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Notulen van de Algemene Vergadering van Judovereniging “Anton Geesink”  
(opgericht 21 december 1965) gehouden op 1 oktober 2019 in de Ontmoeting te 
Culemborg. 
 
Aanwezigen: 
Zie bijgaande Presentielijst. 

                                                                             
4)  VOORSTEL TOT DECHARGE VAN HET BESTUUR VOOR HET GEVOERDE 

FINANCIELE BELEID  
5)  VERSLAG LEDENADMINISTRATIE    (Hans Schoemaker)  
6)  VERSLAG WEDSTRIJDSECRETARIAAT (INTERN)  (Hans Schoemaker)   
7)  VERSLAG WEDSTRIJDSECRETARIAAT (EXTERN)  (Wim Colin)  
8)  VERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE    (Wilbert Janssen)  
9)  VERSLAG ACTIVITEITENCOMMISSIE    (Linda Rikken)  
10)  AFTREDEN EN HERKIESBAAR STELLEN VAN EEN BESTUURSLID  
11)  BEGROTING 2019 / 2020 
12)  VASTSTELLING DATUM VOLGENDE LEDENVERGADERING 
 DINSDAG 6 OKTOBER 2020  
14)  RONDVRAAG  
15)  SLUITING VAN DE VERGADERING 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1) Opening 

Hans Schoemaker (voorzitter) opent de vergadering en heet iedereen van harte 
welkom. 
 

- Onze core business, judolessen, verzorgen we momenteel circa 40 weken per jaar 

op vier werkdagen, 18 uur in de week. Dat doen we op twee locaties (Parijsch en 

KJS).  

- Naast judolessen nog veel andere activiteiten ondernomen.  

- Esther, Linda, Gerry en Wilbert vormen de huidige trainersstaf met ondersteuning 

van dojo-assistenten Jelle v.d. Marck en Sannah Lowik en verder onder meer Rick 

van Kraaij, Vigo ’t Lam en bij Gerry: Oscar Vreugdenhil en Joke van Renswou. 

Oscar heeft Arie de Hoog afgelost. 

- Trainers en dojo-assistenten hebben actuele VOG’s 

- Keurmerk van de JBN is inmiddels verworven en geldig tot eind 2019. – verlenging 

is aangevraagd voor de jaren 20 en 21 

- Erika Hendriks verzorgt bijeenkomsten ‘herkennen van grensoverschrijdend gedrag’ 

in nov 18 Voor nov 19 staat een vervolgsessie in de planning. 

- De oude site kreeg geen ondersteuning meer van de ontwikkelaar. Wij, voornamelijk 

Jetse, hebben daarom onze website noodgedwongen een facelift gegeven o.a. 

inhoudelijk vormgegeven en aangepast aan de eisen van deze tijd. Het is kennelijk 

in de smaak gevallen, want positieve reacties op gehad. 

- Veel communicatie over activiteiten verloopt ook via onze Facebook-pagina.  

- Ook What’s App is in onze vereniging intensief in gebruik om elkaar te informeren. 

Er zijn diverse groepen actief. 

- Vrijwilliger van het seizoen en voor dit jaar houder van de Toon van den Heuvel-

trofee: Martine Woudstra 

- We zijn lid van de JBN en van Topjudo Utrecht 

- Voor de contributie hebben we besloten, dat komend seizoen elke judoles, die wordt 

afgenomen in rekening wordt gebracht. 
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2) Notulen van de Algemene Jaarvergadering van 2 oktober 2018 
 Er komt een Sees Jagers straat in Culemborg. Hier zijn wij enorm trots op. 

Wij hebben besloten om de Algemene Jaarvergadering zo te houden, zoals wij het nu 
doen. 

 
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 

 
3) Jaarrekening 2018-2019 

Wij hebben besloten om via WEA Accountants en Adviseurs de financiële stukken op 
te laten stellen. Mocht de Belastingdienst informatie over onze vereniging willen 
ontvangen, dan kunnen wij dit op een professionele manier aanleveren. 

 
 a. FINANCIELE VERANTWOORDING VERSLAG JAAR 2018-2019 

Wim Versteeg (WEA) licht tijdens de vergadering een en ander toe. 
 
b. VERSLAG KASCOMMISSIE  
De Kascommissie bestaat uit Sjoerd Tigchelaar en Femke Tammer. De kascontrole 
heeft plaatsgevonden en de kas is in orde bevonden. Kascommissie is tevreden, alles 
is verklaarbaar. Sjoerd wordt bedankt voor zijn inzet (zie verslag). 
 
c. BENOEMING LEDEN KASCOMMISSIE VOOR HET KOMEND JAAR 
Mirjam de Vries en Femke Tammer worden benoemd als leden van de 
kascommissie. 
 

4) Voorstel tot decharge van het bestuur voor het gevoerde financiële beleid 
 De Kascommissie stelt de vergadering voor om het bestuur décharge te verlenen 
voor het gevoerde financiële beleid. Zij zijn geen afwijkingen tegengekomen en 
hebben deze hierbij goedgekeurd. De kascommissie wordt bedankt voor haar inzet.  

 
5) Verslag wedstrijdsecretariaat (intern) Hans Schoemaker 

De werkzaamheden van het intern wedstrijdsecretariaat zijn niet meer zoveel 

omvattend als in het verleden met Vrijstadtoernooi en teamwedstrijden. De 

coördinatie van de activiteiten die resteren zijn verdeeld over Wilbert en Hans. En 

worden vervolgens op de dag uitgevoerd door een grote groep vrijwilligers.  

Wilbert neemt interne wedstrijden, zoals het Afsluittoernooi voor zijn rekening. Hans 

coördineert de Instaptoernooien. Wij verzorgen per seizoen twee Instaptoernooien 

voor JBN-Midden-NL. Judo Vianen doet de andere twee. Komend seizoen vinden 

deze instaptoernooien 2 keer in Culemborg plaats, te weten, oktober en december.  

Judo Vianen verzorgt de instaptoernooien in februari en mei. 
Wilbert en Hans worden bedankt voor hun inzet en inspanning. 

 
6) Verslag ledenadministratie (Hans Schoemaker) 

Hans licht het verslag van de ledenadministratie toe tijdens de vergadering. Het 
verslag ligt ter inzage bij het secretariaat. Hans wordt bedankt voor zijn inzet en 
inspanning. 

 
7) Verslag wedstrijdsecretariaat (extern) (Wim Colin) 

Wim licht het verslag toe tijdens de vergadering. Wim wordt bedankt voor zijn inzet en 
inspanning. 
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8) Verslag Technische Commissie (Wilbert Janssen) 
Wilbert doet mondeling in de vergadering verslag: 

• Twee dojo-assistenten erbij (Jelle en Sannah) 

• Sannah heeft haar zwarte band behaald, supermooie prestatie. 

• Met drie judoka’s meegedaan bij de Nederlandse Kampioenschappen. Vigo ’t 
Lam, Tim Helmond, Babs Megenkamp. Babs is derde geworden bij onder de 
15 jaar. Een hele mooie prestatie ook. 

• Er zijn wel enkele blessures op de trainingen, komt dit door klimaat, stoffigheid 
in de dojo? Wij moeten dit goed in de gaten houden. 

• De burgemeester heeft een keer gekeken naar het seniorenjudo. Binnenkort 
komt de wethouder Sport meedoen. 

• Er zijn diverse app-groepen aangemaakt. 
 

De Technische Commissie wordt bedankt voor zijn/haar inzet en inspanning. 
 
9) Verslag Activiteitencommissie (Linda Rikken) 

• Er is een leuk judokamp geweest. In principe gaan alle kinderen mee, die dat 
willen en mee mogen. Dit jaar kende het zomerkamp 75 deelnemers inclusief 
begeleiding. 

• Er heeft een paintball avond plaatsgevonden. 

• Seniorenavond heeft niet plaatsgevonden, er was hier te weinig belangstelling 
voor. 

 
De Activiteitencommissie wordt bedankt voor zijn/haar inzet en inspanning. 

 
10) Aftreden en herkiesbaar stellen van een bestuurslid  

Volgens het reglement (artikel 5.2.) treden er jaarlijks één of meer leden van het 
bestuur volgens een rooster af. Het bestuurslid is terstond wel of niet herkiesbaar. Dit 
jaar treedt Gerry van Renswou af en stelt zich herkiesbaar. Ook Hans Schoemaker 
stelt zich weer voor de duur van één jaar herkiesbaar als voorzitter.  
Besloten is dat Hans en Gerry vanaf nu samen optrekken, dus beiden telkens voor 
een jaar. Zij kunnen dus beiden tegelijk aftreden.  

 
Het aftredingschema ziet er als volgt uit: 
 
Naam        Jaar van aftreden 
Hans Schoemaker en Gerry van Renswou    2020 

 
11) Begroting 2019 / 2020 

De begroting wordt op de vergadering toegelicht.  
 

Dit jaar vindt er geen contributieverhoging plaats. 
 
Grote Clubaktie heeft ons een mooi bedrag opgeleverd. Wij gaan hier zeker in het 
nieuwe seizoen mee door. 

 
13) Vaststellen datum volgende ledenvergadering 

Voor het jaar 2019-2020 zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden op 
dinsdag 6 oktober 2020 in de Proeftuin De Ontmoeting in Culemborg.  
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14) Rondvraag  
 
 Linda Rikken 
 Mogen wij nieuwe T-shirts bestellen? 
 Besloten wordt dat Femke en Linda een offerte op gaan vragen m.b.t. nieuwe T- 
 shirts. 
 
 Wim Colin 

Het is de week van de scheidsrechters voor alle sporten. Zij worden allemaal een 
keer in het zonnetje gezet. Misschien een leuk gebaar om zaterdag bij het 
instaptoernooi een applaus te vragen voor de scheidsrechters. 

 
 Toon v.d. Heuvel 
 Dankt alle vrijwilligers etc. voor hun/haar inzet voor Judovereniging Anton Geesink. 
  
15) Sluiting van de vergadering 

Hans Schoemaker bedankt iedereen voor haar/zijn bijdrage. De vergadering dankt 
Hans voor zijn inzet. De vergadering is om 22.40 uur afgelopen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 6 oktober 2020. 
 
 
De Voorzitter       De Secretaris 
 
 
Hans Schoemaker       Gerry van Renswou 
 


