Algemene vergadering.
Datum: dinsdag 21 juni 2011
Tijd:
20:15 uur
Lokatie: de dojo van jv Asahi-San
Butterhoek 5
Hippolytushoef

Jaarverslag seizoen 2010 / 2011.

Voorwoord
Hierbij het jaarverslag van judovereniging Asahi-San. Het verslag beoogt een korte
samenvatting te zijn van de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen die de
vereniging in het afgelopen jaar heeft meegemaakt.

Bestuursamenstelling
De vereniging heeft een volledig gevuld bestuur. Op 23 maart 2010 zijn de nieuwe
voorzitter, de nieuwe secretaris en de nieuwe barbeheerder aangetreden. 2010 was
dan ook vooral voor hen een leerzaam jaar. Op dit moment bestaat het bestuur uit de
volgende personen:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid 1
Bestuurslid 2
Bestuurslid 3
Bestuurslid 4
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Richard Spruit
Eveline Huijs (Ontslagen. Interim pm Simone Bosman)
Klaas Drogt
Nico de Haan
barbeheerder
Reina Steinfort
wedstrijd secretariaat
Peter van Hest
activiteitencommissie
Olaf Nederpelt
pr/sponsoring
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Financiële ontwikkelingen
We zijn nog steeds bezig om de achterstand in de contributie-inningen in te lopen.
Dit is het afgelopen jaar niet gelukt. Dit moet in 2011wel gebeuren. Er is een planning
gemaakt om dit voor elkaar te krijgen.
Er is dit jaar veel geld uitgegeven aan de verbouwing van ons gebouw. Dit is
uitgegeven aan nieuwe vensters, stalen balken, systeem plafond, vloerbedekking, de
spackspuiter en de nodige kleinere spullen die bij de verbouwing nodig waren.
Helaas werd de vereniging op 1 maart 2011 geconfronteerd met het feit dat er veel
geld ontnomen is door de op dat moment zittende penningmeester. Het bestuur heeft
hierover op 22 maart 2011 een informatieavond gehouden om de leden te informeren
enerzijds en om met elkaar in debat te gaan anderzijds. Deze avond heeft geleerd
dat de controle op de geldstromen beter moet en dat er een limiet moet komen aan
de transacties die de penningmeester zonder medetekenen van de tweede
pashouder mag uitvoeren. E.e.a. is inmiddels geëffectueerd.
Op 8 juni 2011 heeft de voorzieningenrechter in Alkmaar verstekvonnis gewezen en
mevr. Huijs veroordeelt tot terugbetalen van de ontnomen gelden volgens de
afgesproken regeling. De regeling is apart bijgevoegd.
Inmiddels heeft mevr Huijs al wel 3 termijnen betaald. (€4000)

Ledental
De ontwikkeling van het aantal leden is volgens onderstaande tabel.

Judo
Jiu Jitsu
Combat
Steps
Fitness
Totaal

2010
69
8
7
11
2
98

2009
74
10
9
15
3
111

2008
79
11
11
9
10
120

2007
89
15
9
7
120

2006
85
8
14
15
7
129

2005
83
5
7
12
3
110

2004
81
6
(9)
9
96

2003
87
8
(27)
11
104

We zien dat er over de hele linie een terugloop is. We kunnen melden dat er vanaf
januari 2011 een toename is van het aantal fitness leden. De oorzaak hiervan is het
gereed komen van de fitnessruimte op zolder.
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Judo
We zien bij de judo dat vooral de jongere judoka’s goed zijn vertegenwoordigt. Op
dinsdag krioelt van de kinderen die onder leiding van Willem van Leeuwen hun
eerste treden op de judoladder zetten.
Op de woensdag geeft Ed Baaij les aan de kinderen die al wat verder zijn. Ook op de
woensdag kunnen de senioren hun sport beoefenen.
Sinds kort wordt er op maandag door Bouke Steinfort wedstrijdtraining gegeven voor
de judoka’s die in de wedstrijdteams judoën. Voor Bouke is dit een mooie kans om
zijn vaardigheden op het gebied van les geven te ontwikkelen. Bouke doet dit onder
auspiciën van Ed Baaij.
Op vrijdag wordt de judotraining verzorgd door Ivo Tacx die aansluitend de combat
training geeft.

Jiu Jitsu
Donderdag geeft Peter Glim les aan een groep Jiu-Jitsuka’s. Deze enthousiaste
groep sporters gaat ook geregeld op stage bij andere verenigingen in de buurt.
Meestal met een hapje en een drankje erbij. Een deel van deze groep draagt stevig
bij aan de bar omzet.

Combat
Op vrijdagavond geeft Ivo Tacx les combat (free fight). Een enthousiaste groep
senioren blijft na het seniorenjudo aanwezig om deze lessen te volgen.

Steps
Op donderdagavond geeft Hilda Steigstra en Marijke van Hest les.

Fitness
Het krachthonk is na een ingrijpende verbouwing dan eindelijk gereed gekomen. Er
moet nog verwarming in, maar dat weerhoud een groeiende groep sporters er niet
van de spieren te trainen.
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Dangraadhouders
Dit jaar heeft Ivo Tacx zijn 4e dan behaald. Bauke Steinfort en Robert Hendriks zijn
geslaagd voor hun 1e dan. Diverse judoka’s volgen op zaterdag dangraad-training bij
j.v. de Uitkomst.

Scheidrechters
Bouke Steinfort is geslaagd voor zijn JBN opleiding jeugdscheidsrechter.

Vorderingen wedstrijdjudoka’s.
Individuele wedstrijden van onze judoka's gaan goed, er worden regelmatig prijzen
gewonnen.
Team wedstrijden gaan wat 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. Op moment
van schrijven staat ons senioren team op een mooie 2e plaatst in de 3e klasse.

Ontwikkelingen accomodatie
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 zijn
inmiddels de vensters vervangen waarbij dubbel glas is geplaatst. De gelden die over
zijn gebleven zijn gebruikt om stalen balken onder de verdiepingvloer te plaatsen om
het gewicht van het krachthonk op te vangen. De dojo is voorzien van een nieuw
systeemplafond met nieuwe verlichting. Het krachthonk is opgeknapt en van een
nieuwe vloerbedekking voorzien. Het verbouwen en inrichten van de kantine, de
entree en van diverse schilder werkzaamheden in het judogebouw hopen we dit jaar
(2011) te doen maar zal vanwege het ontbreken van voldoende geld waarschijnlijk
een jaar later gaan gebeuren. Wel zullen we, zodra er voldoende financiele middelen
zijn om zonwering in de dojo en kantine op te hangen.
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Ontwikkelingen belterlaan
Een delegatie van het bestuur heeft op 19 oktober 2010 een gesprek gehad met
wethouder J. de Waal en de heer H. Wonder van de gemeente. We hebben open en
helder met elkaar gesproken over de ontwikkelingen rond de sporthal aan de
belterlaan. De indruk bestond bij de wethouder dat Asahi-San niet wilde verhuizen
naar de belterlaan. Dit is natuurlijk niet waar want als we een beter onderkomen
kunnen betrekken dan valt daar altijd over te spreken, echter. Als vereniging mogen
we er niet op achteruit gaan en het mag ons geen geld gaan kosten, ook niet in de
toekomst. Tevens wilde we de gemaakte kosten terug ontvangen. Dat dit de
gemeente veel geld zou gaan kosten viel beide heren zwaar tegen.
Wij, de judovereniging Asahi-San doen dus niet mee en we blijven hier in ons eigen
onderkomen zitten.

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/nieuwjaarsborrel te
organiseren, het was een geslaagde en gezellige avond.
Door een fout van het bestuur ging het op het eerste oud papier ophaaldag helemaal
mis. Het rooster was niet bekend bij de vrijwilligers. De fout is hersteld en het rooster
is verspreidt. Het bestuur roept nieuwe vrijwilligers op om een keer per jaar achter de
wagen te hangen en mee te helpen om oud papier op te halen. Bij voldoende
mensen hoeft er maar een keer per jaar gelopen te worden.
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Het bestuur van judovereniging Asahi-San:

Handtekeningen:

Voorzitter R. Spruit

________

Secretaris K. Drogt

________

Interim penningmeester S. Bosman

________

Bestuurslid N. de Haan

________

Bestuurslid P. van Hest

________

Bestuurslid R. Steinfort

________

Bestuurslid: O. Nederpelt

________
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