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Judo Vereniging IJsselmeer 

 

Betreft: Notulen Algemene Leden Vergadering JVIJ 2017 

Locatie:             Eigen Dojo in De Koploper, Badweg 21  te Lelystad 

Datum:  24 maart 2017 

Tijdstip:  20:00 uur 

Aanwezig:        Arwin Karssemeijer , Menno van der Voort , Ferry van Hulst , Jan Mulder, John van den Broek, Emile  

van den Berg, Jan Lohmeijer, Ferry Kramer, Marcel Ignatius, Johan Dummer, Dimitri Hoogveld,  

Pauline Kunst, Mevr. Klister, Mevr. Colly, Hessel-Jan Huzen, Maureen Vos en Edwin van Harten. 

1.  Opening   
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

Helaas zijn door omstandigheden de stukken die tijdens dit ALV worden besproken, niet beschikbaar gekomen op de 

website. De voorzitter verontschuldigt hiervoor namens het bestuur en verdaagt de vergadering met 15 minuten om 

een ieder de gelegenheid te geven om de stukken alsnog te lezen. 

 

2.  Vaststellen notulen, ALV 2016  

De notulen worden zonder opmerkingen vastgesteld 

3.  Vaststellen verslag bestuur 2016 

3.1. Vaststellen verslag penningmeester over 2016 

De penningmeester licht het verslag toe en beantwoordt enkele vragen. 

Contributieverhoging: enkele aanwezigen geven aan dit onderwerp niet duidelijk gevonden te hebben en vragen 

om dit voor een volgende keer duidelijker aan te geven naar de leden door hierover om meerdere manieren te 

communiceren. 

Krachttraining: Er komt de vraag hoe het hier mee gaat qua opbrengsten en opkomst. De penningmeester geeft 

aan dat de krachttraining in 2016 is gestart  pas in 2018 op de ALV over 2017 geëvalueerd zal worden. 

3.2. Vaststellen verslag kascommissie over 2016 

De Penningmeester licht het verslag toe en dit wordt zonder opmerkingen vastgesteld. 
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3.3. Vaststellen verslag bestuur 2016 

De voorzitter licht het verslag toe en benoemt  kort het gehele jaar in vogelvlucht met alle feiten en 

omstandigheden.  

3.4. Vaststellen verslag ledenadministratie 2016 

De ledenadministratie licht het verslag toe en bespreekt kort de effecten van de contributieverhoging. Ook 

benoemt hij dat elk lid van JVIJ tevens lid JBN moet worden/zijn. 

3.5. Vaststellen technisch verslag over 2016 

Het technisch verslag wordt kort besproken en vastgesteld. 

3.6. Vaststellen verslag wedstrijdsecretariaat over 2016 

Het wedstrijdsecretariaat licht het verslag mondeling toe. In het algemeen is er 97x minder op wedstrijden  

ingeschreven t.o.v. 2015. 

       3.7. Verslag vertrouwenspersoon over 2016 

De vertrouwenspersoon geeft aan dat er 2 bemiddelingen zijn geweest welke bestuurlijk zijn overgenomen en 

voldoende zijn afgehandeld. Het betroffen beiden geen seksuele intimidatie zaken, maar algemene zaken. 

 

4.  Top Judo Lelystad: samenwerking Judo School Lelystad 

De voorzitter legt kort de samenwerking uit. De start is reeds gemaakt en tot op heden is het een positieve 

samenwerking. De afspraak is om rustig op te bouwen en in de breedte te kijken. Er is nu een goede balans in de 

wedstrijd groep. 

De hoofdtrainer geeft aan dat het rustig starten betekent dat er nog niet deelgenomen wordt aan bijvoorbeeld de kata 

lessen. In 2017 zal de samenwerking verder uitgewerkt worden en kunnen ook de leden van JSL bij JVIJ de kata 

komen volgen.  

Ook zal er gezamenlijke ondersteuning op wedstrijden gaan plaatsvinden. 

Vanuit de aanwezigen wordt opgemerkt dat de geest en de sfeer van JVIJ behouden moet blijven en deze bewaakt 

moet worden. De identiteit van JVIJ moet behouden blijven. 
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5.  Aftredende en her/verkiesbare leden bestuur 

▪ Voorzitter    Arwin Karssemeijer   n.v.t. 

▪ Secretaris    John van den Broek   n.v.t. 

▪ Penningmeester    Jan Mulder    n.v.t. 

▪ Ledenadministratie    Emile van den Berg   n.v.t. 

▪ Wedstrijdsecretaris    Marcel Ignatius    n.v.t. 

▪ Namens trainerscommissie  Menno van der Voort   n.v.t. 

▪ Algemeen bestuurslid    Ferry van Hulst    n.v.t. 

De voorzitter geeft aan dat het bestuur in de huidige setting dit jaar zo doorgaat.  

Volgend jaar bestaat er de mogelijkheid om dit opnieuw te bekijken en zo nodig te wijzigen. 

      Overige functie(s) binnen JVIJ 

▪ Materiaalman/vrouw   Vacant     n.v.t. 

▪ OFK coördinator    Menno van der Voort   n.v.t. 

▪ Kascommissie    Jessica Karssemeijer en Jasper Huzen n.v.t. 

▪ Schoonmaak dojo   Vacant     n.v.t. 

▪ Vertrouwenspersoon   Hessel-Jan Huzen   n.v.t. 

 

5.  Rondvraag 

De penningmeester verzoekt de aanwezigen om eens te kijken in hun netwerk en het netwerk van de judoka’s om het 

schoonmaken te realiseren. Deze vraag zal worden uitgezet via de website. 

De voorzitter benoemt de hygiëne- en algemene Dojo regels en het belang om deze breed kenbaar maken.  

De voorzitter wil kijken naar de mogelijkheden voor oudervrije trainingen. Hiervoor is nu geen breed draagvlak maar 

dit wordt wel meegenomen ter bespreking. 

Edwin van Harten benoemt een randori/wedstrijdtraining in Zuid Holland als mooi voorbeeld. Mogelijk mooi item voor 

JVIJ voor “veel partijen in  korte tijd”. 

Ferry Kramer stelt de vraag hoe het staat met het Jeugdbestuur? De voorzitter antwoordt dat dit bestuur helaas niet 

actief is omdat er weinig animo voor was. Er wordt afgesproken een nieuwe inventarisatie te doen bij de jeugdleden 

boven 12 jaar. 

http://www.jvij.nl/


Opgericht 30 juni 1981 Aangesloten bij de JBN nr D2SM65E 

KvK nr. 40060770 - IBAN Bankrekeningnummer: NL69INGB0000157373 

Postadres: Postbus 2411, 8203 AK  Lelystad 

Bezoekadres: Badweg 21, 8223 PA Lelystad (Sportcentrum de Koploper) 

W: www.jvij.nl  E: info@jvij.nl 

 
 

 

 

 

 

 

Er komt een algemene vraag over clubkleding. Dit onderwerp is nu niet actueel en zal door het bestuur in 2017 

besproken worden. 

Er wordt een verzoek neergelegd om de website te vernieuwen. Dit zal in 2017 plaats gaan vinden. 

 

6.  Sluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezigen en benadrukt dat de stukken voor de ALV van 2017 enkele weken voor de ALV 

op de website geplaatst zullen worden samen met de uitnodiging voor de ALV. 
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