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Agenda ALV Judo Ryu Mackaay 29 maart 2016 

1. Opening   

2. Mededelingen van het bestuur 
 
3. Verslag Algemene Ledenvergadering 24 maart  2015      

4. Jaarverslagen 2015
A. Algemeen Jaarverslag 2015 Judo Ryu Mackaay
B. Jaarverslag 2015 Ledenadministratie
C. Verslag wedstrijdsecretariaat 2015
D. Verslag Jeugdcommissie 2015

5. Verslag van de Kascommissie 
    Toelichting: mondeling verslag

6. Verkiezing nieuw kascommissielid 

7. Financieel verslag 2015

8. Balans 2015

9. Begroting 2016 

10. Verkiezing bestuursleden
      Voorzitter, ledenadministratie

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

Vergaderstukken
3.  Verslag Algemene Ledenvergadering  24 maart 2015-------------------pagina 3
4A. Algemeen Jaarverslag 2015 Judo Ryu Mackaay--------------------------pagina 6
4B. Jaarverslag 2015 Ledenadministratie-------------------------------------pagina 9
4C. Verslag wedstrijdsecretariaat 2015---------------------------------------pagina 9
4D. Verslag Jeugdcommissie 2015--------------------------------------------pagina 10

NB. Financiële stukken: jaarverslag 2015, Balans 2015, Begroting 2016
Volgen later separaat.
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Vergaderstuk 3

Verslag Algemene Ledenvergadering Judo Ryu Mackaay 24 maart 2015

Aanwezig

Leden Judo Ryu Mackaay: 
Joop Mackaay,  Grietje Landsman, Henny Stomphorst, Irma Avezaat, Henk de Mari, Jana 
Löwe, Cyriel Kluiters, Stefan Hartman, Hugo Smeets, Erik van Gameren, Fred Sijnhorst, 
Menno Hiemstra.

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
 Judo Ryu Mackaay krijgt zaterdag 28 maart tijdens de Budodag op Papendal in 

Arnhem feestelijk het keurmerk overhandigd.  Anita en Huib gaan het ophalen.
 Bloemen voor Grietje, Jana, Eric, Menno, Joop, Henk, Irma, Dave, Tom, Fred (wijn), 

cadeau voor Henny. Allemaal bedankt!
 Cor Vermin, voorzitter, treedt af. Studie en werk vergen teveel tijd. Gert Jan bedankt 

Cor voor zijn vijf jaar trouwe dienst. Er is veel gebeurd in die jaren: internationale 
toernooien, nationale kampioenschappen, lustrum, beleidsplan. Cor bedankt. Een 
dinertje als beloning.

 Tom van Impelen stopt als penningmeester. Anita bedankt Tom voor zijn werk. Tom 
heeft (financiële) computerprogramma’s onder de knie gekregen ondanks het feit dat 
hij niet zo’n affiniteit heeft met deze zaken. We hebben genoten van de zelfgemaakte 
zuurkool. Ook dinertje voor Tom.

3. Verslag ALV 25 maart 2014
In verslag staat abusievelijk 25 april 2014.

4A. Algemeen Jaarverslag 2014 Judo Ryu Mackaay
Goedgekeurd.

4B. Jaarverslag 2014 ledenadministratie
De wachtlijst voor volwassenen is niet meer nodig. Het verloop is (te) groot. In groepjes 
doorschuiven van de oudere jeugd is het beste om te proberen deze jeugd op judo te 
houden. Overleg met Dave.

4C. Verslag wedstrijdsecretariaat 2014
Geen opmerkingen.

4D. Verslag Jeugdcommissie
Meer actie voor de Grote clubactie, omdat de opbrengst terug is gelopen. Duidelijker 
maken dat clubactie het jeugdkamp opbrengt.

5. Verslag Kascommissie
Dave Aarts en Cyriel Kluiters hebben de boeken gecontroleerd. Het zag er goed uit.
Applaus voor de penningmeester.
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6. Verkiezing nieuw kascommissielid
Nieuw kascommissielid wordt Erik van Gameren. Dave Aarts gaat op voor het tweede 
jaar.

7. Financieel Jaarverslag 2014
Vragen:
 Joop en Henny krijgen een vergoeding voor een training (onderwijs) die ze zelf 

volgen.
 Overige inkomsten 2014 negatief. Dit zijn voorraden van nog niet verkochte 

judopakken.
 Het Jeugdkamp had een lager tekort. Daarom in 2015 lager op de begroting. 

Opbrengsten van de grote clubactie dienen ook om tekort af te dekken.

Opbrengsten contributie 2014.
De inkomsten uit de contributies zijn 3000 euro achtergebleven bij de begroting. 
Dit komt dit jaar o.a. door een aantal judoka’s die nu niet betalen wegens  langdurige 
blessures. De nieuwe leden betalen vaak niet een heel jaar contributie.
De contributie die Mackaay vraagt is laag t.o.v. de regio Utrecht.

Analyse tekorten. 
Sharmarke heeft uitgaven en inkomsten van de afgelopen jaren voor zaalhuur, grote 
clubactie, subsidies, opleiding trainers en mattenploeg geanalyseerd:
 De inkomsten van de Grote clubactie lopen jaarlijks terug.
 De zaalhuur stijgt gemiddeld met € 417,-.
 De kosten voor de mattenploeg stijgt met 50 euro gemiddeld.
 De kosten voor opleidingen van trainers was in 2014 vrij hoog.
 De gemeentelijke subsidie is de afgelopen jaren gedaald van 1500 euro naar 200 

euro per jaar.

Terugdringen tekorten
 Verhoging inschrijfgeld Utrecht Toernooi niet gewenst. Sponsoring is een betere optie.

Wie kan dit in gang zetten? Meer ouders bij de club betrekken. Dit vraagt ook om 
uitvoering van het Beleidsplan.

 Verhogen van de contributie. 
 Hogere inkomsten Grote clubactie.
 Lagere reservering voor het lustrum en jeugdkamp.

8. Balans 2014
Nieuwe mat uit algemene reserve. (Dit is vorig jaar al besloten bij de ALV. Noot notulist.)
Een kleine commissie, Grietje, Gert Jan, en Jana, bekijkt de verschillende varianten die er
zijn. De mat moet ook geschikt zijn voor wedstrijden. Kosten tussen de 6000 en 7000 
euro. Er is al 2500 euro gespaard. De oude mat willen we verkopen.
Voor een nieuwe mat daarna gaan we 600 euro per jaar reserveren.

9. Begroting 2015
De ALV stemt in met de voorgestelde contributieverhoging per 2016.
•   Leden t/m 17 jaar € 120,00 (was € 110) per kalenderjaar. 
•   Studenten en middelbare scholieren € 165,00 (was €150)  per kalenderjaar.
•   Overige leden € 185,00 (was €170)  per kalenderjaar.

We gaan toch nieuwe poloshirts aanschaffen. Er ligt een offerte van € 800,- voor 25 
kwalitatief goede shirts. Dat is beter dan aanvulling op bestaande shirts. Een commissie, 
bestaande uit Gert Jan, Grietje, Henk en Eric, gaat de shirts kopen. Ze beslissen ook over
de kleurcombinatie.

Op basis van bovenstaande zaken zal de Begroting 2015 aangepast worden.
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10. Verkiezing bestuursleden
Huib Verhoeff, secretaris is aftredend maar stelt zich verkiesbaar. Hij wordt bij acclamatie
herkozen.
Cyriel Kluiters wordt gekozen als penningmeester.
Cor Vermin, voorzitter, en Tom van Impelen, penningmeester, stoppen. Zie ook 
agendapunt 2.
Anita Nieuwenhuis zal fungeren als waarnemend voorzitter.

Nieuw Rooster van aftreden bestuursleden Judo Ryu Mackaay
Voorzitter: 2017
Algemene Zaken: 2017
Secretaris: 2018
Administrateur: 2016
Penningmeester: 2018 
Jeugdzaken, sponsoring, trainersoverleg: 2016.

11. Rondvraag
Anita vraagt hoe het zit met de seniorenuitje. Dat krijgt bijval maar er wordt geen 
commissie benoemd.

Huib Verhoeff
29 maart 2015.
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Vergaderstuk 4A

Algemeen jaarverslag 2015 Judo Ryu Mackaay.  (concept)

Samenstelling Bestuur.
In 2015 bestond het bestuur uit de volgende personen:

Voorzitter:                       Cor Vermin tot 24 maart 2015
Waarnemend voorzitter:   Anita Nieuwenhuis vanaf 24 maart 2015
Penningmeester:         Tom van Impelen tot 24 maart 2015
Penningmeester:              Cyriel Kluiters vanaf 24 maart 2015
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 5 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: 2018
Administrateur: 2016
Penningmeester: 2018 
Jeugdzaken, sponsoring, trainersoverleg: 2016

Trainers & training
Met de trainers is diverse keren overleg gevoerd. Over examens, keurmerk, 
wedstrijdsecretariaat, Topjudo, PR en afstemming van allerlei zaken.

Vergaderingen JBN en VSU
De districtsvergaderingen van de JBN werden door bestuursleden en trainers bijgewoond.
Ook bij de vergaderingen van de VSU (Vereniging Sport Utrecht) waren we present.

Naast de reguliere zaken die in het bestuur aan de orde kwamen waren er een aantal 
meer opvallende zaken die hieronder gememoreerd worden.

Sportprijs 2014
Op woensdag 18 februari 2015 waren we bij de Sportprijs Utrecht 2014. Een prachtige 
galavond met veel genomineerden en geïnteresseerden. Van alle genomineerden waren 
er filmpjes en een uitreiking per prijs door een speciale gast. Daarnaast was er ook 
aandacht voor muziek, dans en de sportfoto van het jaar. 
Voor de judo was Fleur den Dekker genomineerd als Utrechtse Sporttalent  van 2014, 
Marcel Houtzager Utrechtse Sportcoach van 2014 en Top Judo Utrecht als Utrechtse 
Sportvereniging van 2014. 
De spanning steeg. Uiteindelijk was TJU de grote winnaar van de avond met twee 
prijzen: Sportcoach en Sportvereniging van 2014. Gefeliciteerd!

Judomat
Nieuwe mat is gekocht. Het is een traditionele judomat, prijs 6000 euro. 
De oude mat is verkocht voor 1200 euro. We hebben nieuwe wielen nodig onder de 
karren en nieuwe scoreborden.
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Keurmerk
Zaterdag 28 maart 2015, op de jaarlijkse Budodag op Papendal, heeft Judo Ryu Mackaay 
het JBN keurmerk ontvangen.
Dat betekent dat Mackaay erkend en gecertificeerd is. Ook is het waarborg voor kwaliteit 
en goede zorg en aandacht voor onze judoka’s.
Anita Nieuwenhuis, onze interim voorzitter en ledenadministrateur, nam het keurmerk in 
ontvangt bij de feestelijke afsluiting van de Budodag.

   

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

Wijkdag Lunetten
Op zaterdag 19 september was de traditionele wijkdag in Lunetten. Huib, Anita en Cyriel 
stonden achter de kraam met judopakken, inschrijfformulieren, ansichtkaarten, 
informatieboekje 2015 / 2016, posters, judobanden, vlag, ballpoints, keurmerk, flyer 
jongeren en studenten, jubileumboek Mackaay, overzicht Judo Ryu Mackaay.

Website
De website van Judo Ryu Mackaay is (gedeeltelijk) vernieuwd. Erik van Gameren, Menno,
Gert Jan en Huib hebben hier hard aan gewerkt. 
Het resultaat is prima geworden http://www.judomackaay.nl/ 

Zelfbeheer Sporthal Lunetten
Het laten beheren van de Sporthal Lunetten door twee basketbalverenigingen waardoor 
de wijkvereniging SV Lunetten mogelijk een ander onderkomen moet zoeken zou heel 
goed een verbetering kunnen zijn voor alle partijen alsmede voor het optimaal gebruik 
van de hal. Dat zegt wethouder Paulus Jansen.
Er is een gerede kans dat Sportvereniging Lunetten (SVL) binnen afzienbare termijn niet 
meer kan sporten in haar natuurlijke onderkomen, de Sporthal Lunetten. Reden is dat de 
gemeente wil gaan experimenteren met zelfbeheer, zoals dat bij de wijkcentra reeds is 
ingevoerd. De Lunettense hal is hiervoor als eerste proeflocatie aangewezen.
Mackaay heeft samen met de TJU intensief contact met de Gemeente Utrecht hierover.
Mackaay is gehecht aan Lunetten. We kunnen eventueel ouders / vrijwilligers inzetten bij 
het draaien van de kantine. De inzet is gericht op de volleybal en basketbal verenigingen.
We moeten dit goed in de gaten houden.

Sponsoring
Er loopt een project van de VSU Meer sponsors in kortere tijd (MSKT). Aanvankelijk zou 
het project in 2015 beginnen maar door ziekte van de trainer is dit 2016 geworden. 
De kans op succes is behoorlijk groot. We willen mee doen en hebben bericht gekregen 
van Nynke Terpstra (VSU) dat het akkoord is. 
We wilden ook graag dat er ook ouders / vrijwilligers meedoen. Dat zag er wel naar uit 
maar door de gewijzigde opzet wilde het niet lukken.
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Beleidsplan vrijwilligers
We hebben het Beleidsplan nog eens doorgenomen op de inzet van vrijwilligers.
De plannen zijn er. Er moet gewoon actie komen.
Mogelijke acties
Lijstje maken “Wie kent welke ouders?” Vervolgens die ouders persoonlijk gaan 
benaderen.
Een avond voor leden / ouders.
Voor welke taken hebben we vrijwilligers nodig? We hebben een coördinator voor de 
vrijwilligers nodig. (vrijwilligersbeloning?) 
Kanalen om ouders / vrijwilligers te benaderen: Persoonlijk contact, website, social media
(Facebook, Twitter), brief in Informatieboekje, vrijwilligersbrief apart uitdelen, oproep 
tijdens Utrechts Judotoernooi, clubkampioenschappen en instaptoernooien, judokamp, 
examens, zwemmen, jeugdcommissie, Algemene Ledenvergadering, trainers benaderen 
ouders, seniorenuitje, borrel, kroegavond, vrijwilligerscentrales.

Digitale nieuwbrief 
De nieuwsbrief is in september verschenen.

Instaptoernooien
De instaptoernooien verlopen prima.

Topjudo
Website; http://www.topjudoutrecht.nl/ 
Er wordt door Mackaay meegedaan aan Topjudo Utrecht.

Huib Verhoeff, 3 maart 2015
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Vergaderstuk 4B

jaarverslag ledenadministratie 2016

 In 2015 hebben in totaal 57 leden opgezegd. Het betrof 12 seniorleden en 45 
juniorleden. In 2015 zijn er 37 nieuwe juniorleden ingeschreven en 3 seniorleden.

Per 1 januari jl. stonden er 150 leden ingeschreven. Ook in 2015 is het totaal aantal 
leden t.o.v. het vorige jaar iets gedaald. Begin 2014 stonden er 176 leden op de lijst. 
Begin 2015 was dit gezakt naar een kleine 170 en nu dus 150 leden. De groepen zijn niet
meer zo groot en er is overal plaats. In de jeugdgroepen zitten per groep tussen de 9 en 
15 kinderen.

Er zijn 8 technische jeugdlesuren (4x in Lunetten en 4x in Leidsche Rijn), 3 wedstrijduren
(2x in Lunetten en 1x in Leidsche Rijn). Het wedstrijduur in Leidsche Rijn is per 
september 2015 gestart. 

Er is een volwassenen uur en een kata uur. Daarnaast zijn we ook in september een uur 
gestart speciaal gericht op jongeren en studenten. We houden de jeugd moeilijk vast in 
de pubertijd. We proberen nu met een speciaal uur aangevuld met studenten weer een 
aantrekkelijke les te bieden. Het loopt echter na een paar maanden nog niet zo hard. Er 
is wel recent interesse vanuit de beginnende volwassenen. Deze worden in de 
jongerengroep geplaatst om de groep zo de kans te bieden te groeien.

 Anita Nieuwenhuis

Vergaderstuk 4C

Verslag wedstrijdsecretariaat 2015

Ook in het verslagjaar 2015 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 Toernooi2015 had 450 deelnemers. Onze eigen club was met 15 
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 2015 hebben wij de toernooien 
gehouden op onze locatie Leidsche Rijn. 

Henk de Mari, 25 januari 2016
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Vergaderstuk 4D

Jaarverslag 2015 Jeugdcommissie
In 2015 bestond de jeugdcommissie wederom uit de leden : Henk de Mari, Grietje 
Landsman, Irma Avezaat en Helma Lageman (op de achtergrond wegens ziekte).

Het jaar start voor de jeugdcommissie als eerste met het instaptoernooi, dat vier keer 
per jaar gehouden wordt. Ook dit jaar is de organisatie van deze vier toernooien op alle 
fronten goed verlopen.
Traditiegetrouw is er begin dit jaar, 14 februari, het clubkampioenschap gehouden.
Daaf Greven ontving de bijna 20 jaar oude wisselbeker als judoka van het Jaar. 
Dianbo Blokland werd wedstrijdjudoka en ontving een grote beker die hij mag houden.
Zoals ieder jaar beginnen de voorbereidingen voor het judokamp vroeg in het jaar.
Het judokamp is vrijdag 29 mei t/m zondag 31 mei gehouden in Austerlitz, huisje De 
Vos.
Er zijn 54 kinderen meegegaan, 10 volwassen begeleiders en 3 assistenten.
De catering in Austerlitz vraagt om wat creatieve oplossingen. Zo hebben we het eten op 
vrijdagavond laten vervallen. Dat was mogelijk en hebben daar geld voor terug 
gekregen. 
Het goedkoopste BBQ pakket was te weinig en daarvoor hebben we zelf iets bijgekocht, 
dit omdat het volgende (uitgebreidere) BBQ pakket meer dan het dubbele kostte. De 
kwaliteit liet ook enigszins te wensen over, zo bleek achteraf, zodat we volgend jaar 
(2016) het anders proberen te regelen.
Verder was het een kamp zoals je het alleen maar kunt wensen.

Rond november zijn de clubuitjes voor de jeugd gehouden. De allerkleinsten hebben een 
spelletjesmiddag gekregen die door Jana en Menno geheel georganiseerd is. Hiervoor 
kwamen 42 kinderen in aanmerking. (Groepen 6, 7, 10 en 11).
Van de 42 uitgenodigde kinderen uit de middelste leeftijdsgroep zijn we uiteindelijk met 
21 kinderen gaan zwemmen op zondag 22 november 2015. Na afloop hebben de 
kinderen drinken, patatjes en een snack naar keuze gekregen. Was dit jaar ook weer erg 
geslaagd.
Voor het klimmen waren er 25 oudste jeugdleden uitgenodigd. 5 Daarvan zijn maar 
wezen klimmen. Eigenlijk kan dit niet vanwege het minimum aantal van 8 personen. De 
organisatie van de klimhal is hier soepel mee omgegaan. Het is raadzaam om de 
betreffende jongeren te vragen hoe dit komt : niet leuk? De € 5,- euro eigen bijdrage 
teveel? Verplichte wedstrijd?
Jana heeft de 5 klimmers begeleid en ook hier hebben de jeugdleden na afloop patatjes 
en wat te drinken gekregen. Afgezien van het lage aantal deelnemers was het een 
geslaagd uitje. 
De opbrengsten van de Grote Clubactie (GC) van vorig jaar was zó dramatisch slecht dat 
dit om actie vroeg. Daarom heeft de jeugdcommissie bij alles wat er naar de ouders 
gecommuniceerd is het logo van de grote clubactie opgenomen en de tekst dat het uitje 
mede mogelijk gemaakt wordt uit de opbrengsten van de GC loten. Ook heeft Henk 
tijdens de GC periode diverse mails verstuurd ter promotie van het kopen van de loten.
Anita is succesvol actief geweest om de loten te verkopen aan de actieve leden op de 
dinsdagavond. Alles bij elkaar heeft dit 46% meer opgebracht dan het jaar daarvoor. 
Totaal aantal verkochte loten was dit jaar (2015) 414 stuks. Voor de club betekend dit 
een opbrengst van € 993,60. Zoveel mogelijk promotie en herhaling hebben zijn vruchten
afgeworpen. 
Dit onderdeel hebben Helga Lageman en met name Jana verzorgd.
Zoals te lezen valt doet de jeugdcommissie een groot beroep op judoleraren en 
vrijwilligers.
Iedere keer lukt het weer om deze mensen te enthousiasmeren. Wij als jeugdcommissie 
bedanken deze leraren en vrijwilligers voor hun belangrijke inzet.

De jeugdcommissie, 12 Februari 2016
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