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Judo Vereniging IJsselmeer 
 

Betreft: Notulen Algemene Leden Vergadering JVIJ 2017 

Locatie:             MF Ruimte in De Koploper, Badweg 21  te Lelystad 

Datum:  23 maart 2018 

Tijdstip:  19:30 uur 

Aanwezig:        Arwin Karssemeijer, Petra Hoogveld, Menno van der Voort , Ferry van Hulst , 

Jan Mulder, Emile van den Berg, Elly Huzen, Jan Lohmeijer, Ferry Kramer, 

Marcel Ignatius, Dimitri Hoogveld, Hans Hoogveld, Pauline Kunst, Jasper 

Huzen, Danny Meijer, Donna Oevering, Hester Martendorp, Ellen van Dijk, 

Huibert Huisman. 

1.  Opening   
De voorzitter Arwin Karssemeijer opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft tijdens 

deze ALV het stokje over aan Petra Hoogveld. Arwin kijkt terug op enkele goede jaren. Het is niet 

altijd gemakkelijk geweest, maar de bestuursleden hebben hun best gedaan. Arwin hoopt dat de 

leden, ouders en trainers met elkaar de vereniging blijven steunen. 

 

Petra neemt vergadering over en bedankt Arwin voor zijn inzet de afgelopen jaren. Petra geeft kort 

aan met welke insteek zij en Elly Huzen in het bestuur zijn gegaan. Zij hoopt ook dat de JVIJ kan 

groeien met hulp van alle judoka’s, ouders en trainers. 

 

2.  Vaststellen notulen, ALV 2017  

De notulen worden zonder opmerkingen vastgesteld 

 

3.  Vaststellen verslag bestuur 2017 

3.1. Vaststellen verslag voorzitter/vicevoorzitter over 2017 

Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld. 

3.2. Vaststellen verslag penningmeester over 2017 

De verslag van de penningmeester wordt vastgesteld. Het financieel overzicht wordt 

besproken bij agendapunt 4. 

  

3.3. Vaststellen verslag kascommissie over 2017 

De Penningmeester en lid kascommissie lichten het verslag toe en dit wordt zonder 

opmerkingen vastgesteld. 
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3.4. Vaststellen verslag ledenadministratie 2017 

De ledenadministratie licht het verslag toe. Er zijn 24 leden minder dan in 2017.  

 

Kort wordt de open dag besproken. Het was een zeer gezellige dag en erg leuk om zo iets 

met de vereniging te doen. Het is iets dat JVIJ graag ieder jaar wil organiseren, maar dan op 

wat kleinere schaal. De publiciteit vooraf en achteraf op website Flevopost was positief. 

 

De open dag heeft een positieve bijdrage gehad op het aantal aanmeldingen en proeflessen 

de afgelopen periode. Er zijn zeker 8 nieuwe aanmeldingen naar aanleiding van de open dag 

en ook nog een aantal via de schooljudo. 

 

Er wordt nu gekeken om de nieuwe leden zo snel mogelijk te laten starten. Het is belangrijk 

dat de huidige groepen niet groter worden dan maximaal 16/18 kinderen. 

De mogelijkheden voor het starten van een nieuwe groep worden onderzocht in overleg met 

de trainers. 

  

JVIJ denkt zo veel mogelijk mee om mogelijkheden te bieden op gewenste dagen te komen 

judoën. Maar alleen als dit mogelijk is. 

  

3.5. Vaststellen technisch verslag over 2017 

Het technisch verslag wordt kort besproken en vastgesteld. 

 

Er wordt kort gesproken over de samenwerking met JSL en een aantal leden die veranderen 

van vereniging. Dit gaat in overleg met beide verenigingen, zodat hier een open 

communicatie over is. 

 

Er zijn een aantal trainers bezig met een opleiding: Vincent gaat voor de judoleraar A 

opleiding. Jasper, Huibert, Nailton en Daniel doen judoleraar niveau 2. 

We bieden op deze manier mogelijkheden om in de jeugd te investeren en te kunnen 

ontwikkelen.  

 

3.6. Vaststellen verslag wedstrijdsecretariaat over 2017 

Het wedstrijdsecretariaat licht het verslag mondeling toe.  

 

Naar aanleiding van het verslag wordt het inschrijven via de nieuwe website besproken. 

Nog niet alle ouders kunnen hun weg vinden op deze nieuwe website en vooral bij het 

wedstrijddeel. Ook worden er enkele zaken gemist, zoals een overzicht van wedstrijden 

waarop een judoka is ingeschreven, een lijst met ingeschreven judoka’s per wedstrijd en het 

feit dat iedere keer alles weer opnieuw moet worden ingevuld. 

 

Vanuit het bestuur wordt hier kort op gereageerd. Er wordt al gewerkt aan een handleiding 

om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. Deze wordt zo snel mogelijk 

beschikbaar gesteld aan de ouders/leden. 

Er zal een inventarisatie gemaakt worden van wensen en verzoeken, zodat gekeken kan 

worden wat hier in mogelijk is. Ook zal onderzocht worden hoe ouders ondersteund kunnen 

worden in het gebruiken van de website, misschien door uitleg de geven op de dojo of daar in 

persoon te helpen inschrijven. Hiervoor is een goed werkend Wifi wel een vereiste. Dit is 

momenteel helaas nog niet altijd het geval in de dojo. 
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Dit punt blijft onder de aandacht van het bestuur. 

 

Algemeen punt wedstrijden: 

Soms is het moeilijk in te schatten welke wedstrijden geschikt zijn voor een judoka. Dit zal 

worden meegenomen naar de trainersvergadering.  

 

Vanaf heden hangen er ook kliklijsten in de dojo, waarin informatie wordt gehangen, zoals 

verkoop van clubkleding en een agenda overzicht met wedstrijden. 

 

  3.7. Verslag vertrouwenscontactpersoon over 2017 

In 2017 is er geen enkele melding bij de vertrouwenscontactpersoon binnen gekomen. 

 

 

4.  Verhoging contributie Krachttraining 

Het voorstel is om de contributie voor de krachttraining te verhogen naar € 7,50 per maand.  

De penningmeester licht dit kort toe. De krachttraining is een service die JVIJ biedt, die niet 

kostendekkend is. De trainer is een gediplomeerd krachttrainer. Het bestuur wil de 

krachttraining als service blijven bieden, echter een verhoging van de contributie is 

noodzakelijk. 

Momenteel is de 1e groep die traint erg klein. Er wordt afgesproken om te onderzoeken of deze 

groep in deze samenstelling wel rendabel is. Er zal gekeken worden naar andere 

mogelijkheden om beter aan te laten sluiten bij de trainingen. Dit onderwerp wordt 

meegenomen naar de trainersvergadering.  

 

Het voorstel tot contributieverhoging wordt aangenomen per 1 april 2018. 

 

 

Verdere uitleg Financieel overzicht 2017: 

De penningmeester licht het overzicht nader toe. JVIJ werkt sinds dit jaar met een digitale 

boekhouding. Het overzicht heeft dan ook een andere opmaak. 

 

Er komt een vraag over het damestoernooi. De penningmeester stuur hiervan op verzoek een 

gedetailleerd kostenoverzicht toe. 

 

Een grote kostenpost is de schoonmaakkosten. JVIJ zoekt nog steeds vrijwilligers die de mat 

willen schoonmaken. Daarnaast is het goed om de dojo eens grondig te laten reinigen. Hiervoor 

wordt ook informatie ingewonnen. 

 

De financiële gegevens worden goedgekeurd. 
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5.  Aftredende en her/verkiesbare leden bestuur 

 Voorzitter    Arwin Karssemeijer   Aftredend 

 Secretaris    John van den Broek   Afgetreden 

 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 de secretaris in 2017 is gestopt en dat hij per heden zijn functie 

neerlegt. De volgende personen komen in het bestuur: 

 

 Voorzitter   Petra Hoogveld  aangetreden per 11-12-2017  

 Secretaris       Elly Huzen  aangetreden per 11-12-2017 

 

De aanwezigen gaan akkoord met deze bestuurswijziging. 

 

De overige leden van het bestuur blijven in functie. 

      

Overige functie(s) binnen JVIJ 

 Materiaalman/vrouw   Dirk Jan van Nimwegen   n.v.t. 

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

Menno vertelt kort de stand van zaken rondom het OFK – nog bezig met enkele data in 

najaar. Het moet wel een kostendekkend toernooi zijn en ook voor onze eigen leden 

van toegevoegde waarde zijn. Ook is het belangrijk dat het organisatiecomité uit 

meerdere mensen bestaat. Ferry Kramer en Danny Meijer melden zich aan om te 

helpen bij de organisatie van het OFK. 

 

 Kascommissie    Jessica Karssemeijer en Jasper Huzen aftredend 

De huidige kascommissie heeft deze functie 2 jaar vervuld. Er wordt gevraagd wie dit stokje wil 

overnemen. Chenifa Veira en Arwin Karssemeijer zijn bereid dit op zich te nemen. 

 Schoonmaak dojo   Vacant     n.v.t. 

 Vertrouwenscontactpersoon  Hessel-Jan Huzen   n.v.t. 
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6. Rondvraag 

Mevrouw Martendorp stelt de vraag wat de procedure is rondom klachten.  

De procedure rondom zwaardere aantijgingen/klachten staat op de website van JVIJ. 

Het bestuur probeert zo correct en integer mogelijk met klachten van ouders om te gaan en zal 

eerst in gesprek gaan met de betrokkenen om zo tot een oplossing te komen. Ook is het 

belangrijk dat beide zijden zich gehoord voelen.  

 

Meneer Meijer stelt de vraag wat de ideeën zijn inzake ouders bij de lessen. Hierover wordt in de 

trainers overleggen al gesproken. Er zal worden gekeken naar beleid hierin en voor welke lessen 

dit positief kan werken. Er zal hiervoor een voorstel gemaakt worden, dat aan de leden wordt 

voorgelegd. Vervolgens kan het opgenomen worden in de dojoregels. De donderdagavond wordt 

geopperd als pilotavond. 

  

Meneer Meijer vraagt wat er met de ronde JVIJ  banners van de open dag gaat gebeuren. 

Hiervoor worden nu aluminium frame besteld om dan aan de muur te monteren. 

 

Er wordt gevraagd naar eventuele verbouwplannen voor de dojo. Er is een gesprek geweest met 

voormalige directeur van het Sportbedrijf over een mogelijke verbouwing. Maar dit gaat allemaal 

niet door. Wel begint begin april de verbouwing in het voorste deel van de tennisbanen.  

Als hier nieuwe bestuurder er is, gaat JVIJ weer in gesprek om mogelijkheden voor JVIJ te 

bespreken. 

 

Het bestuur geeft aan in 2018 jaar nieuwe activiteiten voor onze judoka’s te willen organiseren. 

Hiervoor gaan we iedereen benaderen. 

 

De vraag wordt gesteld of het bestuur nog bezig is met sponsoring. Dit is inderdaad het geval, 

maar zijn nog geen concrete toezeggingen binnen. Suggesties voor bedrijven om te benaderen, 

zijn van harte welkom. 

 

  

7. Sluiting 

Er was gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.  

 

 

 


