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1. Opening 

 
 

2. Mededelingen van het bestuur 

 
 

3. Verslag Algemene Ledenvergadering Judo Ryu Mackaay 1 juni 
2010. 

 

Aanwezige leden Judo Ryu Mackaay:  

Joop Mackaay,  Grietje Landsman (glandsman@hetnet.nl), Henny Stomphorst, Hugo 

Smeets (h.smeets@agisweb.nl), Menno Hiemstra (menno@fa-ma.nl), Irma 

Avezaat(i.avezaat@casema.nl), Henk de Mari (henk@superbyte.nl), Fred Sijnhorst 

(sijnhorst@worldonline.nl), Cor Vermin (vermindekoning@kpnmail.nl), Jana Löwe 

(nandalo@xs4all.nl), Cyriel Kluiters (cyriel.kluiters@tiscali.nl), Johannes Duijzer 

(johannesduijzer@gmail.com), Erik van Gameren (info@erikvangameren.nl), Barbara 

Heebels (b.heebels@gmail.com), Jan de Leeuw, Evert Borrel, Rob Cremers. 

Bestuursleden:  

Tom van Impelen (penningmeester), Huib Verhoeff (secretaris), Gert-Jan Doelman 

(algemene zaken en jeugdzaken), Thomas van Impelen (voorzitter), Anita Nieuwenhuis 

(administrateur), Sharmarke Mahamoud, aspirant bestuurslid. 

 

1. Opening 

De voorzitter, Thomas van Impelen, heet de aanwezigen welkom.  

 

2. Mededelingen Bestuur 

Cor Vermin is kandidaat voor het voorzitterschap. 

Thomas bedankt een aantal leden die zich hebben ingespannen voor Mackaay. Hennie 

Stomphorst (Urban Judo), Grietje Landsman(Wedstrijdcommissie en Jeugdcommissie), 

Eric van Gameren (bouwen nieuwe website) Jana Löwe (lesgeven en hulp 

Jeugdcommissie), Fred Sijnhorst (Top Judo), Henk de Mari (wedstrijdsecretariaat), Irma 

Avezaat (Jeugdcommissie). 

 

3. Verslag ALV 24 maart 2009 

Er zijn opleidingen met Urban Judo geld betaald. Het betreft subsidie voor opleiding 

kader. 

 

4A. Algemeen Jaarverslag 2009 Judo Ryu Mackaay 

Rooster van aftreden klopt. 

Urban Judo. 

Urban Judo stopt per 1 juli 2010. Op de website vermelden. De puzzelmatten hebben we 

niet overgenomen. 

Er zijn nu 4 personen op de wachtlijst senioren. We wachten het nieuwe jaar af en 

berichten dan de mensen. Over een nieuwe groep beginnende senioren zijn de meningen 

verdeeld. Het lost het probleem van de wachtlijst niet op. Een trainer is moeilijk te 

vinden.  

Er is waardering voor de nieuwe website. Hij werkt perfect. Zelf artikel plaatsen gaat op 

zich goed. 

Verschijnt er nog een Nieuwsbrief? De Nieuwsbrief komt op de website en niet meer op 

papier. Praktisch iedereen heeft een e-mailadres. We kunnen berichten wanneer er een 

nieuwe Nieuwsbrief is. Eric van Gameren wil meehelpen. 

 

4B. Jaarverslag 2009 ledenadministratie 

We hebben veel leden. 

 

4C. Verslag wedstrijdsecretariaat 2009 
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Geen opmerkingen. 

 

4D. Verslag Top Judo Utrecht 

Het logo is mooi. Er is een stichtingsbestuur opgericht. De leden en trainers zijn 

enthousiast. Top Judo is voor de jeugd vanaf 12 jaar. 

 

4E. Jaarverslag Jeugdcommissie 2009 

Geen opmerkingen. 

 

5. Verslag Kascommissie  

De kascommissie bestaande uit Cor Vermin en Barbara Heebels vonden het een keurig 

verslag. Er is één typefout opgespoord. 

 

6. Verkiezing nieuw kascommissielid 

Barbara Heebels blijft aan als kascommissielid. Ze wordt volgend jaar bijgestaan door 

Cyriel Kluiters. 

 

7. Financieel Jaarverslag 

De balans 2009 is positief (€ 567,61).  

Er komt meer contributie binnen dan begroot doordat we meer leden hebben. Er is geen 

reservering gedaan voor het lustrum of matten. De ALV vindt dat we wel voor het 

lustrum moeten reserveren. Albert Moes heeft geassisteerd. Er waren problemen met het 

(nieuwe) financiële systeem. Vandaar dar het langer heeft geduurd dan gebruikelijk 

voordat we de ALV konden houden. Het ziet er nu keurig uit. 

De vergoeding sporttechnisch kader is gezakt van € 800.- naar € 170,-. 

De kosten voor het Jeugdkamp pakten vorig jaar nogal hoog uit. De Jeugdcommissie 

gaat de kosten van afgelopen jaren bekijken. De mattenploeg kostte minder geld dan het 

jaar daarvoor. Trainers anders betalen pakt niet goed uit. 

Het tekort van het Utrechts Judo Toernooi doorberekenen aan de Voltreffer. Tom gaat dit 

na. 

Meer incasso scheelt ook in de inkomsten. 

Het bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. 

 

8. Begroting 2010 

Er staat een typefout, contributie is 21.000 niet 2.100. 

Door het opvoeren van lustrumkosten moeten we een tekort wegwerken. De kaarten 

voor de kata training leveren extra inkomsten op. De bijdrage voor het Jeugdkamp kan 

met 5 euro omhoog. De Jeugdcommissie bekijkt dit. Prijzengeld clubkampioenschappen 

kan niet omlaag. Er zijn veel prijzen. Inschrijfgeld Judo toernooi goedgekeurd. 

Er wordt besloten tot een contributieverhoging van 10% per 1 januari 2011. We hebben 

de laatste jaren geen verhoging doorgevoerd en een indexering van 2% per jaar is heel 

normaal. 

Contributie per 1 januari 2011. 

 Senioren van € 160,- naar € 170,- 

 Jeugdleden van € 100,- naar € 110,-. 

 Studenten naar € 150,- 

 

9. Verkiezing bestuursleden  

Thomas van Impelen treedt af als voorzitter. Hij heeft een mooie tijd gehad en veel 

geleerd. Applaus en bloemen voor Thomas. 

Cor Vermin is kandidaat voorzitter. Hij vindt Mackaay een geweldige club. Hij is zelf 5 

jaar lid en heeft 2 kinderen op judo. Cor wordt bij acclamatie gekozen. 

 

Rooster van aftreden bestuursleden Judo Ryu Mackaay 

Voorzitter: 2014 

Algemene Zaken: 2011 

Secretaris: 2012 
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Administrateur: 2013 

Penningmeester: 2012  

 

10. Rondvraag.  

 Joop. Soms hebben kandidaten te weinig training om examen te halen. 

 Henk. Marcel Houtzager is druk met Top Judo. Hij mist het gewone judo. Wil wel 

trainer worden. 

 Seniorenuitje. In ieder geval samen eten na examens op 26 juni. 

 Jana.  

- Het financiële verslag graag uitgebreider en eerder. 

- Vanuit Urban Judo komen 7 à 8 judoka’s naar Lunetten. 

- Op 29 juni is er nog judo. 

- Er is een mapje zoek met exameneisen. 

- Er zijn nog boekjes (informatieblad) over. Weggeven aan nieuwe leden. 

- Er zijn veel judopakjes over van Urban Judo. Verkopen? 

 

Huib Verhoeff 

20 juni 2010. 

  

4. Jaarverslag 2010 
 

4A. Algemeen jaarverslag 2010 Judo Ryu Mackaay 

 

Samenstelling Bestuur. 

In 2010 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

 

Voorzitter:                    Thomas van Impelen / Cor Vermin (vanaf 1 juni) 

Penningmeester      Tom van Impelen 

Ledenadministratie       Marijke Wulp / Anita Nieuwenhuis (vanaf 19 januari) 

Secretaris:                   Huib Verhoeff.  

Algemene zaken / 

Jeugdzaken:               Gert Jan Doelman  

Aspirant bestuurslid     Sharmarke Mahamoud 

 

Op de ALV van 1 juni 2010 wordt Cor Vermin bij acclamatie gekozen als de nieuwe 

penningmeester.  

Marijke Wulp is in januari 2010 opgevolgd door Anita Nieuwenhuis. 

 
Activiteiten bestuur 
In het verslagjaar werd door het bestuur 6 maal vergaderd bij bestuursleden thuis.  

 

Rooster van aftreden bestuursleden Judo Ryu Mackaay 

Voorzitter: 2014  

Algemene Zaken: 2011 

Secretaris: 2012 

Administrateur: 2013 

Penningmeester: 2012  

 

Trainers & training 
Met de trainers is diverse keren overleg gevoerd. Over examens, seniorenstop, 

wedstrijdsecretariaat, administratie wedstrijdgeld en afstemming van allerlei zaken. 

 

Nieuwe website 

Door trainers, bestuursleden en anderen zijn er veel nieuwsberichten op de nieuwe 

website geplaatst. Door het ontbreken van een webmaster bleef het moeilijk de 

continuïteit en actualiteit voldoende te handhaven. Er is het nodige gedaan maar dat was 

niet genoeg.  
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Aan het eind van het jaar gelukkig een nieuwe webmaster: Dimitra Archiroudis. 

 

Wachtlijst senioren 

Op 13 januari is door het bestuur besloten tot een ledenstop voor het seniorenuur.  

 

Instaptoernooien 

De vraag is of we de instaptoernooien in Lunetten of Leidsche zullen houden. LR is 

handiger maar ingewikkelder en duurder. De JBN is nalatig geweest in het maken van de 

reserveringen voor LR. We kunnen beter alles zelf regelen.  

Volgend jaar besluiten hoe we verder gaan. 

 

Naast de reguliere zaken die in het bestuur aan de orde kwamen waren er een aantal 

meer opvallende zaken die hieronder gememoreerd worden. 

 

 Er verscheen een nieuw beknopt informatieblad in kleur. De reguliere informatie 

staat op de website.  

 Op 12 december  werd het Utrechts Judotoernooi voor de 31ste keer met succes 

georganiseerd. 

 Op 18 september waren we samen met de Sportvereniging Lunetten (SVL) 

present op de wijkmarkt in Lunetten. 

 Er waren contacten met andere (judo)sportverenigingen in Utrecht, beheerder en 

sportmakelaar van Leidsche Rijn, de JBN en de Gemeente Utrecht. 

 Het project Urban Judo is medio 2010 afgerond. Mede door Urban Judo is er 

constant aandacht voor de judosport.  

 De belangstelling voor topjudo is sterk toegenomen. Zie verder het verslag van 

Fred Sijnhorst over 2010. 

 

Huib Verhoeff, 28 februari 2011 

 

4B. Jaarverslag 2010 ledenadministratie 

 

Per 1 januari heeft de vereniging 196 leden: 54 senioren en 142 junioren. In de loop van 

2010 hebben in totaal 74 leden het lidmaatschap opgezegd: 9 senioren en 65 junioren. 

Er zijn in de loop van 2010 65 nieuwe leden verwelkomd: 5 senioren en 60 junioren. Op 

het kata-uur trainen nog enkele mensen die een strippenkaart kopen. 

Er zijn maar weinig seniorleden toegelaten, vanwege de vorig jaar ingestelde wachtlijst. 

Er zijn zo’n 10 mensen doorverwezen naar andere verenigingen. Het betrof veelal 

beginnende volwassenen, maar ook enkele bruine en dan gegradueerden. Het aantal 

nieuwe juniorleden is ongeveer hetzelfde als vorig jaar. 

De groepen in de Leidse Rijn op vrijdag zijn (nagenoeg) vol. We hebben vorig jaar op de 

woensdag een groep toegevoegd (een wedstrijduur is een gewoon lesuur geworden). Op 

deze groepen is nog ruimte.  

In Lunetten is in de eerste groep op dinsdag en de eerste groep op vrijdag nog ruimte. 

De tweede en derde groep op dinsdag en de tweede groep op vrijdag zit (nagenoeg) vol. 

Er is geen wachtlijst voor kinderen meer, noch in Lunetten, noch in Leidse Rijn. 

 

4C. Verslag wedstrijdsecretariaat 2010 

 

Ook in het verslagjaar 2010 hebben we deelgenomen aan diverse toernooien en 

kampioenschappen. 

Wedstrijden: 

Aan de instaptoernooien, die wij zelf namens het district verzorgen, hebben gemiddeld 

40 judoka’s deelgenomen. Een sterke stijging ten opzichte van voorgaande jaren. 
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Ook het Utrechts Judo Toernooi laat een stijgend aantal deelnemers zien. Van 400 

deelnemers in 2009 naar 480 deelnemers in 2010. Onze eigen club was met 28 judoka’s 

vertegenwoordigd, in 2009 was het 16 deelnemers. 

De toernooien van bevriende verenigingen uit Houten, Culemborg, Odijk, Wijk bij 

Duurstede en IJsselstein konden rekenen op een afvaardiging van onze club van tussen 

10 en 20 judoka’s. 

Ook heeft een kleine groep (wedstrijd)judoka’s deelgenomen aan andere toernooien en 

districtswedstrijden. 

In oktober hebben enkele judoka’s meegedaan aan een toernooi in Denemarken. De 

uitnodiging en afhandeling van de inschrijvingen liep via de Stichting Top Judo Utrecht.  

Organisatie: 

Onze vereniging is al jaren één van de instapdojo’s van het district Midden Nederland van 

de JBN. Dankzij een grote groep vrijwilligers weten we ieder instaptoernooi weer tot een 

gezellig en gestroomlijnd toernooi te maken. In 2010 hebben wij de toernooien gehouden 

op onze beide locaties: Lunetten en Leidsche Rijn.  

Het Utrechts Judo Toernooi werd in 2010 voor de 32e keer gehouden in sporthal 

Lunetten. Vrijwilligers van Mackaay en van de Voltreffer hebben er weer voor gezorgd 

dat het een zeer geslaagd toernooi was. Na afloop van het toernooi hebben we met alle 

vrijwilligers en het bestuur gezellig gegeten bij de chinees. 

Henk de Mari, 17 februari 2011 

4D. Deelname aan Top Judo Utrecht 

 

Judo Ryu Mackaay is mede initiatiefnemer van de Stichting Top Judo Utrecht (TJU), die in 

juni 2010 officieel is opgericht. Om de week is de Mackaay wedstrijdtraining (vrijdag 

avond) opengesteld voor TJU. De andere week stelt Erik Verlaan Sport, de andere 

initiatienemer, op woensdag avond zijn trainingsruimte in Tuindorp beschikbaar. 

Daarnaast heeft TJU dit seizoen op donderdag avond wekelijks een eigen trainingsavond 

in de sporthal Lunetten. De deelname is overweldigend en komt klaarblijkelijk tegemoet 

aan een behoefte bij zowel judoka’s en ouders als clubs / verenigingen. 

Met groot enthousiasme participeren ongeveer 35 judoka’s van onze vereniging in dit 

initiatief.  

Naast de wekelijkse trainingsarbeid in de dojo en de maandelijkse bostrainingen (die 

trouwens ook voor de ouders toegankelijk zijn) wordt mede onder begeleiding van de TJU 

trainers regelmatig deelgenomen aan wedstrijden. Dit eerste echte TJU seizoen hebben 

delegaties van TJU ook deelgenomen aan enkele meerdaagse activiteiten. Van 1 t/m 3 

oktober 2010 heeft een groep van 23 TJU judoka’s deelgenomen aan een internationaal 

toernooi in Kopenhagen, Denemarken. In het weekend van 7 t/m 9 januari 2011 heeft 

een selectie van TJU een trainingstage doorlopen in het Belgische Koksijde, aan de kust. 

Tijdens dit evenement hebben 16 atleten (7 van Mackaay) op het hoogste niveau kunnen 

sparren in een groep van 450 judoka’s uit België, Frankrijk, Groot Brittannië, 

Denemarken en Nederland. 

Dat deze inspanningen niet voor niets zijn geweest bleek o.a. tijdens het 

districtskampioenschap voor jongens en meisjes onder de 15 jaar. Door bij de eerste vier 

in de gewichtsklasse te eindigen hebben zich 3 TJU judoka’s geplaatst voor het 

Nederlands kampioenschap. Helaas zijn twee Mackaay judoka’s (Yannick Schoots en 

Ayman Abdelghani Idrissi) een kwalificatie net misgelopen, zei werden beide 5e. 

 

Niet alleen op de mat worden vorderingen gemaakt. Achter de schermen is een 

enthousiast stichtingbestuur druk doende om de randvoorwaarden in te vullen die 

moeten leiden naar succes. Door subsidie en sponsor werving staat er nu al een, zei het 

bescheiden, begroting die het mogelijk maakt om de eerste vijf seizoenen vooruit te 
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kunnen. De eerste stappen naar een netwerk van medische begeleiding zijn gezet en ook 

is er een diëtiste gelieerd aan TJU om de atleten bij te staan met voedingsadviezen. De 

minimale basis is hiermee gegarandeerd maar we willen natuurlijk verder. Op de 

wensenlijst staan, naast het uitbouwen van de bovenstaande faciliteiten, o.a. een 

kledingpakket voor de atleten, krachttraining en ruimte om te kunnen deelnemen aan 

wedstrijden en meerdaagse evenementen zonder daarbij telkens van een financiële 

bijdrage van de atleet of ouders afhankelijk te zijn. 

Een voorlichting over de plannen van TJU aan de deelnemende verenigingen en clubs 

heeft plaatsgevonden, ook het bestuur van Judo Ryu Mackaay was hierbij 

vertegenwoordigd. De eerste vervolgstap wordt een voorlichting aan de ouders van de 

deelnemende judoka’s. Het officieel betalend lidmaatschap van de stichting zal hier één 

van de onderwerpen zijn. Om alle plannen te kunnen realiseren en om de vrijblijvendheid 

van de deelname weg te nemen zal ook van de Mackaay judoka’s een bijdrage worden 

gevraagd. Ik ben er echter van overtuigd dat dit zal leiden tot iets heel moois. 

 

Fred Sijnhorst 

 

4E. Verslag jeugdcommissie 2010 

 

Ook in 2010 bestond de jeugdcommissie uit: Helma Lageman, Henk de Mari, Irma 

Avezaat, Joke Maarschalkerweerd en Grietje Landsman. De commissie heeft 3 keer 

vergaderd met de hele commissie en nog enkele keren in subgroepjes. Helaas is  Helma 

vanwege ziekte dit jaar weer niet aanwezig geweest.  We missen haar wel en hopen dat 

zij er volgende jaar weer bij zal zijn. Op de achtergrond draagt zij echter haar steentje 

wel bij! 

Verder hebben wij regelmatig hulp gehad van Jana Lowe en Bas de Knegt.  Hiervoor onze 

dank. 

Het jaar 2010 was ook weer een “traditioneel” activiteitenjaar met in maart de 

clubkampioenschappen, in mei het jeugdkamp, in oktober en november de 

spelletjesavond,  het zwemfestijn. De klimmiddag is doorgeschoven naar het voorjaar 

2011.   Met bij dit alles weer veel en vooral enthousiaste deelnemers én begeleiders. 

Ook is er in oktober/november weer een hoop geld door de judoka’s verdiend met het 

verkopen van de loten van de Grote Clubactie. 

Vanwege het feit dat de kosten van het jeugdkamp 2009 en 2010 ruim boven de 

begroting uitkwamen,  gaat de jeugdcommissie zich beramen op  de mogelijkheid het 

kamp wat goedkoper te laten zijn, zonder daarbij in kwaliteit in te boeten. Ook de 

mogelijkheid om weer naar Lage Vuursche te gaan wordt bekeken.   

 

Grietje Landsman 

 

5. Verslag van de Kascommissie 

 

6. Verkiezing nieuw kascommissielid 
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7. Financieel verslag 2010 

 

                     Financieel VERSLAG 2010 

    

 

De balans per 31 december 2010 en het exploitatieoverzicht  2010 zijn als bijlage bij dit 

verslag opgenomen. We sluiten 2010 af met een negatief  resultaat van €382,53. 

 

Balans per 31 december 2010. 

 

Het nog te betalen bedrag heeft betrekking op het jeugdkamp waarvan de eindafrekening 

pas in 2011 is binnen gekomen. 

De reserveringen betreffen €1200 voor het lustrum en €500 voor de judomat. 

In 2009 was er niet gereserveerd voor het lustrum. Vandaar dat er nu 2x€600 is 

gereserveerd. 

Dit verklaart ook het negatief  resultaat over 2010. 

 

Exploitatieoverzicht 2010. 

 

Inkomsten. 

De inkomsten uit contributies waren hoger en de subsidies lager dan begroot.  

Verder was er een onverwacht pos. resultaat van €402 bij het urban judo project. 

 

Uitgaven. 

Hier valt op dat het UJT dit jaar een klein positief resultaat heeft tegenover het forse 

verlies van vorig jaar. 

Het jeugdkamp viel €650 duurder uit dan begroot. Dit jaar heeft de jeugdcommissie een 

sluitende begroting gepresenteerd waarbij het te verwachten tekort gedekt wordt door de 

jeugdsubsidie en de opbrengst uit de grote clubactie. 

 

                       Begroting 2011 

 

Door hogere inkomsten uit contributies en verlaging van de kosten voor het jeugdkamp 

verwachten we te komen tot een pos resultaat van €1.280,00. 

 

 

Tom van Impelen 

 

8. Begroting 2011 

 

9. Verkiezing bestuursleden 

Gert Jan Doelman, bestuurslid Algemene Zaken is aftredend maar telt zich herkiesbaar. 

 

10. Rondvraag  

 

11. Sluiting 
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Bijlage 1. Balans 2010 

 



 11 

Bijlage 2. Exploitatieoverzicht 2010, Begroting 2011 

 

JUDO RYU MACKAAY       

       

Inkomsten Exploitatie 2010 Begroting 2010 Begroting 2011 

          

Contributie  22.526,00 €    € 21.000,00   € 23.000,00   

Donaties     € 100,00      

Subsidies       993,75 €  € 23.519,75  € 1.400,00  € 22.500,00  € 1.400,00  € 24.400,00  

          

Grote clubactie / sponsoractie   € 1.525,80   € 1.600,00   € 1.500,00 

Rente Postbank   € 66,41   € 100,00    € 100,00  

Overige inkomsten   € 178,15   € 200,00    € 180,00  

           

   € 25.290,11   € 24.400,00    € 26.180,00  

          

Uitgaven          

          

Trainers          

Vergoedingen € 7.783,97  ` € 7.800,00   € 8.000,00   

Loonadministratie € 675,92    € 700,00   € 400,00   

Opleidingen € 500,00    € 450,00  € 8.950,00  € 500,00   

   € 8.959,89      € 8.900,00  

Verenigingskosten          

Vergaderkosten € 122,50    € 230,00   € 200,00   

Secretariaat € 177,77    € 200,00   € 200,00   

Overige bestuurskosten € 1.082,17    € 820,00  € 1.250,00  € 1.000,00   

   € 1.382,44      € 1.400,00  

Trainingskosten          

Zaalhuur € 7.934,55    € 7.700,00   € 8.000,00   

Mattenploeg € 832,00    € 900,00   € 900,00   

Examens € 28,05    € 150,00   € 100,00   

Overige trainingskosten € 96,30    € 50,00  € 8.800,00  € 100,00   

   € 8.890,90      € 9.100,00  

Wedstrijdkosten          

Utrechts Judotoernooi -€ 68,20    € 600,00   € 300,00   

Clubkampioenschappen € 752,30    € 700,00  € 1.300,00  € 750,00   

Wedstrijdgeld         € 1.050,00  

   € 684,10       

Diverse activiteiten          

Jeugdkamp € 4.146,75    € 3.500,00   € 2.750,00   

lustrum € 1.200,00      € 600,00   

mat € 500,00      € 500,00   

Overige activiteiten € 308,52    € 600,00  € 4.100,00  € 600,00   

   € 6.155,27      € 4.450,00  

Overige uitgaven   € 2,60       

Afschrijving voorraad          

urban judo   -€ 402,56   ____________     

   € 25.672,64   € 24.400,00    € 24.900,00  
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