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Voorwoord  

Judoclub Tsukuri bestaat al meer dan 60 jaar met als belangrijkste doel het geven 
van judoles aan jeugd en aan volwassenen. De vereniging kent vele actieve leden 
en menig lid van de jeugdgroep heeft een ouder die zelf ook verbonden is of is 
geweest aan de vereniging. Jaren functioneerde de club zonder beleidsplan of 
meerjarenplan, maar met de professionalisering van de sport in het algemeen is ook 
voor Judoclub Tsukuri hierin verandering gekomen. Daarom dit eerste meerjaren 
beleidsplan van Judoclub Tsukuri met daarin de belangrijkste waarden en normen 
van onze vereniging en de richting voor de komende jaren.  

 

Namens het bestuur 

HM Staal, voorzitter 
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Historie Judoclub Tsukuri  
In 1953 richtte de heer Karel Geurts (†) de Zuid-Limburgse Judoclub op, waaruit 
later Judoclub Tsukuri is voortgekomen. Aanvankelijk werd de kantine van de 
Céramique in Wyck als dojo gebruikt, in 1976 verhuisde de club naar Sint Pieter en 
werd Dhr Wil Luschen hoofdtrainer van Judoclub Tsukuri. Karel Geurts assisteerde 
Wil Luschen nog vele jaren. In 1993 overleed de oprichter van de inmiddels 
bloeiende vereniging Judoclub Tsukuri.  

Zeventien jaar later werd de mogelijkheid geboden om terug te keren naar Wyck en 
wel in een eigen dojo in Sportcentrum Wyck. Sinds begin 2012 is er een prachtige 
nieuwe dojo gerealiseerd aan de Statensingel 151. Tevens is er een dependance in 
Cadier en Keer. �De dojo aan de Statensingel 151 te Maastricht is een echt 
budocentrum, waar naast judo ook andere budosporten worden beoefend en 
onderwezen. 

 
 
Missie en visie  
 
“Judo als levenswijze”. Judo kent vele verschillende aspecten. Judoclub Tsukuri 
wil deze sport in alle facetten aanbieden. Judo als middel om lichaam en geest in 
balans te brengen, judo als wedstrijdsport om je te kunnen onderscheiden, judo als 
leermiddel om met elkaar te leren omgaan en judo als versterker van sociale 
contacten. 

Het opvoedkundig aspect tenslotte is misschien wel het belangrijkste. Met judo als 
middel leren kinderen discipline op de mat, leren ze luisteren naar de leerkracht en 
naar elkaar, rekening te houden met elkaar, grenzen te verleggen en omgaan met 
winnen en verliezen. 
 
Bij Judoclub Tsukuri staat de opvoedkundige rol van de leerkracht dan ook centraal 
bij het geven van jeugdlessen. Er is zeker aandacht voor de prestatie ( examens en 
wedstrijden ) , maar altijd in het licht van de motorische en geestelijke 
ontwikkeling van het jonge kind.  
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Kader  
�Judoclub Tsukuri is aangesloten bij de Judo Bond Nederland en haar kader bestaat 
uit bevoegde lesgevers. Onze vereniging leidt judoka's op van witte band tot en met 
7e dan en elke judoka kan op zijn of haar niveau de judosport beoefenen. Hierbij 
geldt voor de trainers, dat plezier en op een respectvolle-  en verantwoordelijke 
manier met elkaar omgaan, een belangrijke voorwaarde is. Onze trainers werken 
nauw samen om de lessen zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten.  
 
De trainers zijn: Wil Lüschen (hoofdtrainer van Judoclub Tsukuri, 8e Dan, 
judoleraar B). Erik Klaessens (5e Dan, judo leraar B), Nicole Bitsch (4e Dan, judo 
leraar A �), Leo Kusters  (4e Dan, judoleraar A), Hub Sporck (2e Dan, 
jeugdjudoleider)*. 
 
Het kader is actief met het opleiden en scouten voor opleiding van nieuwe 
kaderleden. 
 
 
* Huidige situatie najaar 2018.  
 
 

Leden  
Judoclub Tsukuri wil zoveel mogelijk sporters een fantastische vrijetijdsbesteding 
geven. Zowel voor de jeugd als voor de oudere sporter zijn er bij onze judoclub 
volop mogelijkheden. Buiten de reguliere lessen en trainingen kunnen de judoka's 
deelnemen aan wedstrijdtrainingen en wedstrijden. Voor de gevorderde judoka in 
onze club is er eveneens ruime aandacht voor kata-trainingen en deelname aan 
kata-wedstrijden. Judoclub Tsukuri kent verdeeld over de locaties Maastricht en 
Cadier en Keer ongeveer 120 jeugdleden en 50 seniorleden. Het meeste verloop zit 
al jaren in de overgang van jeugd naar junior. Om met name deze leeftijdsgroep 
vast te houden, zullen er de komende jaren meer activiteiten worden opgezet voor 
deze groep. Het versterken van de wedstrijdtraining en deelname aan toernooien is 
hier een onderdeel van, evenals het opleiden van nieuw kader. Ook worden de 
oudere jeugdleden actief betrokken bij de organisatie van activiteiten voor de 
jongere jeugd.  
Om nieuwe leden te werven is het van belang dat de vereniging zichtbaar is op 
bijvoorbeeld scholen en lokale activiteiten. Er wordt extra aandacht gegeven aan 
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deelname aan activiteiten in Maastricht en Cadier en Keer, zoals bijvoorbeeld het 
uitdelen van folders op scholen aan begin van het schooljaar. De judoclub neemt 
deel aan stedelijke presentaties zoals sport-clinics en demonstraties. Indien 
voldoende mogelijkheid bij het kader en passend bij de visie van de club zullen er 
ook weer proeflessen worden georganiseerd in het basisonderwijs. 

Verder is Judoclub Tsukuri bekend bij het sportcentrum van de Universiteit 
Maastricht. Studenten kunnen daarom makkelijk terecht bij onze club. Ook via de 
studentleden wordt geprobeerd het ledenaantal te vergroten. 
 
 

Activiteiten  
 

Naast de lessen en trainingen is er bij Tsukuri tevens ruime aandacht voor het 
sociale element. Er is een actieve activiteitencommissie die evenementen 
organiseert. Ieder jaar is er voor de jongsten een “dagje uit” bv naar de speeltuin. 
Voor de leerlingen vanaf 6-12 jaar is er een weekend "jeugdkamp". Voor de 
junioren is er een aparte activiteit en voor de senioren is er een weekend Ardennen. 
Alle leden en hun familieleden worden uitgenodigd op de jaarlijkse barbecue voor 
de zomervakantie. De club neemt verder deel aan uitwisselingsweekenden met 
bevriende bv. Franse judoclubs.   
Het is van groot belang dat de club blijft werken aan het versterken van de 
activiteitencommissie. Ook voor de komende jaren zal hier actief in moeten worden 
geïnvesteerd. Vanuit het bestuur zal steeds een van de leden actief worden 
gekoppeld aan de commissie. Verder worden clubleden en ouders actief benaderd 
om lid te worden van de activiteitencommissies of om te helpen om de 
verschillende activiteiten vorm te geven. Tijdens de jaarvergadering zal hieraan 
aandacht besteed worden en krijgt de commissie jaarlijks de gelegenheid zich te 
presenteren.  
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Financiën  
De afgelopen jaren is steeds gebleken dat Judoclub Tsukuri, een vereniging zonder 
winstoogmerk, een gezonde financiële situatie kan handhaven. De inkomsten zijn 
huur van onderhuurders, lidmaatschapsgeld en sponsoring. De kosten voor 
activiteiten, de huur en het onderhoud van de dojo in Maastricht zijn de grootste 
kostenposten. Om de kosten te kunnen blijven dragen en alle activiteiten mogelijk 
te maken, is het van groot belang dat het ledenaantal op peil blijft, er voldoende 
onderhuurders zijn en dat we kunnen steunen op giften van sponsors. Om de 
financiële situatie de komende jaren te verstevigen wordt actief gezocht naar 
sponsoren en neemt de club deel aan landelijke en regionale acties zoals “de grote 
clubactie”. 

De penningmeester legt een keer per jaar verantwoording af aan de leden tijdens de 
algemene ledenvergadering. De kascontrole commissie, benoemd door de 
algemene ledenvergadering, controleert jaarlijks de boekhouding.  

 

Organisatie 
De judoclub kent een vrijwillig bestuur en verschillende vrijwillige activiteiten 
commissies. Het bestuur bestaat uit minimaal 5 leden; een dagelijks bestuur 
bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en leden. Het 
bestuur vergadert maandelijks. Er zijn statuten en er is een huishoudelijk 
regelement. Alle bestuursleden hebben een eigen portefeuille. Bestuursleden 
worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Het bestuur streeft naar het volgen 
van de richtlijn “good governance”. 

De club heeft twee commissies, de Technische commissie en de 
Activiteitencommissie. De commissies werken onder verantwoordelijkheid van het 
bestuur en leggen aan het bestuur verantwoordelijkheid af. Bij iedere commissie is 
één van de bestuursleden actief betrokken. 

De inhoud van de lessen wordt gecoördineerd door de technische commissie van de 
vereniging. De Activiteitencommissie is verantwoordelijk voor de alle niet-judo-
activiteiten.  
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Accommodatie en veiligheid 
Judo is een contactsport, ontstaan vanuit het vechtsysteem van het oude Japan. 
Mensen beoefenen judo als wedstrijdsport, om in conditie te blijven, om meer 
zelfvertrouwen te krijgen en om vele andere redenen. Maar de meeste mensen doen 
aan judo omdat ze er veel plezier aan beleven. Zoals in andere sporten heeft judo 
regels om de veiligheid te garanderen. Bij judoclub Tsukuri staat veiligheid en 
saamhorigheid voorop. Samen trainen, samenwerken, van elkaar leren en 
verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van elkaar. De lessen zijn erop ingericht 
dat de judoka’s respectvol samenwerken. De dojo veiligheid is hier ook een 
onderdeel van. De dojo in Maastricht kent een zwevende vloer om de val impact te 
verminderen waardoor er minder blessures zijn. In de dojo is EHBO materiaal 
aanwezig. 

De dojo's zijn te vinden op de volgende locaties: Maastricht: Budocentrum 
Maastricht, Statensingel 151 te Maastricht. Cadier en Keer: Dojo Cadier en Keer, 
Groenstraat 17 (gymzaal) te Cadier en Keer.  

De dojo in Cadier en Keer wordt gehuurd (als onderhuurder). Van de dojo in 
Maastricht is Judoclub Tsukuri de hoofdhuurder en als zodanig ook 
verantwoordelijk voor het onderhoud. De accommodatie wordt onderverhuurd aan 
andere budosportbeoefenaars en aan andere verenigingen en maatschappelijke 
organisaties. Wekelijks wordt de accommodatie schoongemaakt. Er is door het 
bestuur gekeken naar de veiligheid en er is een evacuatie plan besproken waarbij de 
nodige maatregelen op de locatie zijn getroffen in overleg met de verhuurder.   

 

Ongewenste omgangsvormen 
De judoclub heeft een pestprotocol. Het protocol is in te zien via de website. 
Judoclub Tsukuri Maastricht conformeert zich aan de JBN geldende regels 
aangaande maatregelen tegen seksuele intimidatie. Via de vertrouwenspersonen 
van de JBN kunnen ongewenste omgangsvormen besproken en indien gewenst 
gemeld worden en zo nodig zal een klacht ingediend worden. In voorkomende 
gevallen zal er contact worden opgenomen met de JBN en NOC*NSF. De trainers 
zijn opgeleid door de JBN en hebben allen een verklaring omtrent gedrag 
overhandigd. De JBN kent een 'gedragscode JBN leerkrachten’, opgesteld in 
samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Judo en Jiujitsu Leraren 
(NVJJL), en draagt deze op actieve wijze uit. De gedragscode, standaard onderdeel 
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van alle rijks-erkende opleidingen van de JBN, herbergt een aantal duidelijke regels 
ten aanzien van het onderwerp seksuele intimidatie en/of ongewenste intimiteiten.  

Judo Bond Nederland (JBN) werkt samen met de gehele georganiseerde sport 
(NOC*NSF) aan een veilige sportomgeving waarbinnen een structuur is opgezet 
om seksuele intimidatie in de sport te voorkomen en waar nodig hulp te kunnen 
bieden. Er wordt gewerkt aan een krachtig beleid waarbij een samenhangend stelsel 
van maatregelen de veiligheid binnen de verenging waarborgt. Slachtoffers van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag of sportclubs die hiermee worden 
geconfronteerd adviseren we om direct melding te doen of advies te vragen bij de 
vertrouwenscontactpersoon van de club of bond, of bij de politie. Het is ook 
mogelijk (eventueel anoniem) contact op te nemen met het Vertrouwenspunt Sport. 
Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar via:  

T: 0900-202 55 90, W@: 06-53646928, E: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl  

De JBN heeft tevens een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld. De 
vertrouwenscontactpersoon is binnen de judobond het eerste aanspreekpunt voor 
iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en 
hier met iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die 
opmerkingen of vragen heeft over seksuele intimidatie of die over een concreet 
incident een gesprek wil met de JBN. De VCP is er voor sporters, ouders van 
sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur. Contactgegevens kunt 
u vinden op de website van de JBN.  

 

Het bestuur van Judoclub Tsukuri heeft twee vertrouwenspersonen benoemd, een 
bestuurslid en een externe. Bij deze personen kunt u een melding maken van 
ongewenste omgangsvormen. Zij zullen u verder begeleiden, ook bij het indienen 
van een eventuele klacht. De vertrouwenspersonen staan vermeld op de website 
waar ook de contactgegevens vermeld staan.  
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Toekomst  
Judoclub Tsukuri is een bloeiende vereniging, aangesloten bij de Judo Bond 
Nederland, en heeft een enthousiast en gediplomeerd kader. Het organiseren van 
kwalitatief hoogwaardige judolessen staat voorop. Om dit te bewerkstelligen, is het 
nodig om het kader te onderhouden en het ledenaantal op pijl te houden. 

Uitdagingen voor de toekomst. De landelijke tendens van terugloop van leden bij 
verenigingen treft ook judoclub Tsukuri. Een actief beleid om leden te behouden en 
te werven is noodzakelijk. Hiervoor zijn verschillende acties opgezet. Voor het 
tijdvak 2018- 2023 wordt ingezet op 4 onderdelen; wedstrijdactiviteiten, sociale 
activiteiten, kader onderhoud en pr-activiteiten en social media.  

Wedstrijdactiviteiten. Voor jeugdige leden is het deelnemen aan wedstrijden 
uitdagend. Voor de komende jaren zal daarom wedstrijdjudo en het deelnemen aan 
wedstrijden actiever aangeboden worden. Mogelijk wordt hiervoor een 
wedstrijdcommissie opgericht om deelname aan wedstrijdactiviteiten zowel binnen 
als buiten de club te bevorderen.  

Sociale activiteiten. Om leden te behouden en de sfeer binnen de club te 
bevorderen worden naast judolessen ook sociale activiteiten aangeboden. De 
activiteitencommissie bespreekt met het bestuur een jaarplan met verschillende 
activiteiten en draagt zorg voor de organisatie. Leden en familie worden actief bij 
de organisatie van de activiteiten betrokken. Om deze activiteiten te kunnen blijven 
aanbieden is het nodig zowel op organisatorisch als op financieel vlak actief te 
blijven zoeken naar ondersteuning bijvoorbeeld door sponsors te zoeken. 

Kader onderhoud. Om alle activiteiten te organiseren heeft de club een actief 
lerarenkader. De club acht het van belang dat het kader actief is op het gebied van 
bijscholing en ontwikkeling. De kaderleden nemen deel aan cursussen en verplichte 
bijscholing op het gebied van didactiek, methodiek en eigen vaardigheid. Leden 
kunnen in overleg met het bestuur op kosten van de vereniging hun 
opleidingsniveau verhogen door zich in te schrijven bij cursussen van de Judobond 
Nederland. Ook worden de leden benaderd om zich in te schrijven voor 
ondersteunde cursussen van de JBN op kosten van de vereniging, zo kan er worden 
ingeschreven voor de scheidsrechtersopleiding en voor de cursus “bestuur, good 
governance”   

Het lerarenkader zal in de komende jaren moeten worden uitgebreid met een 
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opvolger voor de hoofdtrainer / seniorentrainer en met ondersteuning voor de 
jeugdlessen. Verder zal het kader moeten worden versterkt met nieuwe 
jeugdtrainers, bij voorkeur voortkomend uit de eigen junior-leden. Het bestuur en 
de trainers zullen hiervoor actief leden scouten. De judoleider opleiding (niveau 2) 
is in handen van de judoclub Tsukuri. De gescoute leden zullen door de 
hoofdtrainer worden opgeleid en doen drie proeven van bekwaamheid. De 
examenactiviteiten worden beoordeeld door een externe examinator. Het bestuur is 
verantwoordelijk voor de invulling van het kader.  

Pr-activiteiten en social media. Om leden te binden en nieuwe leden aan te trekken 
is het noodzakelijk om voldoende bekendheid met de judoclub en haar activiteiten 
te generen. De website is daarom vernieuwd en er is een facebook pagina gemaakt. 
Er wordt de komende jaren gekeken naar verdere mogelijkheden om de vereniging 
te promoten. 

 

Ambitie en doelen 
Sport is een ontmoetingsplaats voor velen. Judo biedt uitgelezen kansen om mee te 
doen in de samenleving. Dat gebeurt op allerlei manieren. Wekelijks deelnemen 
aan een judoles, intensief trainen om op wedstrijdniveau te presteren en ook 
deelnemen aan een cursus om judoleraar te worden, behoort tot de mogelijkheden. 
Naast fysieke effecten en mentale aspecten heeft de sport judo bij Tsukuri ook 
sociale en sociaal-maatschappelijke effecten. Denk hierbij aan de overdracht van 
waarden en normen, sociale binding en sociale integratie. Judo is hierbij het 
middel. Iedereen kan een leven lang genieten van sport. Bij dat genieten hoort ook 
het vermeerderen van ons wedstrijdsucces zowel bij kata- als bij "gewone" 
judowedstrijden. Verder zal ook de komende jaren worden ingezet op het 
versterken van de organisatie van Judocub Tsukuri en het verkrijgen van het club 
keurmerk van de JBN. 

	


