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Notulen 6e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam
Datum : 18 november 2009
Tijd : 20.30 uur

Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter)
Matthijs Winnink (secretaris)
André Nieuwenhout (penningmeester)
Ivo Zweekhorst (Technische Commissie)
Liesbeth Teunissen (WedstrijdCommissie)
Emile Dinaux ( Niet Judo Activiteiten)

Aanwezige leden kascommissie : Henk Tielemans en Anita La Vos
 

Aantal leden vertegenwoordigd : 9
Aantal aanwezige ereleden : 3
Aantal aanwezige gasten : 3

Agenda

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen + korte terugblik op het afgelopen seizoen
5. Verslag 5e Algemene Vergadering 19 november 2008
6. Verslag Technische Zaken
7. Verslag Niet Judo Activiteiten
8. Financieel verslag over het afgelopen verenigingsjaar
9. Verslag Kascommissie & decharge bestuur
10. Bestuursverkiezing

- Volgens schema van aftreden moeten er een secretaris en een 
bestuurslid Niet Judo Activiteiten worden benoemd

- Matthijs Winnink treedt af als secretaris en stelt zich niet herkiesbaar als 
secretaris

- Emile Dinaux treedt af als bestuurslid Niet Judo Activiteiten en stelt zich 
niet herkiesbaar

11. Verkiezing Kascommissie
12. Begroting verenigingsjaar 2009 – 2010
13. Rondvraag
14. Sluiting
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Agendapunt 1 : Opening
1. De voorzitter  opent  de 6e Algemene Ledenvergadering van SHI-HAN en heet 

iedereen  welkom,  in  het  speciaal  de  heer  en  mevrouw  Verhagen,  mevrouw 
LaVos, alle drie ere leden van SHI-HAN.

Agendapunt 2 : Vaststellen agenda
2. De agenda wordt vastgesteld conform het voorstel.

Agendapunt 3 : Ingekomen stukken
3. Er zijn geen ingekomen stukken.

Agendapunt 4 : Mededelingen
4. Het ledental is zodanig toegenomen dat er een wachtlijst  is ontstaan. Veel tijd 

wordt besteedt aan het onderrichten van judotechniek, in de toekomst wordt nog 
meer aandacht besteedt aan wedstrijdjudo. Ook Aikibudo zit in de lift, ook hier zal 
aandacht aan de jeugd worden besteed.

5. De VZ vraagt aandacht voor de judo leraren:
- Eric van Leeuwen hoopt dit jaar zijn diploma judoleraar niveau 4 te behalen;
- Bob Bakhuys heeft dit jaar het diploma judoleraar niveau 2 behaald en hoopt 

in 2010 het diploma judoleraar niveau 3 te behalen;
- Jelte Verberne begint op verzoek van de vereniging met de opleiding Dojo 

Assistent Judo (niveau 1);
- Paul  de  Witt  is  dit  jaar,  tot  vreugde  van  het  bestuur  en  leden,  weer 

teruggekeerd als judo leraar.
6. De VZ bespreekt  de Nota Binnensport  (zie  ook SHI-HAN nieuwsbrief  nr.)  en 

vertelt welke mogelijke gevolgen dit kan hebben voor de vereniging en de lessen. 
Alle voorbereidingen voor de nieuwbouw op het Fluitpolderplein liggen stil en dat 
betekent dat er nog geen concreet zicht is op een betere en grotere dojo.

7. De nieuwsbrief  SHI-HAN verschijnt  regelmatig (in  2009 is deze reeds 6 maal 
verschenen).

8. Het door de vereniging zelf verzorgde zomerkamp was dit jaar een dag langer (3 
dagen) en zeer geslaagd. 

Agendapunt 5 : Verslag 5e Algemene Vergadering 18 november 2008
9. In het verslag staat niet de afspraak dat er een schema van aftreden voor de 

leden van de Kas Commissie komt. Overigens is een dergelijk schema volgens 
de statuten niet noodzakelijk.

Agendapunt 6 : Verslag Technische Commissie
10. Ondanks het geven van extra lesuren is er nog een wachtlijst. Om deze extra 

lesuren  te  realiseren  is  het  wedstrijduur  op  vrijdagavond  een  gezamenlijk 
wedstrijduur geworden voor alle leeftijden.

11. De Aikibudo groep is een vaste groep maar ook daar is uitbreiding van het aantal 
uren wenselijk maar kan alleen na overleg met de Gemeente.

12. Het aantal toernooien waaraan wordt meegedaan is redelijk stabiel.

Agendapunt 7 : Verslag niet Judo Activiteiten
13. Het jaarlijkse judokamp duurt nu 3 dagen in plaats van de gebruikelijke 2 dagen. 

Dit heeft tot voordeel dat veel kinderen in elk geval 2 dagen aanwezig waren. 
Zoals gewoonlijk werd het zomerkamp in Stompwijk gehouden.

14. Een andere locatie in de toekomst wordt niet uitgesloten maar is vooralsnog te 
duur. 
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15. Ook dit jaar is er een vrijwilligersborrel georganiseerd en ook begin 2010 staat 
deze gepland. De strandtraining wordt gememoreerd en men is in voorbereiding 
voor het Sinterklaasfeest. 

Agendapunt 8 : Financieel verslag over het afgelopen jaar
16. De penningmeester licht het financiële resultaat 2008-2009 toe. 
17. Geconstateerd wordt dat er een toename is van leerlingen en dat genereert extra 

gelden. Ook de judoleraren hebben niet veel gedeclareerd. 
18. Daarom wordt een voorstel ingediend om de examengelden af te schaffen.
19. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.
20. De penningmeester waarschuwt voor een mogelijke toekomstige verhoging van 

de zaalhuur (met name als de nieuwbouw Fluitpolderplein is gerealiseerd)

Agendapunt 9 : Kascommissie
21. De commissie geeft een toelichting op de kas en het gevoerde financiële beleid. 
22. Afrondend  stelt  de  commissie  voor  om het  bestuur  te  dechargeren  voor  het 

gevoerde financiële beleid.
23. De  vergadering  gaat  akkoord  met  dit  voorstel  van  de  kascommissie  en 

dechargeert het bestuur.

Agendapunt 10 : Bestuursverkiezing
24. De Voorzitter dankt Emile Dinaux en Matthijs Winnink voor bewezen diensten en 

inzet met een fles goede wijn. 
25. Ondanks een oproep voor nieuwe bestuursleden hebben zich geen kandidaten 

gemeld. Het bestuur stelt twee kandidaten voor.
26. De heer Jan Harm Bakhuys (vader van judoleraar Bob) is bereid gevonden zich 

verkiesbaar te stellen voor de functie van secretaris. 
27. Bij acclamatie wordt Jan Harm Bakhuys benoemd tot secretaris. 
28. De heer Matthijs Winnink is bereid gevonden zich verkiesbaar te stellen voor de 

functie van bestuurslid Niet Judo Activiteiten.
29. Bij  acclamatie  wordt  Matthijs  Winnink  benoemd  tot  bestuurslid  Niet  Judo 

Activiteiten.

Agendapunt 11 : Verkiezing Kascommissie
30. De gehele  Kascommissie  wordt  herkozen en bestaat  dan wederom uit:  Anita 

Lavos, Leo van Schie en Henk Tielemans.

Agendapunt 12 : Begroting verenigingsjaar 2009 - 2010
31. De penningmeester geeft een toelichting op de voorliggende begroting 2010.
32. De begroting wordt goedgekeurd.

Agendapunt 13 : Rondvraag
33. De heer Paul de Wit meent dat de website toegankelijker  moet worden, denk 

daarbij aan een apart hoekje voor de jeugd waar men meteen naar toe kan. Er 
worden meer goede verbeterpunten aangedragen. 

34. De  afspraak  is  dat  verbeterpunten  voor  de  website  via  de  voorzitter  aan  de 
webmaster worden doorgegeven. 

Agendapunt 14 : Sluiting
35. De VZ dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng. De Algemene 

Ledenvergadering wordt afgesloten met een borrel.

Concept

3


