Hippolytushoef, 23 maart 2010
Jaarverslag kalenderjaar 2009 / 2010
Voorwoord.
Hierbij het jaarverslag van judovereniging Asahi-San. Het verslag beoogd een korte
samenvatting te zijn van de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen die de
vereniging in het afgelopen jaar heeft meegemaakt.
Aanpassingen huishoudelijk reglement.
Indien hier capaciteit voor is zal dit z.s.m. gedaan worden. Laatste bijwerking van het
huishoudelijk reglement is medio 2007 voor het laatst gepleegd. De inhoud van het
inschrijfboekje welke op de website staat gepubliceerd is bijgewerkt, veel zaken zoals in het
HH reglement zijn vermeld staan zijn hierin opgenomen.
Financiële ontwikkelingen.
De vereniging is financieel gezond. Financiële reserves die zijn opgebouwd worden evenals
andere jaren bestemd voor aanpassing van de accommodatie aan de normen van deze tijd.
De toegezegde VSB-subsidie zou per 1 mei 2009 worden opgeëist. Door vertragingen in de
verbouwing ten gevolge de welstandscommissie en de gestelde eisen hebben wij een laatste
verlenging gekregen van het VSB-fonds. Hierbij werd gesteld dat er een meerjaren begroting
moest worden aangeboden en dat de uitkering voor 1 januari 2010 moest plaatsvinden.
Wij hebben met het gehele bestuur en voormalige bestuursleden deze mijlpalen gehaald en
het VSB-fonds is tot uitkering overgegaan in december 2009.
Ontwikkeling ledenaantal.
Op 31 december 2009 hebben wij 111 ingeschreven leden geregistreerd. (2004 / 96 leden, 2005 /
110 leden, 2006 / 129 leden, 2007 / 124 leden, 2008 / 120 leden, 2009 / 111 leden)

Dit is onderverdeeld in:
Combat
Fitness
Jiu Jitsu
Steps
Judo
Totaal

9
3
10
15
74
111 leden

Zie grafiek van ledenverloop op de volgende pagina.
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Onderstaande grafiek geeft het verloop van het totale ledenaantal weer
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Bestuurssamenstelling.
De vacature Voorzitter duurt nu al bijna twee jaar, enkele belangrijke taken zijn tijdelijk
binnen het bestuur herbelegd.
E. Huijs heeft de taken van R. Jongsma overgenomen ivm de doelmatigheid van het
financiele proces. De financiele zaken zijn nu doelmatiger ingericht. (voorbeeld is de
contributie-afschrijving die volgens een vast schema dient plaats te vinden)
Dhr. W. Boot is gestopt met het kantinebeheer vanwege omstandigheden, deze taak is door
dhr. K. Drogt overgenomen.
Ten gevolge de bestuurssamenstelling is een brief verstuurd naar alle leden met daarin een
oproep om leden een actievere rol te laten krijgen binnen de vereniging. Als vrijwilliger of bij
voorkeur als bestuurslid of commissie-lid. De reacties op deze brief zijn minimaal te noemen.
Een klein aantal van ongeveer een tiental leden hebben op deze oproep gereageerd en
willen hun steun op allerlei gebied geven. (ter indicatie: ruim 80 brieven zijn naar families
verstuurd)
Ontwikkeling sportdisciplines
De Jiu Jitsu discipline is nog steeds actief binnen de vereniging. De training wordt verzorgd
door P. Glim.
Trainingen en trainers
Er is nog geen invulling voor de maandagavond-training door het wegvallen van N.
Peperkoorn.
E. Baaij en W. v Leeuwen nemen een groot deel van de trainingen voor hun rekening.
I. Tacx geeft weer de combatlessen op de vrijdagavond, na zijn uitzending binnen defensie is
deze training tijdelijk stil te komen liggen in het najaar van 2009.
Dangraadhouders
Dit jaar is er een zwarte banddrager bijgekomen (B. Steinfort). Diverse leden zijn op
zaterdags actief met de dangraad-training bezig om de felbegeerde zwarte band (of een
hogere dangraad) te behalen.
Scheidsrechters
Onze scheidsrechters D. Zwarts en M. Zwarts hebben enige tijd geleden aangegeven geen
tijd meer vrij te kunnen maken voor het arbitreren van wedstrijden. B. Steinfort is in Januari
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met de scheidsrechter cursus gestart, en heeft het theorie gedeelte inmiddels succesvol
afgerond. 11 april doet hij praktijk examen.
Ontwikkelingen accommodatie
Het bestuur heeft in januari 2008 besloten de knoop door te hakken en de huidige
accommodatie te gaan verbouwen. Na de verwerving van de VSB-subsidie worden als
eerste de vensters vervangen waarbij dubbel glas geplaatst wordt. De bouwcommissie is
bezig om diverse aannemers aan te schrijven voor de offertes. De gelden die dan overblijven
is voor het opleuken van de kantine en de entree en diverse schilder werkzaamheden in het
judogebouw.
Ontwikkelingen Sportkoepel aan de Belterlaan (omni-sportcentrum)_
Momenteel is het plan welke is gepresenteerd door de werkgroep Belterlaan, waar ook
Asahi-San deel van uitmaakt, te duur gebleken. (4,2 mln Euro)
Nu wordt er nagedacht over een versoberd plan (1 mln Euro) waar Asahi-San nog steeds bij
betrokken is en blijft. (dit houdt in een DOJO in wedstrijd formaat met twee TATAMI’s.)
U kunt de vorderingen volgen op www.belterlaansport.nl
Vorderingen wedstrijdsporters algemeen
Individuele wedstijden van onze judoka's gaan goed, er worden regelmatig prijzen
gewonnen.
Team wedstrijden minder omdat we altijd een paar gewichtsklassen missen, we hebben
momenteel bijna geen aspiranten voor de regio en WFJJC.
Maar volgend jaar schuift alles weer door en wordt het weer wat beter. De A pupillen zijn nu
aardig bezet, beter dan vorig jaar.
WFJC missen vaak mensen die niet kunnen door bv werkzaamheden.
Inzet vrijwilligers
-Helaas zien wij het aantal vrijwilligers enigszins achteruit gaan. Het enthousiast maken van
vrijwilligers is vanuit het bestuur gezien geen gemakkelijke opgave. Gelukkig zijn er op
momenten dat het echt nodig is toch weer (ouders van) leden bereid om hun steentje bij te
dragen om de club goed en geolied te laten draaien. Deze vrijwilligers dienen gekoesterd te
worden en wij danken hen voor hun inzet. In dit kader is er dit jaar gekozen om een
vrijwilligersavond te organiseren, het was een geslaagde en gezellige avond.
Op 23 februari j.l. heeft een overleg plaatsgevonden om het judokamp op te starten. Genoeg
vrijwilligers en animo is er aanwezig voor deze belangrijke en leuke activiteit.
-Door een fout in de gemeentelijke papierophaalkalender begin 2009 zijn enkele
verenigingen foutief gaan inplannen. Deze fouten wilde de gemeente verhalen op de
verenigingen door gedeeltelijke inhouding van de verleende subsidies. Door mailwisseling
tussen Asahi-San en de gemeente is besloten dat de gemeente de kosten (inzet van poolse
medewerkers voor het oud papier ophalen te Den Oever) voor haar rekening neemt.
Er heeft nu afstemming plaatsgevonden met muziekvereniging Appolo te Den Oever om
misverstanden in de toekomst te voorkomen. De gemeente is hiervan op de hoogte evenals
de vrijwilligers die zich opgegeven hebben voor het oud-papier.
Sponsoring & PR
Geen voortgang valt hierover te melden.
Clubblad
Vanwege capaciteitsgebrek is deze komen te vervallen en zijn er geen uitgaven geweest in
2009.
Ledenadministratie
Is wederom ondergebracht bij de penningmeester ivm de doelmatigheid.
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Verkoop Judopakken
Deze post is geen verliespost meer. Het beheer van de pakken loopt nu naar tevredenheid.
WEBSITE
De website is gelukkig, sinds korte tijd, weer springlevend, na de ledenvergadering kunt u dit
jaarverslag eens rustig nalezen indien u daar behoefte aan heeft.

www.asahi-san.nl
Slotwoord

Afgelopen jaar is er een van tegenslagen maar ook van successen. Dit jonge jaar is
er b.v. drie keer ingebroken. We hopen dat door meer en regelmatig deze incidenten
in de media bekend te stellen dat dit soort vandalen hun handen thuishouden, over
andere maatregelen wordt nog nagedacht.
De verbouwing zal nog de nodige tol eisen van de (vaste) vrijwilligers daarom
nogmaals onze oproep hiervoor. Naar het zich laat aanzien kunnen wij binnenkort
verder met de noodzakelijke verbouwing.
Noot: Dit verslag is ondertekend door bestuursleden en is in het bezit van het
secretariaat. De website-versie van het jaarverslag laat echter de ongetekende
versie zien.

Het bestuur van judovereniging Asahi-San:

Handtekening
1) Voorzitter (vacature)
2) Secretaris M.H. de Bueger
3) Penningmeester E. Huijs
4) Bestuurslid K. Drogt
5) Bestuurslid G. Zwarts
6) Bestuurslid R. Steinfort
7) Bestuurslid: O. Nederpelt
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