Jaarverslag 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 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
Simone Bosman
Sandra Rotgans
Nico de Haan
Reina Steinfort
Peter van Hest
Ronald Metselaar

(barbeheerder)
(wedstrijd secretariaat)
(activiteitencommissie)
(pr/sponsoring)
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Financiële ontwikkelingen
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.
In 2011 heeft mevr. Huijs €6500 terug betaald.

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

Judo
Jiu Jitsu
Combat
Steps
Fitness
Totaal

2011
50
8
10
5
15
88

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 vooral bij de judo en steps een terugloop is. Ondanks de vriendjes en
vriendinnetjes dagen loopt het aantal jeugdleden terug. Dit is een punt van zorg.
Er is een toename van het aantal fitness leden. De oorzaak hiervan is het gereed
komen van de fitnessruimte op zolder.
Het jaar 2010 bevatte enige vals geregistreerde leden. Date geeft een vertekend
beeld.

Activiteiten
Om de vereniging weer uit de financiële slop te halen, zijn er door de activiteiten
commissie verschillende acties verzonnen en gedaan.
Obligatie verkoop, sponsorwerving, chocolade paaseitjes verkoop huis aan huis,
eieren gooien met de Paasmarkt, water balonnen gooien met de voorjaarsmarkt,
schoonmaak actie bij de firma Boersen, spelletjes tijdens Hippo feestdagen,
Westerlander dorpsfeest, Rabo fietstocht, Halloween markt, Sinterklaas bezoek met
een brandweer auto, Kerstboom versiering, Nieuwjaar receptie/ vrijwilligers avond en
verlotingen tijdens de interne judowedstrijden.
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Alles omgeven met veel publiciteit van de lokale media om het 50 jarige bestaan aan
te geven.

Judo
We zien bij de judo dat het aantal jongere judoka’s op dinsdag terug loopt. De
kinderen die onder leiding van Willem van Leeuwen hun eerste treden op de
judoladder zetten zijn wel heel enthousiast.
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 extra training gegeven.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.
In december is bij Calibris een aanvraag ingediend om als erkend leerbedrijf
aangemerkt te worden. Dit heeft het bestuur gedaan om Bouke een stageplaats te
gunnen bij zijn eigen vereniging. Calibris heeft inmiddels hiermee ingestemd.

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 (shintai) in de
buurt. Meestal met een hapje en een drankje erbij.

Combat
Op vrijdagavond geeft Ivo Tacx combat les (free fight). Een enthousiaste groep
senioren blijft na het seniorenjudo aanwezig om deze lessen te volgen.
Sinds de zomer geeft Mark Goedkoop op de maandagavond freefight/kick boksing
les.

Steps
Op donderdagavond geeft Hilda Steigstra en Marijke van Hest les. Helaas loopt het
niet bepaald storm met steps dames en heren.
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Fitness
Er moet nog verwarming in het krachthonk, maar dat weerhoud een groeiende groep
sporters er niet van de spieren te trainen.

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. 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.
De stand van onze wedstrijdteams per 6 februari 2012.
Asahi-San/Budocentrum Senioren team staat op een laatste plaatst in de 3e klasse.
Jeugd team staat op een 5e plaats in de regiocompetitie N-H-Noord en op een 4e
plaats in de 4e klasse van de WFJJC

Ontwikkelingen accomodatie
Het verbouwen en inrichten van de kantine, de entree en van diverse schilder
werkzaamheden in het judogebouw is vanwege het ontbreken van voldoende
financiële middelen uitgesteld. We gaan we dit jaar (2012) de kantine op te knappen
en zonwering in de dojo en kantine op te hangen.

Ontwikkelingen belterlaan
De sporthal aan de belterlaan is bestuurlijk onder de “Stichting Sporthal Wieringen”
gekomen. Het toezicht op het dagelijks bestuur van de stichting wordt uitgevoerd
door een “raad van toezicht”. De judovereniging is hierin ook vertegenwoordigt.

Inzet vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers is stabiel. Er kunnen er best wel wat meer bij echter 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 hoewel er best wel wat meer
mensen aanwezig hadden kunnen en mogen zijn.

7/3/2012

4

Het bestuur van de judovereniging Asahi-San hoopt in 2012 de lijn omhoog verder
kunnen volgen en wenst iedereen een sportief en succesvol jaar toe.
Het bestuur.
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