
 
 

 

Bestuursverslag judovereniging Anton Geesink seizoen 2019/2020 
 
We mogen zeggen dat we, mede door het coronavirus, een roerig judojaar achter de rug hebben.  

Voor en achter de schermen is er door ons vrijwilligerscorps met man en macht gewerkt om alle 

judolessen door te laten gaan. Met de nodige creativiteit en flexibiliteit is dat goed gelukt. 

 

Verder zijn er andere zaken vermeldenswaardig: 

- Dit seizoen zijn drie aan de vereniging verbonden mensen overleden: 

- Arie de Hoog was in de jaren zestig/ zeventig een van de eerste judoka’s, die bij ons 

judolessen volgde en in wedstrijdverband uitkwam. In de laatste jaren assisteerde hij 

juffrouw Gerry bij de judolessen van de allerjongsten. 

- Jos Collet startte eind jaren 80 met judolessen. In 1990 werd hij voorzitter in het bestuur. 

Daarmee was hij, na Sees Jägers, de tweede voorzitter van de vereniging. Ook buiten de 

vereniging was Jos actief in de judowereld met ondermeer functies op regionaal en landelijk 

niveau. 

- Marie de Leeuw was de echtgenote van Jan, onze trainer van het eerste uur. We denken 

met warme gevoelens aan haar terug. 

- In oktober 2019 was het 50 jaar geleden, dat Gerry van Renswou zich meldde voor haar eerste 

judolessen. Nadat zij haar 1e dan en lesbevoegdheid haalde, startte zij 30 jaar geleden als 

judotrainer. Tot op de dag van vandaag doet zij dit met verve. Dat was voor het bestuur reden 

om een lintje bij de koning voor haar aan te vragen. Dat is gelukt en nu hebben wij een lid in de 

orde van Oranje Nassau en een erelid van de vereniging in ons midden. 

- Esther, Linda, Gerry en Wilbert vormen de trainersstaf. Zij worden daarbij ondersteund door 

dojo-assistenten Jelle, Sannah, Rick, Vigo, Oscar en Joke. Inmiddels loopt ook Anne zich warm 

om dojo-assistent te worden. Alle trainers en dojo-assistenten beschikken over een actuele 

‘Verklaring omtrent gedrag’, zoals de Judobond Nederland voorschrijft. 

- Ons keurmerk, verleend door de Judobond, is in september 2019 verlengd voor de duur van 

twee jaar. Het keurmerk staat voor een professionele en veilige sportomgeving. 

- Onze belangrijkste activiteit, judolessen, verzorgen we momenteel circa 40 weken per jaar op 

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

en KJS – Koningin Julianaschool). 

- Door het coronavirus moesten we de judolessen in de zaal staken. Op het parkeerterrein van 

DS Events zijn de lessen in de maanden mei, juni en juli 2020 in de buitenlucht voortgezet. 

Vrijwel alle lessen konden doorgaan. 

- Na de laatste buitenles hebben we afscheid genomen van ruim 70 judomatten (140 m2 

oefenoppervlakte). Ruim 20 jaar hadden ze goede dienst gedaan en waren aan vervanging toe. 

Om en nabij 35 judoka’s hebben nu hun ‘thuisdojo’ met 2 tot 3 judomatten.  

Onze gloednieuwe tatami van 147 m2 kun je bewonderen en gebruiken in de dojoruimte van de 

KJS. 

 

 

 

 



- De luchtkwaliteit in de dojo baart ons al lange tijd zorgen. Die zorg hebben we in de afgelopen 

jaren regelmatig gedeeld met de Sportstichting (beheert de sporthal) en de gemeente (de 

eigenaar van de hal). Hoewel er een onderzoek naar de kwaliteit in de planning staat, hebben 

we toch besloten om met ingang van september 2020 de judolessen in de dojo op te schorten. 

In het KWC en de Koningin Julianaschool hebben we vervangende ruimte gevonden. 

- Erika Hendriks verzorgt voor de trainers, dojo-assistenten en begeleiders bijeenkomsten 

‘Herkennen van grensoverschrijdend gedrag’. Voor november a.s. staat een derde sessie 

gepland. 

- Onze website is in de loop van dit seizoen onder handen genomen door Jetse, Hans en 

Ricardo. Vooral de zoekfunctie is verbeterd, en daardoor de toegankelijkheid. Het is, naast de 

mail, een belangrijk medium voor verstrekking van informatie over allerhande zaken. 

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

- WhatsApp is in onze vereniging intensief in gebruik. Er zijn diverse groepen actief. 

- Vrijwilliger van het seizoen en daarmee houder van de Toon van den Heuvel-trofee: Jelle van 

der Marck. 

- We zijn lid van de JBN en van Topjudo Utrecht. Topjudo Utrecht begeleidt onze judoka’s met 

ambitie om de ’top’ te bereiken. 

- Wij verzorgen per seizoen twee Instaptoernooien voor JBN-MN. Judo Vianen doet de andere 

twee. Door corona is het laatste instaptoernooi in Vianen komen te vervallen. Komend seizoen 

pakken we de draad weer op. De toernooien in het najaar 2020 zijn helaas al van de 

wedstrijdkalender gehaald. 

- Ook dit jaar doen we mee aan De Grote Clubactie. In het najaar 2019 hebben de jeugdleden 

een opbrengst van € 1.240,- voor onze club opgehaald. De opbrengst besteden we aan 

jeugdactiviteiten. 

- Onze jaarrekening laten we sinds najaar 2019 opmaken (bij het gemis van een penningmeester) 

en controleren door WEA Accountants en Adviseurs.  

- In het voorjaar 2020 vroeg de fiscus ons om documentatie aan te leveren, zodat zij kunnen 

vaststellen of en in welke mate de vereniging belastingplichtig is voor omzetbelasting, 

loonheffingen en vennootschapsbelasting. De uitkomst luidde eind augustus 2020, dat wij 

daarvan vrijgesteld zijn. Voor de toekomst geldt dat de fiscus daarop blijft toezien. 

 


