Jaarverslag 2013

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
Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid 1
Bestuurslid 2
Bestuurslid 3
Bestuurslid 4

Richard Spruit
Simone Bosman
Sandra Rotgans
Nico de Haan
Reina Steinfort
Vacature
Ronald Metselaar

(barbeheerder)
(wedstrijd secretariaat)
(activiteitencommissie)
(pr/sponsoring)

Ledental
De ontwikkeling van het aantal leden is volgens onderstaande tabel.
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Judo
55
60
50
69
74
79
89
85
83
81
87
Jiu Jitsu
9
5
8
8
10
11
8
5
6
8
MMA
18
5
10
7
9
11
15
14
7
(9) (27)
Steps
6
7
5
11
15
9
9
15
12
9
11
Fitness
15
13
15
2
3
10
7
7
3
Totaal
103
90
88
98 111 120 120 129 110
96
104
De senioren jiu-jitsu blijven een punt van zorg de jeugd jiu-jitsu groep is goed gevuld.
De Mixed Martial Arts groep an Timo doet het goed. De getallen zijn iets vertekend
omdat leden die een 2e sport erbij doen niet zichtbaar zijn in deze tabel.
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Financiële ontwikkelingen
In 2013 zijn we een gezonde vereniging. Nog lang niet alle ons ontnomen gelden zijn
terug maar mevr. Huijs, onze vorige penningmeester, komt de betalingsafspraken in
voldoende mate na.
Inmiddels heeft mevr. Huijs ca. €24500 terug betaald, waarvan in 2013 €7500.

Wat is er in 2013 gebeurd?
In 2013 heeft judovereniging Asahi-San een normaal jaar achter de rug met de
gebruikelijke activiteiten. Nieuwjaarsborrel, avond4daagse, judokamp en diverse judo
competities en toernooien.
Zo hebben we deelgenomen aan de “westfriese jeugd judocompetitie” en aan de
“regio competitie”. We hebben onze eigen interne bekertoernooi waar vele kinderen
hun eerste wedstrijdervaring opdoen. Op 5 januari waren we gastheer van de regio
judocompetitie. Johan weer bedankt voor de oliebollen.
In juni hebben we meegedaan aan de avond4daagse en in augustus hebben we het
judokamp gehad waaraan 37 kinderen hebben meegedaan.
In 2013 is Bouke geslaagd voor zijn 3e dan en zijn Kevin en Niek zijn geslaagd voor
hun opleiding jeugdjudoscheidsrechter.
Sinds februari geeft Timo les Mixed Martial Arts (freefight/kickboksen) aan een grote
groep enthousiaste sporters. Sinds oktober geeft Bouke les aan kleuters.
Een minpuntje was dat onze waterput het begeven heef. Uitgezocht wordt om de
watermeter naar binnen te verplaatsen en de put te dempen. De waterput bevindt
zich midden op het schoolplein.

Judo
In 2013 zijn we begonnen met kleuterjudo, 15 lessen voor €20. Ongeveer 20 kleuters
hebben hieraan meegedaan en daarvan zijn er 10 die het zo leuk vinden dat ze
ermee doorgaan en lid worden van Asahi-San.
We zien bij de judo dat het aantal jongere judoka’s op dinsdag goed gevuld is. De
kinderen die onder leiding van Willem van Leeuwen hun eerste treden op de
judoladder zetten zijn 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. Helaas laten de senioren zich
niet meer zien waardoor die enkele die nog wel willen geen partner hebben en
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uiteindelijk ook niet meer komen. Gelukkig kunnen zij bij judovereniging “de uitkomst”
uit Anna Paulowna terecht.
Op vrijdag word de judotraining verzorgd door Bouke Steinfort.

Jiu-Jitsu
Sinds enige tijd is Joop Mooi de nieuwe Jiu-Jitsu leraar. Samen met Ron traint hij de
2 groepen, jeugd en senioren. De groep senioren trainen harder dan ooit om toch
verder te komen in deze mooie sport. Sommigen hebben hun eerste dan als doel
gesteld. De kinderen hebben de eerste graduaties achter de rug en er komt kleur aan
de band.

Mixed Martial Arts
Op maandagavond en op woensdagavond geeft Timo van Hest les MMA. Zijn lessen
worden druk bezocht. Op de maandag is het soms zelfs te druk.

Steps
Op donderdagavond geeft Hilda Steigstra en Marijke van Hest les. Helaas loopt het
niet bepaald storm met steps. Er kunnen best wel wat meer dames en heren bij.

Fitness
Het krachthonk is na een ingrijpende verbouwing gereed, de verwarming hangt erin.
Dus ieder lid ouder dan 16 jaar kan zijn/haar spieren trainen, echter zonder
begeleiding. Wie uitleg wil hebben kan daarvoor bij Ed of Bouke terecht. Wel even
een afspraak met hun maken.

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. Gezien het grote aantal jonge
judoka’s dat nu op de dinsdag traint valt het te verwachten dat er wel een paar
judoka’s het team instromen.
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Ontwikkelingen accommodatie
De vaart is er een beetje uit maar langzaam maar zeker knapt het op. Er zit een
nieuwe deur in de entree. De kantine is klaar. De gang moet nog opgefrist worden en
er liggen nog tal van andere klusjes te wachten op een vrijwilliger.

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. Zo hebben we met elkaar het judokamp georganiseerd. BEDANKT

Het bestuur wenst iedereen een sportief 2014 toe.
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