graag weer op de 

mat vanaf maandag 22 augustus.  
 
Contributie 

Voor het seizoen 2005-2006 gelden de volgende jaartarieven: 
 
Voor leden tot 10 jaar  € 135,00 
Voor leden tot 18 jaar  € 145,00 
Voor senioren (vanaf 18 jaar) € 170,00 
 
De peildatum voor de leeftijd is 1 augustus voorafgaande aan het seizoen. 
Voorbeeld: een judoka die op 7 augustus 2005 tien jaar wordt, valt in de 
laagste contributiecategorie. Opzeggingen moeten ook voor 1 augustus aan 
ons zijn doorgegeven. Dit kan uitsluitend schriftelijk via post of e-mail. 
 
Gelieve het bedrag voor 1 september 2005 over te maken op giro 4498444 
t.n.v. Shi-Han te Leidschendam, o.v.v. "Contributie seizoen 2005-2006" en 
de naam van de judoka. Dit laatste is met name van belang als je met girotel 
of elektronisch bankieren betaalt. 
 
Mocht het in één keer voldoen van de contributie op bezwaren stuiten, dan 
valt er altijd wat te regelen. Met vragen over de contributie of de betaling kun 
je terecht bij onze penningmeester André Nieuwenhout, 
penningmeester@shi-han.nl 
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