Verslag Algemene Ledenvergadering 19 februari 2019 in de dojo
Aanwezig: Heleen Staal, Hub Sporck, Wil Lüschen, Marie-Claire Hageman, Maud Nivo, Babbe
Cuppens, George Loontjens, Mark Vluggen, André Penders, Sven van den Berg, Basil van Voorden,
Bart van Voorden, Jorge Almeida, Leo Quadbach , Bert ?, Erik Klaesen, Lilian Limpens.
Afmelding: Hans Essers (zit in buitenland), Nicole Bitsch (ziek)
Opening
Heleen Staal (voorzitter) opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom
Toevoeging agenda:
Geen toegevoegde agendapunten
Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken
Mededelingen
Jorge wil stoppen met de wedstrijdtraining senioren op de woensdag vanwege te weinig deelnemers.
Bij minder dan 4 deelnemers gaat het niet door. Afgelopen jaar is er één training doorgegaan.
Notulen van de A.L.V. van 2018
De notulen zijn gelezen en goedgekeurd.
Verslag van het afgelopen jaar 2018 door de secretaris

Jaarverslag 2018

In het 65ste jaar na de oprichting van JC Tsukuri zijn de volgende activiteiten/
evenementen/speciale gebeurtenissen noemenswaardig voor het jaarverslag.
Op dinsdag 6 maart 2018 was de vorige Algemene Leden vergadering in de Dojo aan de
Statensingel
Bestuur:
Het bestuur heeft een meerjaren beleidsplan geschreven. Het is belangrijk dat de vereniging
toekomstbestendig is. Dit beleidsplan staat inmiddels op de website. www.tsukuri.nl
Website:
Babbe Cuppens heeft ondersteuning gevonden in haar taken als bestuurslid. Met betrekking tot de
website heeft Jorge Almeida dit voorlopig overgenomen en het versturen van de nieuwsbrief
Tsukuri wordt door David Sips gedaan. Het bestuur dankt beide heren!

Ledenaantal
Het ledenaantal van JC Tsukuri blijft stabiel op ongeveer 170 leden. We mogen concluderen dat de
vereniging een goede basis heeft en er financieel gezond voor staat.
Grote Clubactie
Dit jaar hebben we ook weer meegedaan aan de grote Clubactie. De opbrengst in 2018 was 959,50
euro. Hartelijk dank voor alle jeugdleden die deze extra gelden voor de vereniging bij elkaar
gebracht hebben.

Dojo

Ook dit jaar werd de dojo regelmatig door professionele organisaties gehuurd. Dit betekent extra
inkomsten om de kosten, betrekking hebbende op huur, gas, water, licht en schoonmaak, te
betalen. Nicole Senden van Dansfontein is halverwege het jaar gestopt op de woensdagmorgen met
peuterdansen.
Hub Sporck verzorgt ieder jaar de contacten met onze onderhuurders en zorgt dus ook voor deze
extra inkomsten!
Op woensdagmiddag zijn inmiddels weer 3 verschillende trainingstijden. Het ledenaantal op de
woensdag is weer toegenomen. De kinderen kunnen nog steeds twee keer per week trainen.
Wedstrijden, stage’s, trainingen en examens
De jeugd van JC Tsukuri heeft weer aan enkele toernooien meegedaan. Het wedstrijdsecretariaat
is overgenomen door Sven van den Berg. Marie Claire Hageman heeft dit zorgvuldig overgedragen.
Het bestuur dankt Marie Claire voor haar activiteiten voor het wedstrijdsecretariaat.
Tsukuri internationaal
Op 4 februari 2018 werden Nicole Bitsch en Lilian Limpens wederom Nederlands Kampioen. Zondag
4 februari vonden de Nederlandse Kampioenschapppen plaats en wel in Beverwijk. Ook hier deden
Sven en Mark mee in het katame no kata en Nicole en Lilian in het ju no kata. Beide koppels
gingen door naar de finale en Sven en Mark behaalden een goede 5de prijs. Nicole en Lilian
werden voor de 7de achtereenvolgende keer Nederlands Kampioen! Hierdoor maken ze kans om
geselecteerd te worden door de JBN voor het EK in Koper (Slovenië) op 19 en 20 mei.
Op 25 februari was het internationale toernooi Marcel Clause in Brussel. Met een half punt te
kort behaalden Nicole en Lilian net niet de finale.
Bij de Europese Kampioenschappen in Koper op 19 mei behaalden zij ’n mooie 7de plek.
Verslag Activiteitencommissie wordt voorgelezen door Maud Nivo
De activiteitencommissie, bestaande uit Maud Nivo en nu met versterking van George Loontjens heeft
goed werk verricht. Leuke activiteiten, goed georganiseerd, club verbindend. Maud presenteert tijdens
de vergadering het verslag.
Financieel verslag
Verslag over boekjaar 2018. Hub Sporck licht de cijfers van het financieel jaarverslag toe en geeft
antwoord op vragen van de aanwezige leden. Doordat de huurder ‘handhaving’ halverwege het jaar
de trainingen stopzette is er een tekort ontstaan. Komend jaar zal dit weer rechtgetrokken worden.
De contributie wordt verhoogd (sinds 2012). De huur (komend jaar is er een nieuw contract afgesloten
en de huur gaat substantieel omhoog) en elektra gaan elk jaar omhoog en het bestuur ziet zich
genoodzaakt om de contributie te verhogen met 2,50 euro per kwartaal. Op jaarbasis is het 10 euro.
Aan de ledenvergadering wordt gevraagd om hiermee akkoord te gaan. De aanwezigen van de
vergaderingen gaan hiermee akkoord.
Verslag Kascommissiecontrole
Donderdag 10 januari, is de kascontrolecommissie, bestaande uit George Loontjens en Basil van
Voorden, ontvangen door de penningmeester Hub Sporck.
De boekhouding die daar werd gepresenteerd was weer net als voorgaande jaren subliem verzorgd.
Deze boekhouding werd steekproefsgewijs gecontroleerd, en er werden enkele vragen gesteld ter
verduidelijking van het gebruikte systeem.
Al deze vragen werden naar tevredenheid beantwoord, en er werden geen onregelmatigheden
aangetroffen.
De boekhouding sloot nagenoeg naadloos aan op de begroting.
De inkomsten die betrekking hebben op de onderhuur worden nauwlettend bewaakt, en waar gaten
vallen is de penningmeester zeer creatief in het bedenken van oplossingen.
De beschikbare uren worden dan ook steeds maximaal benut.
Na de controle hebben beide leden in het bijzijn van de penningmeester een document ter
goedkeuring ondertekend.

Dit document is ook toegevoegd aan de jaarstukken.
Wij als kascontrolecommissie geven het bestuur van JC Tsukuri dan ook het advies om de
penningmeester volledige decharge te verlenen.

Aanstellen kascommissie
George Loontjens is bestuurslid geworden en kan dus geen tweede keer kascontrole doen. Basil
wordt gevraagd om nog een derde keer kascommissiecontrole te doen. De aanwezigen gaan hiermee
akkoord. Het tweede lid van de kascontrole commissie wordt Mark Vluggen.
De voorzitter bedankt beide leden hiervoor.
Bestuursverkiezing
Aftredende bestuursleden
Marie Claire Hageman en Babbe Cuppens. Beiden stellen zich niet meer verkiesbaar.
George Loontjens en Sven van den Berg hebben zich tijdens afgelopen jaar beschikbaar gesteld voor
het bestuur. Dit was vorig jaar al aangekondigd. George gaat de activiteitencommissie ondersteunen
en Sven heeft het wedstrijdsecretariaat overgenomen van Marie Claire.
Beide nieuwe heren worden van harte welkom geheten door de aanwezige leden.
Sponsorverantwoordelijke
Tijdens de vergadering wordt gevraagd of er iemand van de aanwezigen sponsorverantwoordelijke wil
worden en aan deze kar te trekken. Niemand van de huidige aanwezigen voelt zich geroepen om
hiermee aan de slag te gaan. Deze vraag zal nogmaals in de nieuwsbrief gesteld worden. Wellicht is
er een ouder of ander senior lid die nu niet aanwezig is, bereid dit op zich te nemen.
Rondvraag/wnttk
Leo: kinderen kunnen twee keer trainen. Vroeger was dit niet. Deze mogelijkheid is in overleg nu wel
aanwezig.
Wil: een aantal mensen van de judo club heeft dit jaar jubileum. Tijdens de BBQ zal hier meer
aandacht aan besteed worden. Wil zal hier aandacht aan besteden bij de RvvL
Er is gestart binnen de vereniging om enkele judoka’s op te leiden tot judoleraar niveau 2. Wil is hierbij
de praktijkbegeleider. Een tweetal leden zullen in mei examen doen.
Bij de laatste NK kata in februari zijn Nicole en Lilian gehuldigd door de voorzitter van de nationale
kata commissie.
Heleen: de junioren van de dinsdag vinden het heel druk in de kleedkamer op de dinsdag. Is hier een
oplossing voor? Aan de junioren wordt gevraagd om hun kleren in de tas stoppen, en mee te nemen
naar de dojo.
Bert Berenschot: is er een mogelijkheid om een hoody te ontwikkelen voor kinderen die dan
herkenbaar voor de vereniging bij wedstrijden kunnen uitkomen. De kinderen Berenschot hebben een
ontwerp gemaakt.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid.

