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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 inlooptoernooien een mat van 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 

27 mei april 2014. 

 


