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Notulen van de Algemene Ledenvergadering op 25-05-2021 

 

1. Opening door de voorzitter: 20.00u  

Woord van welkom naar alle aanwezigen bij de digitale algemene ledenvergadering. 17 personen 

hebben de inspanning genomen om bij deze bijzondere algemene ledenvergadering in coronatijd 

digitaal de ALV bij te wonen.  

2. Mededelingen en ingekomen stukken: 

 

• Afmeldingen voor de algemene ledenvergadering: Er hebben zich 6 leden afgemeld voor deze 

digitale algemene ledenvergadering. 

• Monique van de Broek stopt met de ledenadministratie. Deze taak zal opgevangen worden 

door de penningmeester. 

 

3. Notulen van de ledenvergadering 28-08-2020. Er zijn geen op of aanmerkingen over de notulen van de 

ALV van 2020.  

 

4. Verslag kascommissie Jeroen Höppener, Jeanneke Callaars en Rob van Veghel(reserve). 

Alles ziet er heel verzorgd en netjes uit. Er worden geen op of aanmerkingen gemaakt over het 

gevoerde financiële beleid. Decharge is verleend door de aanwezigen van de ALV.  

5. Financieel verslag 2020: De penningmeester laat het financiële overzicht digitaal zien. De 

penningmeester licht toe dat we te maken hebben gehad met cybercrime en dat er hierdoor een 

bedrag is verdwenen. Hiervan is aangifte gedaan bij de politie, maar die hebben helaas niets meer 

voor de vereniging kunnen doen. Er was nog een vraag of de bank nog iets had kunnen betekenen om 

het verdwenen geld terug te halen. Helaas was dit niet mogelijk, aangezien het niet binnen 24 uur was 

geconstateerd. Extra alertheid om herhaling te voorkomen. De aanwezigen stemmen in met het 

financieel verslag. 

 

6. De begroting voor 2021 heeft door het Coronavirus een andere wending gekregen en is daarom ook 

niet actueel te noemen. Hierdoor is het onmogelijk om te worden gepresenteerd. De leden accepteren 

de situatie en geven aan het wel te begrijpen. 

Afgelopen kalenderjaar is er door het bestuur al op voorhand een beslissing genomen om 3 maanden 

geen contributie te innen i.v.m. het verplicht moeten sluiten van de club, door de richtlijnen van het 

RIVM. Om te voorkomen dat we dit straks weer met terugwerkende kracht in de ALV moeten 

voorleggen vraagt de penningmeester aan de leden of ze in kunnen stemmen met de mogelijkheid om 

het komende kalenderjaar alvast toestemming te krijgen om wederom 3 maanden op voorhand de 

contributie niet te incasseren. Iedereen geeft met een applaus aan het hier volledig mee eens te zijn. 

 

7. Vaststellen van de contributie: De contributie blijft gehandhaafd. Voor de judojeugd tot 18 jaar blijft 

het bedrag €7,50 . Ook voor de doelgroep Aikido, jiujitsu en kempo tot 18 jaar blijft het bedrag €12,-. 

Voor alle sportdoelgroepen binnen onze vereniging van 18 jaar en ouder is het bedrag €16,-.  
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8. Benoeming nieuw lid kascommissie 2021: Controle wordt in Jan/feb 2022 gedaan, maar de controle 

van het boekjaar 2021 wordt dan uitgevoerd. Nieuwe kascontrolecommissie is: Jeroen Höppener, Rob 

van Veghel, Monique van den Broek(Reserve). 

 

9. Geen pauze  

 

10. Dit jaar is Noah Olmeijer 12,5 jaar lid van de club. Noah heeft een bezoekje van de secretaris gekregen 

op zijn thuisadres. Dit is vastgelegd op een filmpje. Dit filmpje wordt gedeeld met de aanwezige leden. 

In dit filmpje is te zien dat hij een speldje en een mooi bosje bloemen heeft mogen ontvangen. 

Natuurlijk hopen we dat hij nog lang verbonden zal blijven aan onze prachtige vereniging.  

 

11. Bestuursverkiezing: Koen Strijbosch wordt voorgedragen door het bestuur om de plaats van Patrick 

Janssen over te nemen. Dit wordt met applaus bevestigd. René Höppener heeft aangegeven niet meer 

verder te gaan als secretaris ivm zijn werk. René zal vanuit het dagelijks bestuur een stapje terugdoen 

en plaats nemen in het algemeen bestuur als bestuurslid. Daaruit volgt dat het bestuur een nieuwe 

secretaris willen voordragen. Het bestuur heeft Marieke Jacobs bereid gevonden deze rol op zich te 

nemen. Dit wordt met applaus bevestigd. Nu is het bestuur weer compleet. 

 

12. Rondvraag:  

Welke acties/stappen onderneemt het bestuur met de nieuwe WBTR wet? De penningmeester geeft 

aan dat hij hier van op de hoogte is, maar dat het voor onze vereniging niet veel aanpassingen en 

veranderingen vraagt. Wel zullen er in de loop van tijd de statuten aangepast moeten worden, maar 

dat doen we pas als we meerdere punten hebben die aangepast moeten worden. Dan zal de stap naar 

de notaris gemaakt worden. 

Gaat er weer een clubdag/budodag georganiseerd worden? De voorzitter geeft aan dat het echt 

afhankelijk is of het mogelijk is. Ook zullen de maatregelen dan versoepeld moeten worden ondanks 

dat het buiten kan. De secretaris geeft aan dat het dan kort dag zou zijn om alles te communiceren en 

er vrijwilligers voor te zoeken. Een ander moment/tijdstip zou misschien kunnen, maar waarschijnlijk 

voor dit jaar zullen we het voorbij laten gaan. Eerst weer normaal mogen sporten en dan weer 

activiteiten organiseren. Er wordt door een lid aangegeven dat je niet alles zelf hoeft te organiseren, 

misschien dat je gebruik kan maken van andere verenigingen die ook iets willen organiseren of samen 

willen organiseren.  

Met Pasen zijn er paaseieren rondgebracht, wat een geweldig initiatief was. Het zou nog mooier 

geweest zijn als iedereen inclusief de vrijwilligers iets had gekregen en niet alleen de jeugdleden. Tip 

voor de volgende keer!  

Het kost allemaal veel geld. Het jubileumfeest heeft naar het idee van een lid veel te veel geld gekost. 

De secretaris geeft aan dat dit van een ander boekjaar is en dat dit een gepasseerd station is. We 

hebben er toen van geleerd en zullen dit in de toekomst anders aan gaan pakken.  

 

13. Sluiting door de voorzitter 
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Aanwezigen tijdens de jaarvergadering: 

1. Maik verberk 

2. Rob Bouwmans 

3. René Höppener 

4. Hans Callaars 

5. Jeanneke Callaars 

6. Arman de Graaf 

7. Marieke Jacobs 

8. Twan Jacobs 

9. Pierre Lunenburg 

10. Natasja van Hedel 

11. Rob van Veghel 

12. Noah Olmeyer 

13. Patrick Janssen 

14. Koen Strijbosch 

15. Jeroen Höppener 

16. Monique van den Broek 

17. Rob van den Broek 
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