Judo Vereniging IJ sselmeer
Betreft: Algemene Leden Vergadering JVIJ
UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDEN VERGADERING JVIJ

Locatie:
Datum:
Ontvangst:
Start ALV:

Multifunctionele ruimte in de Koploper - Badweg 21 te Lelystad
23 maart 2018
vanaf 19.00 uur /inzage in financiële stukken ter plaatse
19.30 uur

1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen notulen ALV 2016
3. Vaststellen verslag bestuur 2017
3.1. Vaststellen verslag voorzitter 2017
3.2. Vaststellen verslag penningmeester over 2017
3.3. Vaststellen verslag kascommissie over 2017
3.4. Vaststellen verslag ledenadministratie 2017
3.5. Vaststellen technisch verslag over 2017
3.6. Vaststellen verslag wedstrijdsecretariaat over 2017
3.7. Ter info mondeling verslag vertrouwenspersoon over 2017
4. Vaststellen verhoging contributie krachttraining
Voorstel is om de contributie voor de krachttraining te verhogen naar € 7,50 per maand.
5. Aftredende en her/verkiesbare leden bestuur
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Voorzitter
Voorzitter a.i.
Secretaris
Penningmeester
Ledenadministratie
Wedstrijdsecretaris
Namens trainerscommissie
Algemeen bestuurslid

Arwin Karssemeijer
Petra Hoogveld
Elly Huzen
Jan Mulder
Emile van den Berg
Marcel Ignatius
Menno van der Voort
Ferry van Hulst

aftredend per 23-03-2018
aangetreden per 11-12-2017
aangetreden per 11-12-2017
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Overige functie binnen JVIJ
▪ Materiaalman
▪ OFK coördinator
▪ Kascommissie
▪ Schoonmaak dojo
▪ Vertrouwenspersoon

Vacant
Menno van der Voort
Jasper Huzen en Jessica Karssemeijer
Vacant
Hessel-Jan Huzen

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

5. Rondvraag
6. Sluiting. Er is de gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.
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Judo Vereniging IJsselmeer
ALV 2018 - Verslag Voorzitter/Vice -Voorzitter 2017
Voorzitter

Algemeen:
Het jaarverslag ligt weer voor u, een jaarverslag waarin wij terugkijken op een sportief jaar.
Het bestuur van de vereniging is moet continu anticiperen op veranderende omstandigheden. De
voorzitter verbleef in verband met zijn werkzaamheden langdurig in het buitenland, zijn taken zijn
grotendeels overgenomen door de overige bestuursleden, Petra Hoogveld en Elly Huzen.
Het Keurmerk van de judobond is verlengd.
JVIJ blijft investeren in het opleiden van zijn trainers. De resultaten zijn zichtbaar. Oudgediende zijn
teruggekeerd zij zijn van grote waarde voor de vereniging.
De balans tussen de belangen van de recreatieve en wedstrijd judoka’s is goed.
Dit jaar is het ledenaantal nagenoeg gelijk gebleven.
De voorzitter zal zijn taken met goedvinden van de leden overdragen.
Verder heeft de secretaris in het vorige jaar zijn functie neergelegd.
Nog steeds vinden wij het belangrijk om met elkaar wat vaker in ontspannen sfeer samen te komen om
zo het saamhorigheidsgevoel te vergroten.
Huisvesting:
We beschikken over een fantastische dojo die het afgelopen jaar regelmatig is verhuurd. Er blijft
interesse van diverse partijen om onze dojo incidenteel of regelmatig te huren.
Financieel:
JVIJ staat er financieel goed voor. Voor de begroting over 2017 zie verslag penningmeester.
Slotopmerking:
Iedereen die voor de vereniging in actie is geweest, mag trots op zichzelf zijn!
Alleen door de inzet van al deze enthousiaste mensen heeft de vereniging bestaansrecht.
Voorts wil ik u bedanken voor het vertrouwen in ons als bestuur.
Arwin Karssemeijer
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Verslag Vice Voorzitter:
Vanaf begin november ben ik, op verzoek van het bestuur, toegetreden tot het bestuur van JVIJ, in de
functie van vice voorzitter. Vanwege langdurig verblijf in het buitenland van de voorzitter heb ik zijn
taken overgenomen.
Mijn start in november was rumoerig. Het bestuur heeft de beslissing moeten nemen om afscheid te
nemen van een trainer en dat is altijd heel vervelend, voor alle betrokken partijen. Er is ruimschoots
aandacht geweest voor diegene die hierover in gesprek wilde en indien gewenst is dit nog altijd
mogelijk. De rust is weder gekeerd en de trainingen verlopen weer volgens plan dankzij onze vrijwillige
trainers, waarvoor nogmaals dank.
Ik heb een missie voor mijzelf gesteld, namelijk als eerste groei van de vereniging, als tweede rust en
stabiliteit in het bestuur en de trainersgroep en als derde onze vereniging weer, voor zover deze dit al
niet was, weer leuk maken. Waarbij onze judoka’s de gelegenheid krijgen om plezier in hun sport te
beleven. Hoe wij dit gaan doen als bestuur moet nog gezamenlijk bepaald worden.
Wij hebben al wel een aantal activiteiten georganiseerd die bijdragen tot judoplezier. Naast de vaste
activiteiten zoals de graduaties en (eigen) wedstrijden is er ook dit jaar weer een geslaagd sinterklaas
feest geweest. Voor het komend jaar willen wij ook graag weer activiteiten opzetten en één daarvan is
al volop in voorbereiding, namelijk de Open Dag van 10 maart!
Als laatste wil ik nog vermelden dat in januari Annie Peelen is overleden. Annie en haar man Henk zijn
de oprichters van JVIJ en zij hebben samen de vereniging opgebouwd tot een mooie vereniging,
waarin respect en sportiviteit voorop staat.
Petra Hoogveld
Vice Voorzitter JVIJ
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Judo Vereniging IJsselmeer
ALV 2018 - Verslag penningmeester 2017

Jaar van kosten en investering
Het afgelopen jaar heeft financieel in het teken gestaan, van kosten en investering. Doelstelling was en
is om de kosten en baten in balans te brengen en dit is gelukt.
In 2016 en 2017 hebben we verschillende investeringen gedaan in opleiding en geven van cursussen
in kader van “Judo in de Zorg”. Deze investeringen worden terugbetaald door middel van de
goedgekeurde subsidie aanvragen van het Sportinpuls. Dit heeft ons geholpen om 2017 positief af te
sluiten. Trainers kosten zijn iets hoger dan gebudgetteerd, echter op deze post zijn dan ook alle
relevante kosten van alle trainers geboekt.
De beoogde doelstelling om de contributie te handhaven, is nagenoeg gelukt. In 2017 is er
geïnvesteerd in een nieuwe website wat heeft gerealiseerd in een toegankelijke website die goed te
onderhouden is.
Wederom is er weer een prachtig Sinterklaasfeest georganiseerd door de verschillende vrijwilligers, die
budgettair past binnen onze begroting en waar iedereen enorm van heeft genoten. Kosten die drukken
op V&W rekening zijn o.a. schoonmaakkosten.
JVIJ heeft nog steeds een goede buffer om het huidige activiteitenniveau op peil te houden, echter is
noodzaak om het ledenaantal verder te verhogen om de exploitatie stabiel te houden.

Resultaat 2017
Het resultaat over 2017 is € 384.16 positiever uitgevallen dan begroot. Dit komt vooral door de
subsidieopbrengst, en aanpassing van de betalingstermijn van de huur.
De contributie was constant, echter is het wel noodzaak om deze verder uit te breiden.
Tevens zal de contributie voor kracht training worden verhoogd (na goedkeuring ) naar € 7,50 om deze
meer kostendekkend te maken.
2017 is vooral positief afgesloten door beheersing van de kosten en budget niet te overschrijden,
zonder verlies van kwaliteit en mogelijkheden. Echter is het wel noodzaak om te kijken naar de eerder
genoemde kosten om hier efficiënter mee om te gaan, en uitbreiding van de inkomsten.
Begroting 2018
Voor 2018 is een begroting opgesteld met eindresultaat €0,00. Alle posten zijn realistisch
gebudgetteerd in verhouding met de resultaten van 2017. Wel zijn de inkomsten voor contributie
verhoogd.
Als doelstelling voor 2018 geldt om de kosten te beheersen, inkomsten te verruimen door middel van
verhogen van het leden aantal en eventuele nieuwe sponsors te werven . Dit door middel van een
spectaculaire open dag en activiteiten zoals school judo.
Niet resulterende activiteiten zullen worden geschrapt met uitzondering de club gerelateerde
activiteiten.
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Judo Vereniging IJsselmeer
ALV 2018 - Verslag Ledenadministratie 2017
Onderdeel
Bespreken
Locatie/tijd

: Algemene Ledenvergadering JVIJ
: 23 maart 2018
: De Koploper 19.30uur

Aan het begin van 2017 telde de vereniging 262 leden. Dit aantal is inclusief bestuur,
trainers en ereleden.
Eind 2017 telde de vereniging 238 leden.
Er is een terugloop t.a.v. 2016 van 24 leden.
De bijdrage van de contributie is gelijk gebleven:
De contributiebijdrage voor leden tot 9 jaar is €12,50 per maand.
De contributiebijdrage voor leden vanaf 9 jaar is €15,00 per maand.
De krachttraining was voor het jaar 2017 € 5,00 per maand
De ledensamenstelling qua leeftijd is eind 2017, als volgt:
* 73 leden jonger dan 9 jaar
* 85 leden zijn tussen de 10 en 14 jaar
* 80 leden zijn er 15 jaar of ouder.
De verdeling in bondslid/verenigingslid is eind 2017, als volgt:
• 221 bondsleden
• 17 verenigingsleden
Door het vertrek van een trainer hebben wij de groepen opnieuw kunnen indelen. Hierdoor kwam er
ruimte in de groepen waardoor gedurende het jaar verschillende nieuwe judoka’s ingestroomd zijn er
ook weer nieuwe kleuters begonnen zijn in onze kleuter judogroep.
De doelstelling om het aantal bondsleden te verhogen i.v.m. het keurmerk en voorwaarden van de JBN
is geslaagd en het aantal verenigingsleden is verlaagd omdat deze lid zijn geworden van de JBN zoals
staat vermeldt in onze voorwaarden.
Er ligt de doelstelling om meer nieuwe leden aan te trekken in 2018.
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Judo Vereniging IJsselmeer
ALV 2018 – Technisch Verslag 2017

Datum:
Onderdeel
Bespreken
Locatie/tijd

:
:
:
:

Technisch verslag 2017
Algemene Ledenvergadering JVIJ
23 maart 2018
De Koploper 19.30uur

Trainers
Onze trainersgroep is in 2017 uitgebreid van 10 naar 12. Nieuwe trainers zijn Vincent Moné en
Nailton Miranda. Maureen Vos is niet meer actief als trainer binnen JVIJ. Dimitri Hoogveld is in
januari geslaagd voor Judoleraar A. Hoofdtrainer Ferry ontving op 17 juli het diploma Judoleraar in
de zorg en heeft de opleiding zeker bewegen van Judo Bond Nederland gedaan. Trainer Nailton is
op 20 december geslaagd voor zijn eerste dan (zwarte band). Trainster Pauline heeft in december
de Ernst Meyer Trofee in ontvangst mogen nemen en de daarbij behorende titel “De meest
waardevolle lid van JVIJ 2017”. Officiële JBN Dojo assistent, deze titel hebben Alex de Vries, Elles
van Nimwegen en Susanne Hoogveld mogen ontvangen.
Trainingen
De trainingen worden doorgaans goed bezocht. Indien judoka’s niet kunnen trainen, worden deze
afgemeld via mail, website of via berichten. Er is één training komen te vervallen door de code
Rood i.v.m. de gladheid en grote hoeveelheid sneeuw.
Top-Judo Lelystad
JVIJ en collega judoschool Judo School Lelystad zijn onder de naam TOPJUDO LELYSTAD een
samenwerkingsverband aangegaan vanaf 1 maart 2017. Daarmee hebben de wedstrijdgroepen en
de seniorengroepen van beide verenigingen de mogelijkheid om bij elkaar te trainen. Dit is in
november geëvalueerd en er is besloten ook in 2018 door te gaan met deze samenwerking.
Wedstrijden
Er zijn veel toernooien in de buurt (ook verder weg) waar onze judoka’s aan participeren. Op 28
januari hebben de jaarlijkse Clubkampioenschappen plaatsgevonden. JVIJ heeft op 24 juni het
Witte banden toernooi georganiseerd. In oktober werd voor de derde keer het JVIJ Damestoernooi
georganiseerd in onze eigen dojo. Het OFK heeft dit jaar niet plaatsgevonden vanwege
organisatorische uitdagingen.
Noemenswaardige podiumplaatsen 2017:
1 eerste plaats, 2 tweede plaatsen en 1 derde plaats op het DK-12
Bij grote internationale toernooien in Nederland, België en Duitsland (meetmomenten JBN) worden
podium plaatsen behaald.
Clinics
Er zijn twee kataclinics geweest januari en november door Sensei Peter Vrijenhoek gericht op het
Goshin-Jutsu en Kimo-no-kata. Een aantal trainers heeft de Nationale Budo dag te Papendal
bezocht. En een aantal trainers hebben de Dan examen training gevolgd. Dit als voorbereiding voor
de judoka’s die hun Dan examens willen gaan doen. De laatste veranderingen worden daar
aangegeven.
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Evenementen
JVIJ zet zich naast de eigen groepen ook in voor de maatschappelijke betrokkenheid binnen
Lelystad. We hebben een samenwerkingsverband met Triade waar regelmatig judoka’s aan
meedoen. Er zijn trainingen verzorgd voor de oudere Lelystedelingen gericht op zeker bewegen
(valpreventie).
JVIJ is in 2017 weer actief geweest bij de scholierensport en schooljudo, waar gekwalificeerde JVIJ
trainers trainingen verzorgen aan en in het (speciaal) onderwijs. Zowel in het basis- als het
voortgezet (speciaal) onderwijs. Dit om kinderen kennis te laten maken met onze mooie judosport.
Dit zorgt voor regelmatig nieuwe leden.
JVIJ heeft dit jaar meegedaan aan de Nationale sportweek vanuit het NOC*NSF. Tijdens de
jaarlijkse examens zijn bijna alle leden weer geslaagd voor een hogere band en/of slip.
Tevens is er een vriendjesles week georganiseerd.
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor zijn inzet van het afgelopen jaar.
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Judo Vereniging IJsselmeer
Betreft: Algemene Ledenvergadering 2017

Verslag Wedstrijdsecretariaat 2017
Datum:
Onderdeel
Bespreken
Locatie/tijd

:
:
:
:

28-1-2018
Algemene Ledenvergadering JVIJ
23 maart 2018
De Koploper 19.30uur

De wedstrijdsecretaris kijkt met een hangend hoofd terug op het afgelopen jaar naar de plaats die
het wedstrijdjudo, voor zowel de gevorderde als wel voor de recreant, binnen de vereniging in
neemt.
Reden is dat er een daling in het aantal inschrijvingen is geweest voor de wedstrijden.
Hij hoopt dat in 2018 de inschrijvingen van het aantal judoka’s die deelnemen aan wedstrijden
weer zullen toe nemen. Dit is van belang voor de continuïteit van het wedstrijdjudo binnen de
vereniging en de ontwikkeling van de judoka alsmede voor het landelijk op de kaart zetten van de
vereniging.
Op de website waren 58 (achtenvijftig) toernooien geplaatst inclusief de
districtskampioenschappen, Nederlandse kampioenschappen en de interne toernooien.
In totaal zijn er 265 (tweehonderd en vijf en zestig) inschrijvingen geweest op deze toernooien.
Op 13 geplaatste toernooien is helaas geen enkele inschrijving geweest.

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

