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Notulen 7e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN 
Locatie  : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam 
Datum  : 27 oktober 2010 
Tijd  :  20.30 uur 
 
Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) 
     Jan Harm Bakhuys (secretaris) 

    André Nieuwenhout (penningmeester) 
    Ivo Zweekhorst (Technische Commissie) 

Liesbeth Teunissen (Ledenadministratie + 
Wedstrijdcommissie) 

    Matthijs Winnink ( Niet Judo Activiteiten) 
 

Aanwezige leden kascommissie :  Henk Tielemans en Anita La Vos 
      

 
Aantal leden vertegenwoordigd  : 9 
Aantal aanwezige ereleden  : 3 
Aantal aanwezige leden/gasten : 7 
 

Agenda 
1. Opening 
2. Vaststelling agenda 
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen + korte terugblik op het afgelopen seizoen 
5. Verslag 6e Algemene Vergadering 18 november 2009 
6. Verslag Technische Zaken 
7. Verslag Niet-Judo Activiteiten 
8. Financieel verslag over het afgelopen verenigingsjaar 
9. Verslag kascommissie & decharge bestuur 
10. Bestuursverkiezing 

André Nieuwenhout treedt af als penningmeester maar stelt zich herkiesbaar. 

Liesbeth Teunissen treedt af als bestuurslid wedstrijdcommissie maar stelt zich 
herkiesbaar. 

 Kandidaten worden van harte uitgenodigd. 

11. Verkiezing Kascommissie 
12. Begroting verenigingsjaar 2010-2011 
13. Rondvraag 
14. Sluiting 
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Agendapunt 1 : Opening 
De voorzitter opent de 7e Algemene Ledenvergadering van SHI-HAN en heet 
iedereen welkom, in het speciaal de ereleden SHI-HAN, de heer en mevrouw 
Verhagen en mevrouw LaVos. Ook worden de aanwezige jeugdleden van harte 
welkom geheten. 

 

Agendapunt 2 : Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld conform het voorstel. De functiebenamingen van 
twee bestuursleden worden gecorrigeerd. 

 

Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

Agendapunt 4 :  Mededelingen + korte terugblik afgelopen seizoen 

• De voorzitter staat even stil bij het overlijden van Anton Geesink 
• De nota Binnensport van de gemeente L’dam-Voorburg heeft nog 

geen nadeel maar ook geen voordeel opgeleverd, wel zullen naar alle 
waarschijnlijkheid verschillende tarieven stijgen als effect van de 
bezuinigingen door de gemeente.  

• De voorzitter blikt terug op het afgelopen seizoen. De vereniging is 
gezond, zowel financieel als in sportief opzicht. SHI-HAN kent nog 
steeds een wachtlijst ondanks een extra lesuur op vrijdag. Er zijn 
docenten uit eigen gelederen en er is voor de komende jaren budget 
vrijgemaakt om desgevraagd opleidingen te kunnen bekostigen. 
Afgelopen jaar heeft een judoka zijn 1e Dan behaald en 2 judoka’s de 
2e Dan! De wedstrijdgroep is nog vrij klein maar voor het 
tegeltjestournooi is de groep al een stuk groter, mogelijk dat zij de 
wedstrijdgroep kunnen versterken. Ook wordt komend jaar de 
mogelijkheden om een eigen dojo te kunnen realiseren onderzocht. 

• Er is nog steeds sprake van een wachtlijst en hoewel er extra tijd bij is 
gekomen om les te geven zal het nog een tijd duren voordat we van 
deze wachtlijst verlost zijn. Het bestuur streeft ernaar om de wachtlijst 
weg te werken. 

• Komend jaar (2011) is voor Shi-Han een jubileumjaar, de vereniging 
bestaat dan 35 jaar. Er zullen extra activiteiten plaats vinden en het 
zomerkamp zal anders zijn dan voorheen.  
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Agendapunt 5 : Verslag 6 Algemene Vergadering 18 november 2009 
In het verslag staat onder agendapunt 13 (Rondvraag), de naam van Paul de Witt 
verkeerd gespeld, dit wordt gecorrigeerd. Verslag wordt daarna, onder dankzegging, 
goedgekeurd. 
 
Agendapunt 6 : Verslag Technische Commissie 
 
Aantal leerlingen Aikibudo varieert tussen 8-13, er zijn twee vestigingen, een in 
Leidschendam en een in Den Haag 
Judo kent een constante groep leraren. Er wordt wel nog steeds gezocht naar 
aanvullingen op de bestaande groep.  
De Technische Commissie heeft veelvuldig vergaderd. 
Marcel van Schie heeft zijn 1e Dan behaald, Kevin Vink en Matthijs Winnink hebben 
beiden de 2e Dan behaald. 
De groep voor de wedstrijden en breedte toernooien is relatief klein. De groep voor 
tegeltjes toernooien is een stuk groter. 
De vrijdagavondcompetitie is goed bezocht. 
De TC hoopt de komende perioden de wachtlijsten te kunnen wegwerken. 
Het wedstrijdbeleid wordt gecontinueerd. 
Dit jaar (maar ook komende jaren) wordt getracht meer gasttrainers bij Shi-Han te 
laten optreden. 
 
 
Agendapunt 7: Verslag niet Judo Activiteiten 
Sinterklaas, judokamp en strandtraining (olv Eric van Leeuwen) worden aangehaald. 
Dit jaar wordt een speciale kamplocatie bezocht ivm het jubileumjaar Shi-Han 
Er zal dit jaar ook een extra activiteitenmiddag worden georganiseerd. 
René Maassen doet een oproep voor foto’s voor de website, met name van de 
strandtraining 
 
Agendapunt 8: Financieel verslag afgelopen verenigingsjaar 
De penningmeester geeft een toelichting op het financiële verslag en wijst op enkele 
aandachtpuntjes. 
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Agendapunt 9: Kascommissie 

• De commissie geeft een toelichting op de kas en het gevoerde financiële beleid 
• Er wordt verzocht na te onderzoeken of een eigen onderkomen (financieel) 

haalbaar is. 
• Paul de Witt vindt dit niet verstandig, de vereniging is hiervoor te klein, 

komende jaren zal de vereniging ook het verlies van de verschillende 
subsidies gaan merken en langlopende verplichtingen aangaan betekent een 
visie hebben op de toekomst van Shi-Han (en dat ontbreekt nog) 

• Er komt derhalve geen onderzoek naar een eigen onderkomen 
• Afrondend stelt de commissie voor om het bestuur te dechargeren voor het 

gevoerde financiële beleid. 
 

Agendapunt 10: Bestuursverkiezing 

• Zowel Liesbeth Teunissen als Andre Nieuwenhout worden 
beiden bij acclamatie herkozen. Er hebben zich geen 
tegenkandidaten gemeld.Volgens schema zullen volgend 
jaar zowel de voorzitter als het bestuurslid TC aftreden. De 
voorzitter meldt dat hij zich niet herkiesbaar zal stellen. 

• Het bestuur doet een oproep om mensen die een 
bestuursfunctie ambiëren zich te melden 

 
Agendapunt 11: Verkiezing Kascommissie 

De gehele Kascommissie wordt wederom herkozen en bestaat dan weer uit: Anita 
Lavos, Leo van Schie en Henk Tielemans. 

 

Agendapunt 12: Begroting verenigingsjaar 2011 
• De penningmeester geeft een toelichting op de voorliggende begroting 

2011. 
• Indien een verhoging van de contributie noodzakelijk is zal dit via de 

website van Shi-Han worden gemeld. 
• De begroting wordt goedgekeurd. 
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Agendapunt 13: Rondvraag 

Er zijn geen rondvragen 

 

Agendapunt 14: Sluiting 

De VZ dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng. De Algemene 
Ledenvergadering wordt om 21.40 uur afgesloten met een borrel. 

 


