Verslag Algemene Ledenvergadering 6 maart 2018 in de dojo
Aanwezig: Heleen Staal, Hub Sporck, Wil Lüschen, Marie-Claire Hageman, Maud Nivo, Babbe
Cuppens, George Loontjens, André Penders, Sven van den Berg, Nicole Bitsch, Basil van Voorden,
Bart van Voorden, Chris van Voorden, Bob Engelen, Lenny Godding, Jorge Almeida, Joël Karel, JanWillem Hamers, Harvey Salden, Lilian Limpens.
Opening
Heleen Staal (voorzitter) opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom
Toevoeging agenda:
Jorge: in het kader van pesten en seksuele intimidatie zou hij zelfverdedigingslessen voor kinderen
willen aanbieden, om kinderen te leren hoe ze op ruzie-achtige/agressieve situaties kunnen reageren
en hoe ze deze eventueel kunnen deëscaleren.
Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken
Mededelingen
Babbe heeft afscheid genomen van de activiteitencommissie (en is jarig). Vandaar een bloemetje! En
ze trakteert op vlaai! Van harte proficiat!
Notulen van de A.L. van 2017
De notulen zijn gelezen en goedgekeurd.
Verslag van het afgelopen jaar 2017 door de secretaris

Jaarverslag 2017
In het 64ste jaar na de oprichting van JC Tsukuri zijn de volgende activiteiten/
evenementen/speciale gebeurtenissen noemenswaardig voor het jaarverslag.
Een heel bijzondere en tevens voor onze vereniging belangrijke gebeurtenis was dat onze
hoofdtrainer Wil Lüschen gepromoveerd werd tot 8ste DAN. De heugelijke uitreiking vond plaats op
zondag 10 november in Wijk bij Duurstede. Het bestuur van JC Tsukuri heeft naar aanleiding van
deze promotie een receptie aangeboden, die op 9 december plaatsvond in de Harmoniezaal van de
‘blouwe’ in Wolder.
Website
31 januari is de nieuwe website in de lucht gegaan. Babbe Cuppens heeft veel werk gestoken om
de site goed te vullen met informatie voor leden. Tevens heeft zij gezorgd voor de mooie foto’s die
de nieuwe website larderen. Via de website worden de leden op de hoogte gehouden van het
nieuws, activiteiten en andere informatie. Het website adres is: www.tsukuri.nl
Tevens is er een Faceboek pagina ‘Tsukuri’ aangemaakt. We nodigen iedereen uit om deze pagina
te volgen. Momenteel volgen 183 personen onze Facebook pagina.
Op dinsdag 14 maart was de Algemene Leden vergadering in de Dojo aan de
Statensingel
Bestuur:
Tevredenheidsonderzoek leden
Vanuit het bestuur bestond de vraag of leden en ouders van leden tevreden waren over JC Tsukuri
en of zij ideeën hadden om te verbeteren. Een kleine enquête met enkele vragen heeft opgeleverd
dat ouders graag meer geïnformeerd wilden worden over het reilen en zeilen van JC Tsukuri.
Hierdoor zal de algemene betrokkenheid bij de vereniging vergroot kunnen worden. Begin februari
is de eerste nieuwsbrief verstuurd naar alle (ouders/verzorgers van) leden. Dit jaar zijn in totaal

5 nieuwsbrieven samengesteld en per mailchimp verstuurd. Het enige probleem van mailchimp is
dat bij bepaalde emailadressen de mail in de spam terecht komt. Hopelijk zal hiervoor snel een
oplossing voor gevonden worden.
Sponsoring
Dit jaar zijn sponsorpakketten samengesteld om de financiële situatie van de vereniging te
verbeteren. Hier hebben enkele relaties op gereageerd.
Ledenaantal
Het ledenaantal van JC Tsukuri blijft stabiel op ongeveer 180 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 2017 was 561
euro. Hartelijk dank voor alle jeugdleden die deze extra gelden voor de vereniging bij elkaar
gebracht hebben.
Dojo en extra judoactiviteiten
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. Tevens werd het contract door Ju Jitsu opgezegd en daarvoor in de plaats is Pilatus en
Braziliaans ju jitsu gekomen. Tevens geeft Nicole Senden van Dansfontein op de woensdagmorgen
peuterdansen.
Hub Sporck is verantwoordelijk voor deze extra inkomsten!
Door de toenemende ledendaling (jeugd) is besloten om op woensdag de 3 trainingstijden samen te
voegen in 1 training van 16.30 uur tot 17.30 uur. De kinderen mogen ook twee keer per week
trainen. Als het ledenaantal weer aantrekt, zal de training weer gesplitst worden.
In januari heeft de eerste vriendjes/vriendinnen dag plaatsgevonden. Ieder kind mocht een
vriendje meenemen naar de training. Door deze actie willen we meer jeugdleden genereren.
Op 7 juli is er een ouder/kind training georganiseerd. Wil Luschen en Heleen Staal hebben deze
les verzorgd. De opkomst was goed en de jeugdleden en ouders hebben een
leuke/gezellige/verbindende les genoten.
W edstrijden, stage’s, trainingen en examens
In januari 2017 zijn Wil Lüschen, Nicole Bitsch en Lilian Limpens uitgenodigd door de Aikidobond
om op het tweede landelijke JBN aikidofestijn op 8 januari een demonstratie te geven van het ju
no kata en aansluitend een workshop over het ju no kata.
De jeugd van JC Tsukuri heeft aan enkele toernooien meegedaan. Marie Claire Hageman verzorgt
het wedstrijdsecretariaat en bepaalt samen met de trainers aan welke toernooien meegedaan
wordt en welke leden hiervoor in aanmerking komen.
Van toernooien worden regelmatig foto’s op de website geplaatst en verslagjes geplaatst.
Tsukuri internationaal
Op 12 februari 2017 werden Nicole Bitsch en Lilian Limpens wederom Nederlands Kampioen (6de
keer).
Op 26 februari 2017 (carnavalszondag) hebben Nicole Bitsch en Lilian Limpens een podiumplaats
de
behaald in Brussel (Marcel Clause EJU toernooi). Zij zijn 2 in de finale geworden.
Bij de Europese Kampioenschappen in Malta (6-5) behaalden zij ’n mooie 7de plek. Op zaterdag 1
oktober hebben zij deelgenomen aan de Wereld Kampioenschappen kata in Sardinië en behaalden
zij gedeelde 5de plek tijdens de Grand Slam en werden 8ste op het WK.

In het weekende van 12 en 13 mei ging een delegatie van jc Tsukuri en jc Tai soy van Margraten
naar de 40ste coupe de Kiai in Montmagny (Parijs). De JC die dit toernooi organiseerde heeft al
vele jaren een vriendschappelijke band met JC Tsukuri. Er werd goud en zilver behaald in de
categorie Veteranen (Erik en Jan-Willem), een tweede, derde en vijfde plek bij de senioren (Jorge,
Tristan en Sebastiaan).
Nicole en Lilian lieten hier een mooie demonstratie van het ju no kata zien.
Op 3 november hebben Sven van den Berg en Mark Vluggen en Nicole en Lilian meegedaan aan de
open Noord-Hollandse kata kampioenschappen. Sven en Mark behaalden een mooie 7de plaats
binnen hun poule en Nicole en Lilian namen de gouden plak mee naar Limburg.
W edstrijdtraining
Huub Sporck heeft in 2017 op de donderdagavond wederom wedstrijdtraining gegeven. Hij probeert
het wedstrijdniveau op een hoger peil te brengen. Dit groep is groeiende met betrekking tot het
aantal deelnemers.
Clubkampioenschappen
De jaarlijkse clubkampioenschappen hebben op 5 november plaatsgevonden. Het was een gezellige
dag met deelnemers die mooi judo lieten zien!
DAN/kyu examens
In 2017 was weer twee maal de gelegenheid voor judoka’s om op te gaan voor hun kyu graad
examen, voor de zomervakantie en voor de kerstvakantie. Met dank aan de ‘gast’examinatoren die
mee zorg dragen voor het soepel verlopen van de examens.
Babbe Cuppens werd in november van dit jaar eerste DAN!
Activiteiten commissie
De activiteitencommissie heeft in 2017 verschillende (niet judo gebonden) activiteiten
georganiseerd. Na dit verslag volgt een overzicht van de activiteitencommissie. In 2017 heeft de
activiteiten commissie, samen met het bestuur, besloten om de jaarlijkse BBQ voor alle leden met
ouders toegankelijk te maken. Dit was een groot succes.
De samenstelling van de commissie is veranderd. Maud Nivo is het enige commissie lid en per
activiteit zorgt zij voor voldoende steun van andere leden om de activiteit te kunnen organiseren.
Babbe Cuppens was samen met Maud vast commissielid en heeft dit opgezegd, maar is altijd bereid
om te ondersteunen bij diverse activiteiten. We bedanken Maud Nivo heel hartelijk voor haar
enthousiaste inzet.
Lilian Limpens, secretaris JC Tsukuri, Maastricht, maart 2018
Na het jaarverslag werden Nicole en Lilian gefêteerd met bloemen, omdat ze in 2018 voor de 7
Nederlands kampioen geworden zijn.
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Verslag Activiteitencommissie wordt voorgelezen door Maud Nivo
De activiteitencommissie, bestaande uit Maud Nivo) heeft goed werk verricht. Leuke activiteiten, goed
georganiseerd, club verbindend. Maud presenteert tijdens de vergadering het verslag.
Financieel verslag
Verslag over boekjaar 2017. 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.
Verslag Kascommissiecontrole
De kascontrolecommissie bestaande uit de heren Sven van den Berg en Basil van Voorden, hebben
namens de leden van judovereniging Tsukuri, een controle van de boekhouding van onze judoclub, bij
de penningmeester, de heer Hub Sporck gedaan. Hub verzorgt dit prima en ze hebben overal kunnen
inkijken. Tijdens deze controle zijn geen onrechtmatigheden aangetroffen.

Het bestuur en de aanwezige leden complimenteren onze penningmeester de heer Hub Sporck, met
de wijze waarop hij de administratie van onze judo club voert en danken hem voor de uitvoerige
toelichting van de cijfers en verzoeken dan ook de leden décharge aan de penningmeester te
verlenen voor het boekjaar 2017.
Officieel stuk is getekend door beide heren.
De vergadering gaat akkoord met de bevindingen van de commissie en verleent décharge aan de
penningmeester.
Nog via nagekomen mail d.d. 29-3 de verklaring van de kascommissie voor het boekjaar 2017:
Geacht bestuur van JC Tsukuri,
Afgelopen zaterdag 24 februari, is de kascontrolecommissie, bestaande uit Sven van den Berg en
ondergetekende, Basil van Voorden, ontvangen door de penningmeester Hub Spork.
Wij troffen aldaar een uiterst professionele en zeer adequate boekhouding aan over het jaar 2017.
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, en waar er afwijkingen werden geconstateerd,
waren ook de verklaringen voorhanden.
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.
Aldus naar waarheid opgemaakt op 29-03-2018.
Met vriendelijke groet,
Basil van Voorden
Aanstellen kascommissie
de
De heren Basil van Voorden (2 jaar) en George Loontjens stellen zich beschikbaar zitting te nemen
in de kascontrolecommissie voor het komende boekjaar. De voorzitter bedankt beide leden hiervoor.
Bestuursverkiezing
Aftredende bestuursleden
Wil Lüschen, Heleen Staal, Lilian Limpens zijn aftredend lid. Zij stellen zich wederom verkiesbaar. Dit
wordt aangenomen.
Er zijn twee leden die geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie en willen graag een keer een
bestuursvergadering bijwonen en meer informatie over wat er verwacht wordt van een bestuurslid.
Aan de leden wordt gevraagd dat mocht er tussentijds nieuwe bestuursleden beschikbaar komen, de
zittende bestuursleden kunnen wisselen. Enkele huidige bestuursleden zouden wel willen aftreden,
maar alleen als er nieuwe beschikbaar zijn. Aan de aanwezigen wordt gevraagd of het akkoord is dat
er bij wisseling van bestuursleden geen tussentijdse ALV georganiseerd wordt en dat dit volgend jaar
officieel tijdens de ALV bekend wordt gemaakt. De aanwezigen gaan hiermee akkoord.
Ingelaste agendapunten
Zelfverdediging lessen voor kinderen (en eventueel volwassenen) in het kader van de-escaleren van
conflicten in het dagelijks leven.
Wil legt uit dat hij in het verleden voor ouders van jeugdleden zelfverdediging lessen heeft gegeven
n.a.v. een vraag van ouders.
Is dat dan voor de eigen leden of is dat ook voor buitenstaanders. Liefst in eerste instantie voor eigen
leden. De zelfverdediging lessen zijn dan een onderdeel van de judo les.
Wellicht is het een goed idee om het voorstel van Jorge bij de technische commissie verder uit te
werken en te bekijken of dit te verwezenlijken is en hier eventueel vorm aan te geven. Tegelijkertijd
kunnen we ook als JC Tsukuri uitstralen dat we dit thema als expertise van JC Tsukuri aanbieden voor
ouders of wellicht voor niet-leden.

De expertise is er ook in de vorm van Wil (judo/zelfverdediging), Marie Claire Hageman (psycholoog)
en Lilian Limpens (vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen).
Rondvraag/wnttk
George: op dinsdag is de kleedkamer van de heren behoorlijk vol bij binnenkomst. Is het mogelijk dat
de kinderen hun tas meenemen of hun kleren opruimen in hun tas. Dan is er meer ruimte voor de
senioren. Afspraak: kinderen wordt gevraagd de spullen in hun tas te doen en mee te nemen.
André: is er een mogelijkheid om meer te trainen (randori) voor senioren. Een kleine groep wil meer
trainen en ze willen graag vragen naar mogelijkheden om nog ’n extra keer te trainen en dan b.v. 4
keer per jaar aan een wedstrijd mee te doen.
Tijdstippen volgens Hub zijn maandag na 21.00 uur, woensdag na 20.30 uur. Er is dan ook een trainer
nodig, volgens Jorge.
Voorstel: groepje werkt dit idee uit en brengt dit in bij de bestuursvergadering.
Andre: bestaat de club centraal nog en doen we hier nog iets mee. De leden van JC Tsukuri worden
binnenkort aangemeld bij de club centraal.
Jorge: is er een jaarplan m.b.t. competitie/wedstrijden en andere activiteiten b.v. opleiding
trainer/coach. Wat gaan wij als JC dit jaar doen op wedstrijdgebied of andere activiteiten. Het bestuur
en technische commissie kiest dan b.v. een aantal wedstrijden. Het bestuur gaat hier naar kijken en
geeft meer inzicht in het jaarplan.
Jorge: er zijn 40 technieken (judo) in de Gokyo systeem. Zouden we meer variëteit kunnen hebben in
de technieken tijdens de trainingen. Wil houdt niet helemaal vast aan de Gokyo (visie kodokan), hij
heeft een ander leersysteem uitgevonden (de basis hiervan is terug te vinden in de jeugdboeken die
Wil geschreven heeft). Als men breder wilt trainen moet men ook komen op zondag.
Joël: ik ben nieuw lid en kan niet op de hoogte zijn van alles, omdat het niet terug te vinden is. Joël
wist b.v. niet dat de training van zondag ook voor hem geschikt was.
In het bestuur zal hiernaar gekeken worden om de informatie beter beschikbaar te maken.
Sven: Eerder gaf Wil gaf Wil kata trainingen (zaterdagmiddag), er was niet zoveel opkomst. Is er een
mogelijkheid om maandelijks een extra kata training te geven? Wil had zelf bedacht om zelf b.v. 6
zaterdagen achter elkaar bepaalde kata trainingen te geven. Dit wil hij nog verder uitwerken, zeker als
hier behoefte aan is. (in eerste instantie: kime no kata en ju no kata). District Limburg geeft
maandelijks een kata training.
Maud: wat opvalt is dat er nieuwe leden zijn en dat de vereniging groeit. Er is een bestuur van 7
mensen, waar de club op draait en het zou fijn zijn als anderen ook vaker een handje helpen en mee
participeren bij diverse activiteiten.
Ideeën: puntensysteem, lijst met namen en een kruisje als je iets gedaan hebt. Bv de mat
schoongeveegd e.d.
Nicole: algemene opmerking ook de volwassenen lopen op blote voeten i.p.v. slippers van de
kleedkamer naar de dojo!
Babbe: vanuit het bestuur verwacht ze meer draadkracht en planning voor het komende jaar
Wil: is blij dat het genezingsproces van de knie goed verloopt en is Erik dankbaar dat hij heeft
vervangen.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid.

