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Verslag Algemene Ledenvergadering Judo Ryu Mackaay  

21 maart 2017 

                                                                                             

Aanwezig 

 

Leden Judo Ryu Mackaay:  

Joop Mackaay, Anja Conraads, Luc Hoogenstein (vader van Dirk de Judoka van het jaar), 

Grietje Landsman, Henny Stomphorst, Irma Avezaat, Irma Rijkse, Bas Meyberg, Erik van 

Gameren, Fred Sijnhorst, Menno Hiemstra, Anja Conraads, Bas Meyberg, Henk van der 

Velde, Sjaak Sontrop, Dave Aarts, Pieter Schreurs. 

 

Bestuursleden:  

Cyriel Kluiters (penningmeester), Huib Verhoeff (secretaris), Anita Nieuwenhuis 

(voorzitter), Sharmarke Mahamoud (jeugdzaken en sponsoring), Henk de Mari 

(ledenadministrateur). 

 

1. Opening 

Voorzitter Anita Nieuwenhuis heet de aanwezigen welkom.  

 

2. Mededelingen Bestuur 

 Mackaay bestaat volgend jaar 35 jaar. Een Lustrumcommissie, bestaande uit Jana 

Löwe, Anita Nieuwenhuis, Henk de Mari en Grietje Landsman, gaat een leuk 

programma maken.  

 Anita bedankt de leraren hartelijk voor hun bijdrage aan de vereniging: Jana Löwe, 

Joop Mackaay, Henny Stomphorst, Dave Aarts, Fred Sijnhorst, Grietje Landsman, 

Menno Hiemstra. Erik van Gameren wordt bedankt voor zijn inzet voor de website.   

 

3. Verslagen ALV 2016 

• 29 maart 2016.  

Vrijwilliger Helma Lageman is na 8 maanden ziekenhuis weer thuis. Het gaat nu goed. 

• 22 november 2016.  

n.a.v. Animo voor een ouderavond is geïnventariseerd tijdens de examens. Er blijkt 

weinig interesse te zijn en daarom wordt dit voorlopig niet georganiseerd 

 

4. Jaarverslagen 

De voorzitter bedankt eenieder voor de goede verslagen, die op deze wijze direct een 

onderdeel van de geschiedschrijving van de vereniging vormen.  

4A. Algemeen Jaarverslag 2016.  

De Sportweek is niet erg geslaagd, mede door weinig persaandacht en een hopeloze ICT 

ondersteuning vanuit de organisatie van de Sportweek. De Wijkmarkt Lunetten is beter 

geslaagd. Het is goed om overal gezien te worden waar veel mensen komen. Contact 

met mensen is erg belangrijk. Zo hebben we via de wijkmarkt contact gelegd met de 

directeur van de school De Baanbreker, waar Menno proeflessen gaat geven. 

Het inschrijfformulier wordt voor het nieuwe seizoen aangepast met de nieuwe vraag via 

welke route de nieuwe leden bij Mackaay terecht zijn gekomen. 

4B. Ledenadministratie 

Er zijn nu 17 leden behorend tot de jongvolwassenen. Het daadwerkelijk aantal leden dat 

dinsdagavond om 19.00 uur op de mat staat is klein. De jongvolwassenen volgen de 

lessen niet zo trouw en een aantal van deze leden trainen bij TJU, waardoor zij op 
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dinsdagavond bijvoorbeeld krachttraining elders hebben. Er moet voor het volgende 

seizoen weer flink reclame worden gemaakt voor dit uur. 

4C. Wedstrijdsecretariaat. 

In 2017 randori toernooi. Irma Rijkse legt uit hoe dat werkt. Kort gezegd: het zijn 

“informele” wedstrijden. Judo Ryu Mackaay neemt met veel leden deel aan het eerste 

toernooi georganiseerd door Judo Irma Rijkse.  De leraren zijn heel enthousiast.  

4D. Jeugdcommissie. 

De Grote Clubactie heeft meer opgebracht. 

Het judokamp was erg leuk en wederom uitstekend georganiseerd door de jeugdcie. 

 

4E. TJU 

Goed werk. Goed overzicht van de activiteiten van de TJU.  

 

5. Verslag van de Kascommissie. 

De Kascommissie oordeelt dat de financiën goed georganiseerd zijn. Weinig papier en 

veel digitaal. Het zag er allemaal goed uit. Goedgekeurd.  

Monique Smit blijft nog een jaar kascommissielid. 

 

6. Verkiezing nieuw kascommissielid. 

Twee leden hebben zich aangemeld. We vragen ze allebei. Robbert Rothkrantz en Wilos 

Bins. 

 

7. Financieel verslag 2016 

We hebben vorig jaar vastgesteld dat de begroting niet sluitend zou worden bij 

gelijkblijvend financieel beleid. Een van de maatregelen die is getroffen betreft de 

contributieverhoging. De penningmeester heeft bij inning van de contributie per januari 

gemerkt dat ouders het afgeschreven bedrag, zeker als men in één termijn betaalt en 

voor meer dan één kind, soms te hoog vinden. Het bestuur heeft besloten om voortaan 

de contributie per kwartaal te innen. Dat is prettiger voor iedereen.  

Voortaan gaan we de begroting in het najaar vaststellen. 

Het jaar 2016 eindigt, na de genomen maatregelen nog slechtsmet een klein negatief 

resultaat. 

 

8. Resultatenrekening 2016 

Het Jeugdkamp was op € 800,- begroot maar kostte € 1000,- Het kamp wordt betaald uit 

de Grote Clubactie. 

Compensatie voor wedstrijdgeld wordt afgeschaft. Er was het afgelopen jaar maar één lid 

die hier gebruik van maakte. De algemene bepalingen zullen hiervoor worden aangepast. 

De bepalingen worden in het najaar aan de ALV voorgelegd. 

Door het verkrijgen van het keurmerk is de vereniging gratis verzekerd voor 

aansprakelijkheid t.a.v. judoactiviteiten. Het idee was om onze eigen verzekering op te 

zeggen. Gebleken is echter dat de ‘keurmerk’-verzekering niet de andere activiteiten 

dekt, zoals een jeugdkamp. We hebben daarom nu ook nog een eigen verzekering. Het 

bestuur vraagt nog bij de JBN na in hoeverre andere activiteiten middels een plus in deze 

verzekering meegenomen kan worden. De penningmeester en daarmee het bestuur 

wordt bij acclamatie gedechargeerd voor het financieel jaar 2016. 

 

9. Verkiezing bestuursleden. 

Anita Nieuwenhuis, voorzitter, en Gert Jan Doelman, bestuurslid Algemene Zaken, treden 

af. 

Cyriel Kluiters bedankt beiden voor hun grote inzet. We zullen ze missen, ze deden heel 

veel en ze deden het heel goed. 

Gert Jan was ruim 10 jaar bestuurslid, hij was in Leidsche Rijn zeer actief, hij verzorgde 

mede de website en zorgde elk jaar voor het informatieboekje. Gert Jan heeft 3 kinderen 

(gehad) op judo, hij is dankbaar dat hij goed werk heeft kunnen doen in een gezellig 

bestuur. 

Anita was inmiddels voor de tweede keer voorzitter. Ze vertegenwoordigde Mackaay op 

vele momenten en op veel bijeenkomsten. Ze was betrokken bij het verkrijgen van het 
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keurmerk, de koninklijke onderscheiding voor Joop Mackaay, het werven van 

vrijwilligers, wedstrijdles in Leidsche Rijn. 

 

Cyriel Kluiters, nu penningmeester, stelt zich verkiesbaar als voorzitter. Anja Conraads 

wil penningmeester worden. Beiden worden bij acclamatie gekozen. 

We zoeken nog een nieuw bestuurslid Algemene Zaken. 

 

Nieuw Rooster van aftreden bestuursleden Judo Ryu Mackaay 

Voorzitter: 2020 

Secretaris: 2018 

Administrateur: 2019 

Penningmeester: 2020  

Jeugdzaken, sponsoring, trainersoverleg: 2019. 

 

10. Rondvraag 

 Luc Hoogenstein. Een onderwijzeres bij de Spits, Rianne, is ook judoka. Dit vraagt om 

actie en promotie bij scholen. 

 Irma Avezaat. Er is een lijst met vrijwilligers. De jeugdcommissie en de leraren 

zouden graag deze lijst ontvangen. Cyriel Kluiters, Huib Verhoeff en Sharmarke 

Mahamoud zullen binnenkort praten over taken voor de vrijwilligers en afspreken wie 

welke vrijwilligers begeleid. Aansluitend zal de lijst ter beschikking komen. 

 Sponsoring. Twee bestuursleden hebben vorig jaar een workshop gevolgd over Meer 

Sponsors in Kortere Tijd (MSKT). Inmiddels is de Chinese Bistro in Lunetten sponsor, 

zijn we in gesprek met de leverancier van judopakken Matsuru en gaan we praten 

met Kijken bij Wouter in Lunetten. We kunnen ook judomatten gaan aanbieden 

/verkopen voor reclame tijdens toernooien en zo sponsors werven. Dat heeft elders 

wel degelijk succes. 

 Grietje Landsman. Hoe zit het met de taken van Gert Jan Doelman, bestuurslid 

Algemene Zaken? Gert Jan heeft een aantal taken overgedaan aan zittende 

bestuursleden maar blijft contacten met Doenja in Leidsche Rijn onderhouden en 

zorgt voor de catering bij toernooien in Leidsche Rijn. 

 Huib Verhoeff. Er komt de komende maanden een actie Cash voor je Club waar we 

aandacht en (veel) geld mee kunnen verdienen. We moeten voor 9 april een plan 

indienen. Zes sportverenigingen uit Lunetten kunnen uiteindelijk meedingen naar een 

financiële bijdrage. Waarschijnlijk kunnen we een promotiewagen met judospullen 

van de JBN hiervoor gebruiken. De komende tijd wordt geïnventariseerd wie er mee 

kan helpen als onze vereniging zich als een van de zes clubs mag presenteren. 

 

11. Sluiting 

Iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage. 

 

Huib Verhoeff, 5 april 2017. 


