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Agenda ALV Judo Ryu Mackaay 24 maart 2015 
 
 
1. Opening    
 
2. Mededelingen van het bestuur  
  
3. Verslag Algemene Ledenvergadering  2014        
 
4. Jaarverslagen 2014 
A. Algemeen Jaarverslag 2014 Judo Ryu Mackaay 
B. Jaarverslag 2014 Ledenadministratie 
C. Verslag wedstrijdsecretariaat 2014 
D. Verslag Jeugdcommissie 2014 

 
5. Verslag van de Kascommissie  
    Toelichting: mondeling verslag 
 
6. Verkiezing nieuw kascommissielid  
    Toelichting: Dave Aarts gaat op voor het tweede jaar. 
 
7. Financieel verslag 2014 
 
8. Balans 2014 
 
9. Begroting 2015  
 
10. Verkiezing bestuursleden 
      De secretaris stelt zich herkiesbaar.   
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12. Sluiting  
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Verslag Algemene Ledenvergadering Judo Ryu Mackaay 25 april 2014 
 
Aanwezig 
 
Leden Judo Ryu Mackaay:  
Joop Mackaay,  Grietje Landsman, Henny Stomphorst, Irma Avezaat, Henk de Mari, Jana 
Löwe, Cyriel Kluiters, Dave Aarts, Rob Cremers, Martin Engels, Strahinja Kosanovic, 
Hugo Smeets, Erik van Gameren, Fred Sijnhorst. 
 
Bestuursleden:  
Tom van Impelen (penningmeester), Huib Verhoeff (secretaris), Gert-Jan Doelman 
(algemene zaken), Cor Vermin (voorzitter), Anita Nieuwenhuis (administrateur), 
Sharmarke Mahamoud, jeugdzaken en sponsoring. 
 
1. Opening 
Voorzitter Cor Vermin heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Mededelingen Bestuur 
• Alle trainers en Irma van de Jeugdcommissie worden door Cor hartelijk met bloemen  

bedankt. 
• Waar is de clubvlag? Zo nodig nieuwe vlag laten maken. 
• We hebben nu twee scheidsrechters uit eigen stal. Jeroen Doelman en Sam Mensing. 

We moeten nog meer mensen opleiden. 
• Bas de Knegt stopt in september 2014. Hij traint op vrijdag van half 5 tot half 7. Zijn 

er suggesties? We moeten mensen actief polsen. 
• Nieuwe polo’s voor toernooien. 
• Het was een succesvol jaar voor de wedstrijdjudoka’s.  
• We waren present op de Districtsvergadering Midden Nederland. Meer ondersteuning 

van de clubs en professionalisering. 
• Het voorgestelde Keurmerk JBN heeft voordelen. Je moet er wel wat voor doen. 

Kosten 200 euro op jaarbasis. Nieuwe leden krijgen er korting op jaarbasis voor 
terug. Bestuur zoekt het verder uit. 
Zie: http://www.jbn.nl/keurmerk/default.aspx  

 
3. Verslag ALV 25 maart 2013 
Punt 4A materiaal vrouwen is niet doorgegaan. 
 
4A. Algemeen Jaarverslag 2013 Judo Ryu Mackaay 
Geen opmerkingen. Contact op website. 
 
4B. Jaarverslag 2013 ledenadministratie 
Geen opmerkingen. 
 
4C. Verslag wedstrijdsecretariaat 2013 
Geen opmerkingen. Goede organisatie. 
 
4D. Verslag Jeugdcommissie 
Lisette vertrekt. Jeugdcommissie zoekt opvolger. 
Het jeugdkamp 2014 is op 16-18 mei. Er zijn al 12 volwassen begeleiders en 3 
assistenten. 
 
5. Verslag Kascommissie 
Rob Cremers en Cyriel Kluiters hebben de boeken gecontroleerd. Het zag er goed uit. 
Applaus voor de penningmeester. 
 
6. Verkiezing nieuw kascommissielid 
Nieuw kascommissielid wordt Dave Aarts. Cyriel Kluiters gaat op voor het tweede jaar. 
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7. Financieel Jaarverslag 2013 
We hebben een positief resultaat over 2013. Er is minder uitgegeven voor het lustrum 
dan gereserveerd. 
 
8. Balans 2013 
Winst is 646,05 euro minder, zie post 1300 debiteuren. Dat komt door het lastige 
financiële programma. Bij een nieuwe beginbalans is correctie mogelijk. 
 
9. Begroting 2014 
Toelichting penningmeester: Clubactie 1338 netto minder.  
• Gemeente gaat de subsidie voor zaalsporten afbouwen. Huur gaat niet (extra) 

omhoog. 
• Moeten we de judomat in Leidsche Rijn over een jaar vervangen? De mat is nu 12 

jaar oud. Mat staat voor 2000 euro op de balans. Voor trainingen een kleinere mat 
gebruiken? Voor instaptoernooien een mat van de JBN? Het bestuur bekijkt of een 
gedeelte van de kosten voor een nieuwe mat doorberekend kunnen worden aan de 
JBN.  
Een nieuwe mat heeft prioriteit. Er is geld genoeg voor een nieuwe judomat uit de 
algemene reserve. 

• De overige bestuurskosten extra hoog. Posten voor contributie JBN, Topjudo, 
lerarenvereniging, VSU, aanschaf diploma’s, repro, bloemen en jaarafsluiting. 

• De penningmeester krijgt decharge voor zijn gevoerde beleid. 
 
10. Verkiezing bestuursleden  
Cor Vermin en Gert Jan Doelman zijn aftredend maar stellen zich verkiesbaar. Ze worden 
bij acclamatie herkozen. 
 
Nieuw Rooster van aftreden bestuursleden Judo Ryu Mackaay 
Voorzitter: 2017 
Algemene Zaken: 2017 
Secretaris: 2015 
Administrateur: 2016 
Penningmeester: 2015  
Jeugdzaken, sponsoring, trainersoverleg: 2016. 
 
11. Rondvraag 
• Op dinsdagavond is er na de judo geen contact meer mogelijk. De bar is helaas dicht 

na de training. Daar zijn we helemaal niet tevreden over. De uitbater heeft ook 
verplichtingen. Cor zal het bij de gemeente navragen. Misschien elke eerste dinsdag 
van de maand open? 

• Cyriel vraagt om na te denken over een geschikte kandidaat voor penningmeester in 
2015. 

• Grietje vraagt (en krijgt) applaus voor het bestuur.  
• Aan Joop en Henny wordt gevraagd na hun Japan reis hiervan verslag te doen. 
• Eerste dinsdag 6 mei bar open. 
• Uitje voor de zomer? Anita, Cyriel en Erik gaan ter plekke in de commissie voor het 

uitje. Het uitje is gepland op zondag 15 juni. De eerste twee drankjes zijn op kosten 
van Mackaay. 

• Gert Jan vraagt een applaus voor Fred voor de goede prestaties van de 
wedstrijdjudoka’s. 

• Het initiatief voor Japan reis voor Joop en Henny is perfect uitgevoerd. 
 
Huib Verhoeff 
6 juni 2014. 
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Algemeen jaarverslag 2014 Judo Ryu Mackaay.  (concept) 
 
Samenstelling Bestuur. 
In 2014 bestond het bestuur uit de volgende personen: 
 
Voorzitter:                    Cor Vermin  
Penningmeester      Tom van Impelen 
Ledenadministratie       Anita Nieuwenhuis  
Secretaris:                    Huib Verhoeff.  
Algemene zaken       Gert Jan Doelman  
Jeugdzaken, sponsoring, trainersoverleg    Sharmarke Mahamoud 
 
Activiteiten bestuur 
In het verslagjaar werd door het bestuur 6 maal vergaderd bij bestuursleden thuis.  
Daarnaast waren bestuursleden ook aanwezig bij Topjudo, lerarenvergaderingen en 
regionale judovergaderingen. 
 
Rooster van aftreden bestuursleden Judo Ryu Mackaay 
Voorzitter: 2017  
Algemene Zaken: 2017 
Secretaris: 2015 
Administrateur: 2016 
Penningmeester: 2015  
Jeugdzaken, sponsoring, trainersoverleg: 2016 
De secretaris stelt zich herkiesbaar. 
 
Trainers & training 
Met de trainers is diverse keren overleg gevoerd. Over examens, keurmerk, 
wedstrijdsecretariaat, Topjudo, PR, VOG en afstemming van allerlei zaken. 
Bas de Knegt is gestopt als trainer. Hij is opgevolgd door Menno Hiemstra. 
 
Vergaderingen JBN en VSU 
De districtvergaderingen van de JBN werden door bestuursleden en trainers bijgewoond.  
Ook bij de vergaderingen van de VSU (Vereniging Sport Utrecht) waren we present. 
Tussen Mackaay (Cor en Huib) en VSU (Hendrikjan Heijerman) heeft in oktober een 
hernieuwde kennismaking plaatsgevonden. De actuele problematiek is doorgenomen. 
 
Naast de reguliere zaken die in het bestuur aan de orde kwamen waren er een aantal 
meer opvallende zaken die hieronder gememoreerd worden. 
 
Keurmerk 
In 2014 is Mackaay gestart met het verwerven van een keurmerk. 
In dat kader is ook een Beleidsplan 2015-2019 gemaakt. Dit beleidsplan is op 25 
november 2014 in een speciale ALV besproken. De opmerkingen van de ALV zijn in de 
eindversie verwerkt. 
In dit kader is ook een Verklaring omtrent gedrag (VOG) van de leraren nodig. 
Daarnaast een pestprotocol, calamiteitenformulier en een protocol tegen seksuele 
intimidatie. Er is ook een vertrouwenspersoon benoemd. Dat is Hugo Smeets. 
http://www.jbn.nl/keurmerk/  
 
Reis naar Japan van Joop en Henny 
Na een succesvolle inzamelingsactie zijn Joop en Henny van 24 april tot en met 5 mei op 
reis geweest in Japan. 
 
Digitale nieuwbrief 
De nieuwsbrief is in januari verschenen. 
 
Instaptoernooien 
De instaptoernooien verlopen prima. 

http://www.jbn.nl/keurmerk/


 
Topjudo 
Website; http://www.topjudoutrecht.nl/  
Er wordt door Mackaay meegedaan aan Topjudo Utrecht. 
 
Vlag 
Judo Ryu Mackaay heeft een nieuwe vlag. 
 
Huib Verhoeff, 17 februari 2015 
 
 
 
Jaarverslag 2014 ledenadministratie 
 
In 2014 hebben in totaal 58 leden opgezegd. Het betrof 8 seniorleden en 50 
juniorleden. De laatste groep was beduidend groter dan vorig jaar. Er zijn 
hiervoor geen specifieke redenen te noemen. 
 
In 2014 zijn er 38 nieuwe juniorleden ingeschreven en 3 seniorleden.  
Per einde 2013 telde de vereniging in totaal 168 leden, iets minder dan 
vorig jaar (176). Er zijn onder de jeugd nog maar 10 meisjes lid. 
Er is in principe in alle groepen nog plaats. Er zijn 8 jeugd technische 
lesuren en 2 wedstrijduren voor de jeugd. Er is een volwassenen uur met 
aansluitend een kata uur dat open staat voor niet leden. 
De aanwas in de seniorengroep is beperkt gebleven het afgelopen jaar. De 
wachtlijst voor het volwassenen uur kan worden opgeheven. Nieuwkomers die 
laag gegradueerd zijn, worden doorverwezen naar andere verenigingen. 
 
 

http://www.topjudoutrecht.nl/


Verslag wedstrijdsecretariaat 2014 
 
 
Ook in het verslagjaar 2014 hebben we deelgenomen aan diverse toernooien en 
kampioenschappen. 

Wedstrijden: 

Aan de instaptoernooien, die wij zelf namens het district verzorgen, hebben 
gemiddeld 20 judoka’s deelgenomen.  

Het Utrechts Judo Toernooi2014 had 450 deelnemers. Onze eigen club was met 
23 judoka’s vertegenwoordigd. Via Top Judo Utrecht hebben nog eens enkele 
Mackaay-judoka’s zich ingeschreven. 

De toernooien van bevriende verenigingen uit Houten, Culemborg, Wijk bij 
Duurstede en IJsselstein konden rekenen op een afvaardiging van onze club. 

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. Ook in 
2014 hebben wij de toernooien gehouden op onze locatie Leidsche Rijn.  

Henk de Mari, 20 februari 2015 



Jaarverslag 2014 Jeugdcommissie 

De jeugdcommissie bestond in 2014 uit de volgende leden : Henk de Mari, Irma Avezaat, Helma 
Lageman en Grietje Landsman. 

Vanwege ziekte helpt Helma op de achtergrond mee en daarom heeft de commissie nagedacht over het 
wel of niet benaderen van een extra commissielid. Omdat we alle drie te kennen hebben gegeven het 
werk wel aan te kunnen en we regelmatig hulp krijgen van trainers en andere clubleden, hebben we 
besloten om op dit moment niet te zoeken naar versterking.  

De jeugdcommissie heeft zich de eerste maanden van het jaar weer beziggehouden met de organisatie 
van het kamp. Dit keer in het weekend van 16-18 mei en nogmaals  in het Koos Vorrinkhuis in Lage 
Vuursche. Wederom een zeer geslaagd kamp met 55 kinderen (6-13jr) en 13 begeleiders. (In  2015 
gaan we weer naar Austerlitz) 

Op 1 maart hadden we de clubkampioenschappen met ongeveer 55 deelnemers, net als vorig jaar in 
één groep gehouden, zodat de kleintjes de grotere judoka’s in actie konden zien. Door iedereen werd 
dit zeer gewaardeerd. Luuk Nieboer werd Judoka van het Jaar en Youri Besamusca werd 
wedstrijdjudoka van het jaar. Ayman Abdelghani Idrissie kreeg een judopak uit handen van Joop 
Mackaay voor zijn prestaties. 

In november hebben we weer de traditionele uitjes georganiseerd. In Lunetten hebben de kleinste 
judoka’s uit Lunetten en Leidsche Rijn (26 kinderen) o.l.v. Jana en Menno een gezellige 
spelletjesavond gehad. Met 56 judoka’s zijn we gaan zwemmen in Den Hommel en ook dat was weer 
als vanouds geslaagd. De oudste judoka’s (17) hebben onder leiding van Erik en Jana een klimmiddag 
in Nieuwegein gehad. Menno, Jana en Erik bedankt voor jullie hulp.    

In het najaar werd de Grote Clublotenactie weer geregeld door Helma, dit keer met hulp van Jana. Dit 
jaar hebben we voor het eerst gewerkt met een automatische incasso. Dit is nog niet op alle fronten 
soepel verlopen en helaas zijn  er ook erg weinig loten verkocht en hebben we dus veel minder geld 
opgehaald. Dit jaar maar 681 euro, een historisch dieptepunt. De jeugdcommissie heeft al gesproken 
over de mogelijke oorzaken en we hebben er met meerdere mensen over gesproken.  Waarschijnlijk 
een combinatie van factoren : automatische incasso wil niet iedereen ;   men  is overvoerd door dit 
soort acties en de recessie van de afgelopen jaren werkt nog wat door ; we geven het  te weinig 
aandacht en organiseren op de “automatische piloot”. De jeugdcommissie gaat met name wat betreft 
dat  laatste natuurlijk meer actie ondernemen.  

 

Grietje Landsman,   

12 februari 2015  
            
        

 

 

 



Financieel verslag 2014 
 
De balans per 31 december 2014 en het exploitatieoverzicht 2014 zijn als bijlage 
bij dit verslag opgenomen. We sluiten 2014 af met een negatief resultaat van € 
2023,73. 
 
Balans per 31 dec 2014 
De vooruitbetaalde kosten betreffen de accommodatie voor het jeugdkamp van 
2015. 
De reserveringen betreffen €2500.-voor de mat in Leidsche Rijn en €900.-voor 
het lustrum. 
De vraagposten betreffen inschrijfgelden voor het UJT van 2015 die reeds in 
2014 ontvangen zijn. 
 
Exploitatie 2014 
Inkomsten uit contributie, grote clubactie en overige inkomsten vielen fors lager 
uit dan begroot. 
 
Uitgaven 
De post trainers is €800.- hoger uitgevallen dan begroot. De opleiding tot trainer 
A van Dave was duurder dan gedacht en tevens zijn we gestart met het 
vergoeden aan Joop en Henny van de trainingen in Ede. 
Het UJT had een €400.- groter verlies dan begroot. 
Aan wedstrijdgelden is minder dan €200.- uitbetaald, terwijl hiervoor €1500.- 
was begroot. 
Het jeugdkamp had een veel lager tekort dan begroot. 
 
Begroting 2015   
Bij ongewijzigd beleid verwachten we volgend jaar een negatief resultaat van 
€3534.- 
 
Tom van Impelen, 16 februari 2014. 



Debet Credit

Balans 2014
Mackaay 2014

maandag, 16 februari 2015

Vlottende activa

Voorraden

€ 1.250,00 € 0,00Balansvoorraad400

€ 1.250,00 € 0,00

Te ontvangen posten

€ 1.049,13 € 0,00vooruitbetaalde kosten1320

€ 0,00 € 0,00nog te ontvangen overige1340

€ 1.049,13 € 0,00

Liquide middelen

€ 245,20 € 0,00Kas1000

€ 878,18 € 0,00bankrekening ING1100

€ 17.659,77 € 0,00Bonus spaarrekening ING1110

€ 18.783,15 € 0,00

€ 0,00€ 21.082,28Totaal van Vlottende activa

Eigen vermogen

Eigen vermogen v.d. onderneming

€ 0,00 € 18.422,01Eigen vermogen800

€ 0,00 € 18.422,01

€ 18.422,01€ 0,00Totaal van Eigen vermogen

Kortlopende schulden

Crediteuren

€ 0,00 € 3.400,00reserveringen1610

€ 0,00 € 3.400,00

Te betalen posten

€ 0,00 € 0,00Kruisposten1940

€ 0,00 € 1.284,00Vraagposten1945

€ 0,00 € 1.284,00

€ 4.684,00€ 0,00Totaal van Kortlopende schulden

€ 21.082,28 € 23.106,01

verlies € 2.023,73 € 0,00

€ 23.106,01 € 23.106,01



JUDO RYU MACKAAY

Inkomsten Exploitatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015

Contributie 20.236,00 €    23.000,00 €    20.000,00 €    
Subsidies 927,94 €         € 21.163,94 1.000,00 €      € 24.000,00 288,00 €         € 20.288,00

Grote clubaktie € 643,53 € 1.000,00 € 600,00
Rente Postbank € 347,58 € 350,00 € 244,00
Overige inkomsten -€ 106,48 € 500,00 € 200,00

€ 22.048,57 € 25.850,00 € 21.332,00

Uitgaven

Trainers
Vergoedingen € 6.463,00 € 6.000,00 € 6.600,00
Opleidingen € 835,00 € 500,00 € 700,00

€ 7.298,00 € 6.500,00 € 7.300,00
Verenigingskosten
Vergaderkosten € 160,05 € 200,00 € 200,00
verzekeringen € 256,46 € 100,00 € 265,00
Overige bestuurskosten € 1.364,39 € 1.850,00 € 1.500,00

€ 1.780,90 € 2.150,00 € 1.965,00
Trainingskosten
Zaalhuur € 9.554,72 € 9.800,00 € 9.800,00
Mattenploeg € 1.330,00 € 1.300,00 € 1.350,00
Examens
Overige trainingskosten

€ 10.884,72 € 11.100,00 € 11.100,00
Wedstrijdkosten
Utrechts Judotoernooi € 717,13 € 300,00 € 700,00
Clubkampioenschappen € 397,45 € 400,00 € 400,00
Wedstrijdgeld € 182,90 € 1.500,00 € 300,00

€ 1.297,48 € 2.200,00 € 1.400,00
Diverse activiteiten
Jeugdkamp € 616,65 € 1.500,00 € 900,00
lustrum € 900,00 € 900,00 € 900,00
mat € 500,00 € 500,00 € 500,00
Overige activiteiten € 794,55 € 600,00 € 800,00

€ 2.811,20 € 3.500,00 € 3.100,00
Overige uitgaven

€ 24.072,30 € 25.450,00 € 24.865,00

Resultaat -€ 2.023,73 € 400,00 -€ 3.534,00
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