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Notulen 8
e
 Algemene Ledenvergadering SHI-HAN 

Locatie  : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam 
Datum  : 23 november 2011 
Tijd  :  20.30 uur 

Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) 
     Jan Harm Bakhuys (secretaris) 

    André Nieuwenhout (penningmeester) 
    Ivo Zweekhorst (Technische Commissie) 
    Matthijs Winnink ( Niet Judo Activiteiten) 

Afwezig   : Liesbeth Teunissen (Ledenadministratie +  
     Wedstrijdcommissie) 
Aanwezige leden kascommissie :  Henk Tielemans en Anita La Vos 
Aantal leden vertegenwoordigd  : 4 
Aantal aanwezige ereleden  : 3 
Aantal aanwezige leden/gasten : 9 
 
Agenda 

1. Opening 

2. Vaststelling agenda 

3. Ingekomen stukken 

4. Mededelingen + korte terugblik op het afgelopen seizoen 

5. Verslag 7
e
 Algemene Vergadering 27 oktober 2010 

6. Verslag Technische Zaken 

7. Verslag Niet-Judo Activiteiten 

8. Financieel verslag over het afgelopen verenigingsjaar 

9. Verslag kascommissie & decharge bestuur 

10. Bestuursverkiezing 

Jos Winnink treedt af als voorzitter en  stelt zich niet herkiesbaar.  

Matthijs Winnink treedt af als bestuurslid niet judozaken en stelt  

zich niet herkiesbaar.  

Ivo Zweekhorst treedt af als bestuurslid Technische Commissie en stelt zich 

niet herkiesbaar.
1
  Kandidaten worden van harte uitgenodigd. 

11. Verkiezing Kascommissie 

12. Begroting verenigingsjaar 2011-2012 

13. Rondvraag 

Sluiting 
 
 

                                                 
1
 Volgens het rooster treden dit jaar Ivo Zweekhorst en Jos Winnink af. Matthijs Winnink heeft daarnaast 

aangegeven ook te willen aftreden. Alle drie de bestuursleden treden af vanwege persoonlijke omstandigheden en 
stellen zich niet herkiesbaar. Ivo Zweekhorst en Matthijs Winnink hebben aangegeven, hoewel het hun zwaar zal 
vallen, hun functie zonodig te willen waarnemen totdat er een opvolger is. Een dergelijke situatie kan echter niet 
langer duren dan tot 1 januari 2012 
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Agendapunt 1 : Opening 
De voorzitter opent de 8e Algemene Ledenvergadering van SHI-HAN en heet 
iedereen welkom, in het speciaal de ereleden SHI-HAN en het lid van verdienste.  
 
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 

 De voorzitter staat even stil bij de crisis en de kortingen binnen de 
 Rijksoverheid, dit dringt nu ook door op gemeentelijk niveau. 

 Het bezoek door Wethouder Gregor Rensen (sportzaken gemeente 
 Leidschendam-Voorburg) in verband met de opening van de 
 Clubkampioenschappen 2012 en de toespraak richting de heer 
 Verhagen kwam op een goed moment. Er was voldoende tijd om de 
 wethouder over een aantal judo gerelateerde zaken bij te praten. Het 
 bestuur neemt zich voor om op een later moment dit bezoek een 
 vervolg te geven door een bezoek aan de wethouder te brengen.  
 
Agendapunt 5  : Verslag 7e Algemene Vergadering 27 oktober 2010 
Het verslag wordt, onder dankzegging, goedgekeurd. 
 
Agendapunt 6 : Verslag Technische Commissie 
Er is hard gewerkt, de heer Villerius heeft de 2e Dan gehaald. Er wordt gezocht om 
de periode na het komende vertrek van " De Mees" op te vangen met een geschikte 
leraar. Er zijn veel aanmeldingen voor het 1e en 2e uur, de wachtlijsten worden 
weggewerkt maar lopen ook weer op. Het 3e lesuur loopt niet goed, mede in 
verband met andere interesses door de leerlingen (zijn al weer iets ouder en kiezen 
soms voor andere sporten). Aikibudo loopt vooralsnog goed. Er zijn weer leerlingen 
op een leeftijd gekomen dat ze een handje kunnen helpen (zoals Daan en Taddeo 
en Jelt op vrijdag bij leraar Niels) Leraar Niels van Bohemen is aangesteld tot einde 
van dit seizoen, daarna wordt een mogelijke verlenging besproken. 
Bij de wedstrijden zijn de regels strakker en minder vrijblijvend. Momenteel trekt Erik 
van Leeuwen de wedstrijden, wordt einde van het seizoen geëvalueerd. 
De vrijdagavondcompetitie loopt goed. 
Er komt een aansprekende gastdocent, Do Venema. 
Do Venema is Europees kampioen in haar gewichtsklasse en 2e van de wereld. 
Peuterjudo (leeftijdsklasse 4/5 jaar) is op vrijdag aan het begin van de avond en 
wordt door Steven Villerius. 
Paul de Witt vraagt zich af of Shi-Han zich niet meer zou moeten richten op de 
brede, recreatieve vorm van judo. De heer Verhagen vindt dat er misschien  meer 
aandacht besteed zou kunnen worden aan het puntenjudo in verband met het 
behalen van de zwarte band. Het bestuur stelt dat er sowieso veel aandacht en 
begeleiding vanuit de club komt zodra iemand klaar is om de zwarte band te 
behalen. 
 
. 
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Agendapunt 7: Verslag niet Judo Activiteiten 
Matthijs memoreert de Zwarte Pietentraining rond Sinterklaas. 
In verband met het lustrum van Shi-Han was er een judokamp op een andere locatie 
en wel bij het Kruithuis te Delft. Er waren meer kinderen dan waren ingeschreven. 
Ook de strandtraining was er bij de start van het seizoen. 
In verband met het lustrum was er ook een bowlingmiddag. 
Matthijs roept iedereen op nieuwe ideeën te lanceren. 
Lid Jelt Verberne vraagt of er al plannen zijn voor het judokamp 2012 en de 
mogelijke kosten. Het bestuur overweegt wederom het kamp bij het Kruithuis te 
organiseren maar dat hangt mede af van de beschikbare financiën. Als mogelijke 
datum wordt het weekeinde van 8,9 en 10 juni 2012 genoemd. Jelt wijst het bestuur 
erop dat het bedrag waaraan gedacht wordt een verhoging van de bijdrage van de 
ouders van bijna 100% betekent!. De penningmeester zal iom het bestuur alles op 
een rijtje zetten voordat er een definitief besluit wordt genomen.  
 
Agendapunt 8: Financieel verslag afgelopen verenigingsjaar 
De penningmeester geeft een toelichting op het financiële verslag aan de hand van 
het Resultaat 2010-2011 en de begroting 2012: 

 Naar verwachting komt er een grote stijging van de zaalhuur i.v.m. 
privatisering 

 In verband met de veranderingen van het lerarencorps zal de post 
vergoedingen komend jaar stijgen 

 Het saldo is positief! 

 De uitgaven bestuur wijken af van de begroting omdat er geen 
bestuursetentje is geweest. 

 Het bedrag van de PR activiteiten is bijna 2 x zoveel i.v.m. het jubileumjaar 
Shi-Han 

 Het bedrag van de zaalhuur is hoger omdat de zaalhuur in Den Haag 
(Aikibudo) niet was begroot 

 De realisatie inkomsten verschilt van de begroting. Er komt een striktere 
controle op de verkoop van pakken en banden. 

 De inkomsten zijn meer dan begroot i.v.m. de extra inkomsten uit de 
Ooievaarspas en de inkomsten uit Aikibudo 

 Er loopt nog een bezwaarschrift tegen de Gemeente Leidschendam-
Voorburg in verband met de te ontvangen subsidies en de afbouw hiervan. 

 
Agendapunt 9: Kascommissie 

 De procedure wordt besproken, er wordt verwezen naar het verslag van de 
kascommissie. 

 De commissie stelt voor om de penningmeester en daarmee het bestuur te 
dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. 

 
Agendapunt 10: Bestuursverkiezing 

 De voorzitter geeft een korte toelichting 

 Steven Villerius schijnt zich aan te melden als voorzitter. 
Aangezien er staande de vergadering hierover twijfels 
bestaan wordt telefonisch contact met Steven opgenomen. 
De kandidatuur wordt ingetrokken. 
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 Tadeo wordt als hulp van Matthijs voorgesteld maar zit voor 
langere periode in Australië. 

 Er wordt een vervanger voor Ivo gezocht; de taken worden 
anders verdeeld. 

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

 
Het bestuur zoekt vervangers voor de functies bestuurslid niet 
judo-zaken en bestuurslid/voorzitter Technische Commissie. 
 
De vergadering verleent decharge aan de zittend voorzitter Jos 
Winnink en dankt hem voor zijn enorme inzet. Jos geeft de 
voorzittershamer aan de penningmeester Andre Nieuwenhout 
die tijdelijk de functie van voorzitter naast die van 
penningmeester zal vervullen. 

 
Agendapunt 11: Verkiezing Kascommissie 

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

 

Agendapunt 12: Begroting verenigingsjaar 2011 

 De penningmeester geeft een toelichting op de voorliggende begroting 
2011. 

 De begroting wordt aangenomen. 

 

Agendapunt 13: Rondvraag 

Er zijn geen rondvragen 

 

Agendapunt 14: Sluiting 

De waarnemend Voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en 
inbreng. De Algemene Ledenvergadering wordt om 22.15 uur afgesloten met een 
borrel. 

 


