
                                                                                           

Verslag Algemene Ledenvergadering Judo Ryu Mackaay 

29 maart 2016
                                                                                            

Aanwezig

Leden Judo Ryu Mackaay: 
Joop Mackaay,  Grietje Landsman, Henny Stomphorst, Irma Avezaat, Henk de Mari, Jana 
Löwe, Stefan Hartman, Hugo Smeets, Erik van Gameren, Fred Sijnhorst, Menno 
Hiemstra, Tom van Impelen, Monique Smit, Jan de Leeuw, J. van Gestel.

Bestuursleden: 
Cyriel Kluiters (penningmeester), Huib Verhoeff (secretaris), Gert-Jan Doelman 
(algemene zaken), Anita Nieuwenhuis (interim voorzitter, administrateur), Sharmarke 
Mahamoud, jeugdzaken en sponsoring.

1. Opening
Voorzitter Anita Nieuwenhuis heet de aanwezigen welkom. Ook Monique Smit, ouder van 
judoka Job.    

2. Mededelingen Bestuur
 Dit jaar wel dankzegging aan alle actieve leden. Geen bloemen.
 We gaan ons dit jaar richten op het inzetten van meer vrijwilligers. Voor kleine taken 

gaat dit al lukken, grote taken nog niet. Op Alv, jeugdkamp, examens etc. hiervoor 
nadrukkelijk aandacht vragen.

 Ledenadministratie en financiën naar nieuw systeem Sportlink. Handig en goedkoper.

3. Verslag ALV 24 maart 2015
Geen opmerkingen.

4A. Algemeen Jaarverslag 2015 Judo Ryu Mackaay
 Scoreborden niet nieuw maar aangepast.
 Facebook Mackaay is eind 2015 gestart. Veel reacties en vriendschapsverzoeken.
 Zelfbeheer. Twee basketbalverenigingen Cangaroes en Amazone gaan in 4 jaar naar 

volledig zelfbeheer voor de Sporthal Lunetten. Het beheer moet worden 
ondergebracht in  een stichting. Het zelfbeheer start op 1 september 2016 met 
schoonmaak en bar. Zaalhuur zal nog direct via de gemeente verlopen. Het is nog 
onduidelijk hoe alles gaat verlopen, of bijvoorbeeld het zelfbeheer ook de 
schoonmaak van de kleine zaal inhoudt. Mackaay houdt samen met TJU contact met 
de Gemeente Utrecht, die bepaald niet uitblinkt in de communicatie hierover. 
Voor volgend jaar is het nog niet duidelijk hoe het gaat met het Utrecht Judotoernooi 
in de grote zaal. Het bestuur blijft actief in deze materie.

 Beleidsplan vrijwilligers. Zie punt 2 Mededelingen.

4B. Jaarverslag 2015 ledenadministratie
Geen vragen.
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4C. Verslag wedstrijdsecretariaat 2015
Geen opmerkingen.

4D. Verslag Jeugdcommissie 2015
Geen opmerkingen. Voor het komend judokamp zijn minder begeleiders nodig. De kosten
vallen zo ook iets lager uit.
Helma is ernstig ziek maar ondanks dat vrolijk en positief. Leraren en bestuur houden 
contact met Helma.

4E. Jaarverslag 2015 TJU
Informatie 2016 (ook) opnemen in jaarverslag 2016. 

5. Verslag Kascommissie
Dave Aarts en Erik van Gameren hebben de boeken gecontroleerd. Het zag er goed uit.
Applaus voor de penningmeester.

6. Verkiezing nieuw kascommissielid
Nieuw kascommissielid wordt Monique Smit. Erik van Gameren gaat op voor het tweede 
jaar.

7. Financieel Jaarverslag 2015
Toelichting penningmeester Cyriel Kluiters. 
De Exploitatie 2015 laat zien dat we bij de Begroting 2015 de financiële schade niet 
goed hebben ingezien. Er was al een tekort begroot en door besluiten in de ALV (aankoop
mat Leidsche Rijn en nieuwe kleding) van maart 2015 is het tekort groter geworden. 
tekort bedroeg € 5.838.
De structurele oorzaken voor het tekort die ook voor 2016 dreigen zijn:.
1. Het ledental is verminderd. We hebben nu 15 à 20 leden minder dan een jaar 

geleden. Dat betekent 2000 à 3000 euro minder inkomsten.
2. We krijgen van de Gemeente Utrecht geen subsidie meer (dat scheelt € 1.000 tot 

1.500 met enkele jaren geleden).
3. De huur voor de sportaccommodaties is de afgelopen jaren fors gestegen en blijft 

jaarlijks met zo’n 10% stijgen.
We gaan steeds meer interen op onze reserves. Dat moeten we een halt toeroepen.
De judomat heeft meer gekost dat is gereserveerd.
De voorraad judopakken is eigenlijk geen verlies. Dat scheelt € 483,-.
De leden en Monique Slot steunen het bestuur in hun voorstel dat er beleid  nodig is om 
weer naar een positieve exploitatie te komen. Zie verder onder begroting 2016. 
Opmerking Grietje. De contributie zou al naar de € 120,- gaan maar we hebben € 115,- 
geïnd. Dat had  500 euro verschil gemaakt.

8. Balans 2015
We moesten het eigen vermogen aanspreken.
De penningmeester krijgt décharge over 2015.
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9. Begroting 2016
Dat de begroting in het voorjaar wordt gepresenteerd is erg lastig. Een groot deel van 
het lopende jaar staat al vast.
Daarom wil het bestuur voortaan in het najaar in november op een speciale ALV de 
begroting voor het volgende jaar, dit jaar dus voor 2017 presenteren. We kunnen dan de 
financiële zaken voor 2017 goed regelen. De bedoeling is in 2017 een sluitende begroting
te hebben. Het bestuur heeft hiertoe met een doorkijk op een begroting 2017 een 
begroting voor 2016 gemaakt, waarin nog eenmalig een verlies wordt geaccepteerd.
Een belangrijke maatregel is de verhoging van de contributie per 1 september 2016 met 
4 euro per persoon per maand. Op jaarbasis (10 maanden betalen) is dat € 40, per jaar 
meer contributie. Dit wordt het overzicht.
 Jeugd van € 115,- naar € 155,- per jaar
 Studenten van € 160,- naar € 200,- per jaar.
 Senioren van € 185,- naar € 225,- per jaar.
Dit is op zich een forse verhoging, maar desondanks blijken wij nog altijd een van 
goedkoopste judo verenigingen uit de omgeving te zijn. De sportscholen die judoles 
geven hanteren overigens allemaal een (veel) hogere contributie. Er wordt ook 
gesproken over de mogelijkheid om een lagere contributie te hanteren en dan voor de 
extra’s, zoals examens en wedstrijdlessen extra contributie te vragen. Dit is echter niet in
lijn met de oorspronkelijke gedachte van de vereniging dat we een ieder voor zo weinig 
mogelijk, gelijke kansen willen bieden. Het levert bovendien een extra administratieve 
last. 
Er wordt ook gewerkt aan de werving van meer leden en aan het kostendekkend maken 
van activiteiten, zoals bijvoorbeeld het jeugdweekend. De ALV gaat akkoord met de 
contributieverhoging.
Aan de kostenkant is er ook kritische gekeken naar mogelijkheden om deze te 
verminderen. Zo hecht het bestuur er belang aan te melden dat enkele trainers een deel 
van hun kleine vrijwilligersvergoeding inleveren. Ook de verenigingskosten zijn aan een 
sanering onderworpen. Zo zijn er geen bloemen meer bij de jaarlijkse dankzegging aan 
een ieder die zich inzet voor de vereniging. De verzekeringen zullen opnieuw worden 
beschouwd, want door het gebruik van Sportlink kan de vereniging gratis mee in een 
verzekeringspakket. 
Overige opmerkingen.
Mogelijk levert sponsoring ook geld op in 2016. Enkele bestuursleden volgend Workshops
Meer Sponsors in Kortere Tijd.
Erik van Gameren vraagt of we coulant kunnen optreden tegenover gezinnen met meer 
kinderen op judo.
De ALV gaat ook akkoord met de begroting 2016.

10. Verkiezing bestuursleden
Sharmarke Mahamoud is aftredend maar herkiesbaar. Na afronding van zijn studie heeft 
hij ook meer tijd voor bestuurstaken. Bij acclamatie herkozen.
Anita Nieuwenhuis is aftredend ledenadministrateur en in deze functie stelt zij zich niet 
meer herkiesbaar. Zij wil wel het voorzitterschap a.i. het komend jaar voortzetten als 
voorzitter. Zij wordt ook bij acclamatie gekozen.
Tenslotte wil Henk de Mari de ledenadministratie gaan doen. Ook hij wordt bij acclamatie 
gekozen.
Gert Jan Doelman stelt zich volgend jaar niet herkiesbaar. Hij wil wel actief in de 
vereniging blijven.
Nieuw Rooster van aftreden bestuursleden Judo Ryu Mackaay
Voorzitter: 2017
Algemene Zaken: 2017
Secretaris: 2018
Administrateur: 2019
Penningmeester: 2018 
Jeugdzaken, sponsoring, trainersoverleg: 2019.
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11. Rondvraag
Jana Löwe prijst het bestuur voor haar werk. Applaus.
Jan de Leeuw vraagt naar de mogelijkheden om kosten te rekenen voor examens. Het 
bestuur wil dat niet doen. Zie ook onder punt 9. 
Anita vraagt hoe het zit met de seniorenuitje. Sharmarke Mahamoud en Menno Hiemstra 
gaan dit organiseren. Ze zullen z.s.m. een datum plannen en laten rondmailen.

Huib Verhoeff
3 april 2016.
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