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Jaarverslag 2017
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.

Bestuur
Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:
Voorzitter
Linda Biersteker
Penningmeester
Kim Luik
Secretaris
Jacqueline Engel
Bestuurslid 1
Richard Spruit
Bestuurslid 2
Reina Steinfort
In 2017 is Richard als voorzitter afgetreden en is een algemeen bestuurslid
geworden. Nico is afgetreden in het bestuur, Jacqueline Engel is als secretaris
gestart in 2017 en Linda Biersteker als voorzitter.

Leden
Judo
Jiu-Jitsu
MMA
Steps
Fitness
Kleuters
Totaal

2017
44
9
6
7
10
12
*88

2015
45
10
16
8
16

2014
48
14
11
8
22

2013
55
9
18
6
15

2012
60
5
5
7
13

* 92

103

103

90

*Aantal leden per 31 december 2017

Financiële ontwikkelingen
In 2017 kent de vereniging een gezonde financiële situatie. Er staat voldoende op de
bank. De zaak Mevr Huijs en Asahi-San is in januari 2016 gesloten.

Wat gebeurde er zoal in 2017

In 2017 heeft judovereniging Asahi-San een normaal jaar achter de rug met de
gebruikelijke activiteiten. Teamwedstrijden, avond4daagse, en diverse judo- competities
en toernooien.
Zo hebben we deelgenomen aan de “Westfriese jeugd judocompetitie” en aan de “regio
competitie NHN”. In de tweede helft van het jaar zijn we uit de “Westfriese jeugd
judocompetitie” gestapt omdat we het team aldoor niet compleet konden krijgen. We
hebben onze eigen interne bekertoernooi waar vele kinderen hun eerste
wedstrijdervaring opdoen.
We hebben meegedaan aan de avond4daagse.
Het judo kamp is dit jaar letterlijk en figuurlijk in het water gevallen. We hebben wel een
leuk judo dag gehouden in de dojo. De kinderen moesten een heel parcours afleggen en
er waren veel leuke spelletjes. Tussen de middag werd er gezellig met elkaar patatjes
gegeten. Plan voor 2018 is om in juni een kamp te houden en in september weer een
leuke judo middag.
Jeroen Blom geeft les Mixed Martial Arts aan een groep enthousiaste sporters.
De dames van de steps zijn nog steeds lekker bezig.
De belangstelling voor de jiu-jitsu loopt helaas wat terug.

Judo
Medio 2014 is Bouke Steinfort geslaagd en hoofdleraar bij Asahi- San, Ed Baaij geeft les
aan de dinsdag club , Bouke geeft les aan de kleuters en de woensdag groep.

Jiu-Jitsu
Joop Mooi is onze Jiu-Jitsu leraar. traint hij de 2 groepen, jeugd. Bij de kinderen die al
een tijdje meedoen komt al aardig wat kleur aan de band. Wat vooral opvalt is het aantal
meisjes op de mat.

Mixed Martial Arts
Op maandag traint een niet zo'n grote groep meer. De woensdag is een fitness training,
maar deze komt binnenkort te vervallen. We willen kijken of het mogelijk is een
damesgroep op te zetten met parcourstraining of iets dergelijks.

Steps
De dames blijven enthousiast volhouden. Heren jullie mogen ook meedoen hoor.

Fitness
Het krachthonk is na voor ieder lid vanaf 16 jaar beschikbaar om zijn/haar spieren
trainen, echter zonder begeleiding. Wie uitleg wil hebben kan daarvoor bij Bouke terecht.
Wel even een afspraak maken.

Vordering 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.

Ontwikkeling van onze dojo
Vanaf 31 augustus 2020 loopt het recht van opstal af en zal waarschijnlijk vanuit de
gemeente niet verlengd worden. De dojo is eigendom van de vereniging, de grond is van
de gemeente. Er zijn dus ook toekomstige veranderingen die verband houden met het, al
dan niet, bouwen van de brede school in Hippolytushoef. Op dit moment zijn we als
bestuur in gesprek met de gemeente om te kijken waar wij als vereniging naar toe
kunnen op het moment dat de recht van opstal verloopt.

Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers is minimaal. 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.
BEDANKT

Het bestuur wenst iedereen een sportief 2018 toe.

