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Voorwoord 
 

Precies het moment waarop ik het voorwoord schrijf van de ALV 2022 eindigen de 
Coronamaatregelen die ons twee jaar volledig in de greep hielden. Opnieuw een bewogen 
jaar waarin we zeer recent afscheid namen van Mitchel. Zijn dood trof de vereniging in het 
hart, zeker ook het bestuur waarin Claudia, moeder van Mitchel, een gewaardeerd lid is. 

De steun die vanuit de vereniging voelbaar was laat zien waarin een kleine vereniging groot 
kan zijn. 

Dezelfde betrokkenheid zorgde ervoor dat we in de moeilijkste periode van onze vereniging 
een ledengroei mochten noteren, een topprestatie van alle vrijwilligers, docenten, 
assistenten en bestuur. De docenten die binnen de geldende maatregelen steeds opnieuw 
geweldige lessen verzorgden verdienen een groot compliment. 

2021 stond ook in het teken van ons 60-jarig bestaan. We planden het spektakel precies in 
een intermezzo van Coronamaatregelen. Het werd een daverend judofeest. Met als 
stralend middelpunt Antoon Verblackt die officieel het erelidmaatschap door de wethouder 
van onderwijs en sport kreeg uitgereikt. 

De fantastische dag met dito weer werd opgeluisterd door meervoudig Europees kampioen 
Henk Grol. Het werd een dag om nooit te vergeten.  

We zijn aan het eind van de Coronatunnel. Niets staat ons in de weg om de ingeslagen weg 
met veel verschillende vormen van trainingen verder uit te bouwen. Shizen Hontai is 
springlevend, ik zie de toekomst met heel veel vertrouwen tegemoet. 

 

 

 

 

Rutger van Deursen 

Voorzitter Shizen Hontai 
  



 
 

Agenda ALV 2022  

1. Opening door voorzitter* 
2. Uitleg vergaderproces door secretaris dhr M. Smetsers  
3. Ingekomen stukken*  

 
4. Vaststellen Notulen vorige ALV 2021* (Appendix 1)  
5. Goedkeuring Secretarieel jaarverslag* (Appendix 2)  
6. Goedkeuring Jaarverslag WOC (Appendix 3)  
7. Goedkeuring Jaarverslag jeugdcommissie (Appendix 4) 
8. Goedkeuring Jaarverslag vertrouwenscontactpersoon (Appendix 5)  
9. Vaststelling conclusies kascontrolecommissie* (Appendix 6)  
10. Benoeming volgende kascontrolecommissie *  
11. Goedkeuring Financieel jaarverslag 2021 en begroting 2022* (Appendix 7)  

 
12. Verkiezingen binnen het bestuur  

Dhr R van Deursen voorzitter, aftredend in 2022 en stelt zichzelf herkiesbaar 
Dhr H Visser  algemeen bestuurslid, aftredend in 2022 en stelt zichzelf herkiesbaar 

Onderstaande overige bestuursleden hebben aangegeven aan te blijven: 

Dhr M Smetsers secretaris   aftredend in 2023 
Dhr V van Brussel algemeen bestuurslid  aftredend in 2023 
Dhr J Mertens  algemeen bestuurslid  aftredend in 2023 
Mevr C. Baert  algemeen bestuurslid  aftredend in 2023 

13. Rondvraag* 
14. Sluiting van de ALV door de voorzitter*  

 
*Statutair agendapunt 

 

Appendices 

Appendix 1: Notulen ALV 19 mei 2021 
Appendix 2: Secretarieel jaarverslag 2021 
Appendix 3: Jaarverslag Wedstrijd Organisatie Commissie 2021 
Appendix 4: Jaarverslag jeugdcommissie en jeugdkamp 2021 
Appendix 5: Jaarverslag vertrouwenscontactpersoon 2021 
Appendix 6: Verslag kascontrolecommissie 2021 
Appendix 7: Financieel jaarverslag 2021 en begroting 2022 
  



Appendix 1: notulen online ALV 2021 
 

Aanwezig bestuur : 

Rutger van Deursen (Voorzitter) 
Orjan Vink (Penningmeester) 
Henk Visser (Algemeen bestuurslid) 
Jeroen Mertens (Algemeen bestuurslid) 
Vincent van Brussel (Algemeen bestuurslid) 
Claudia Baert (Algemeen bestuurslid) 
Michiel Smetsers (Secretaris) 

  

  

In totaal 21 accounts zijn ingelogd (Bestuur en leden) 

  

  Aanwezig leden: 

Justin Baert 
Bas Bosscher 
Matthijs Bosch 
Thimo Derks 
Emile Heesters 
Tim Habraken 
Elysha Hollemans 
Hugo Smeets 
Rob Huijbers 
Leon 
Matthijs Cune 
Remi van Roemburg 
Ingmar Westerhof 
Winand Kanen 

  

   

# Besproken punten Actie 

1 Opening voorzitter: 

De voorzitter opent de vergadering. 

Ter info 

2 Proces uitleg: 

Agenda beschikbaar op de website. 

Graag op mute. Vragen graag stellen via de tekstfunctie of het “handje 
opsteken”. 

Stemmen voor zaken: via stemtool, dit is niet anoniem. 

Stemmen voor personen: via stemtool: anoniem. 

Alle leden mogen stemmen, behalve het bestuur. 

  

Ter info 



3 Ingekomen stukken: 

Er zijn geen ingekomen stukken van leden. 

Er is een stemmingspunt toegevoegd door het bestuur. Dit is aangegeven bij de 
herinnering, 1 week geleden.   

Er heeft niemand anders zich aangemeld voor de beschikbare functies. 

Er is één opmerking geplaatst door Dhr. Matthijs Cune omtrent de benaming van 
agendapunt 9. Dit moet zijn “verslag kascommissie” en niet “goedkeuring verslag 
kascommissie”. Dit is inderdaad correct volgens de statuten en is direct 
aangepast. 

  

Ter info 

4 Notulen Algemene Leden Vergadering 2020: 

De voorzitter vraagt of er opmerkingen of vragen op de notulen zijn: 

Vragen: 

-          Ingmar: kunnen jullie het verslag van de tussentijdse ALV (15-12-2020) 
ook beschikbaar maken. à Actie: Michiel zal dit op de website zetten. 

-          Matthijs Cune: Het vorige verslag gaf diverse malen “Matthijs” aan. 

à Graag dit in de komende notulen met achternaam aanvullen. 

De notulen van ALV 2020 zijn goedgekeurd. 

  

  

  

  

  

Michiel 

  

Michiel 
(Direct 
uitgevoerd) 

5 Secretarieel jaarverslag 2020: 

Jeroen geeft een korte uitleg. Hij geeft ook een uitleg over de app die 
momenteel in gebruik is door de docenten en assistenten. 

Vragen: 

-          Matthijs Bosch: hoe is de app opgesteld en hoe zorgt het bestuur dat dit 
veilig is. Jeroen geeft hier een (technische) uitleg over. 

  

Ter info 



6 Jaarverslag wedstrijdcommissie: 

Geen opmerkingen of vragen. 

Ter info 

7 Jaarverslag jeugdcommissie: 

Geen opmerkingen of vragen. 

Ter info 

8 Jaarverslag vertrouwenscontactpersoon: 

Er zijn geen meldingen gemaakt. 

De voorzitter geeft aan dat er gezocht wordt naar opvolging en komt hier zo 
spoedig mogelijk op terug. 

  

Ter info 

9 Verslag kascontrolecommissie: 

Remi van Roemburg en Matthijs Cune hebben de kascontrole uitgevoerd en zijn 
unaniem tevreden. 

Er zijn verder geen op- of aanmerkingen en daarmee geeft de ALV decharge aan 
het bestuur. 

  

Ter info 

10 Benoeming kascontrolecommissie: 

Ingmar Westerhof en Remi van Roemburg bieden zich aan voor het komend jaar. 

Ter info 



11 Vaststelling financieel jaarverslag en begroting 2021: 

Orjan geeft een overzicht en verduidelijking. Hij geeft ook een verduidelijking 
van de stemmingspunten. 

  

Matthijs Bosch: in het vorige tussentijdse ALV (15-12-2020) waren enkele 
personen tegen het voorstel voor contributieaanpassing. Waar blijft hun nieuwe 
voorstel? à Er is geen formeel voorstel ontvangen. Na de ALV heeft het bestuur 
contact gehad met enkele leden en is verder uitleg gegeven. 

 De voorzitter bedankt de penningmeester. 

  

  

  

Ter info 

12 Voorstel tot teruggave contributie en docentenvergoeding: 

  

Vragen vooraf: 

Ingmar: wordt de contributie actief of passief teruggegeven. Orjan: dit is “actief” 
omdat de incasso voor deze maand(en) niet wordt gedaan.  

Stemming 1: 1 maand teruggave contributie en 3 weken docentenvergoeding. 

86% akkoord, 0% niet akkoord. De rest is blanco. Dit besluit is aangenomen.  

Stemming 2: 1 maand extra teruggave contributie en totaal 4 weken 
docentenvergoeding, uitgebreid met 4 weken vergoeding voor de assistenten. 

92% akkoord, 0% niet akkoord. De rest is blanco. Dit besluit is aangenomen.  

  

  

Ter info 



13 Verkiezing penningmeester: 

Stemming: 

13 stemmen voor, nul stemmen tegen. 

Orjan is hierbij voor de komende drie jaar aangesteld als penningmeester. 

Ter info 

14 Rondvraag: 

Orjan: bedankt de trainers en hoopt ze binnenkort weer te kunnen zien. 

Matthijs Bosch: geeft aan om te kijken of de app voldoet aan de veiligheidseisen. 
De voorzitter nodigt hem uit dit direct met Jeroen op te nemen.   

  

Ter info 

15 Afsluiting:De voorzitter sluit de vergadering. Ter info 

  

 
 
  



 

Appendix 2: Secretarieel jaarverslag 2021 
 

Judo- en jiujitsuvereniging Shizen Hontai 
 

Secretarieel jaarverslag over 2021 
 

 
Bestuur: 
Het bestuur bestond in 2021 uit: 

Voorzitter: Rutger van Deursen (Verkozen in 2019) 
Secretaris: Michiel Smetsers (Verkozen in 2020) 
Penningmeester: Orjan Vink (Verkozen in 2020) 
Algemeen bestuurslid: Henk Visser (Verkozen in 2019) 
Algemeen bestuurslid: Vincent van Brussel (Verkozen in 2020) 
Algemeen bestuurslid: Claudia Baert (Verkozen in 2020) 
Algemeen bestuurslid: Jeroen Mertens (Verkozen in 2020) 

 
In het jaar 2021 was het bestuur nog veel bezig met de steeds veranderende corona maatregelen. Daarnaast 
werd toch nog tijd gevonden om het trainingsaanbod verder uit te breiden met wedstrijd en zwarte band training.  
Het bestuur is vrijwel maandelijks bijeengekomen, vrijwel allemaal digitale bijeenkomsten.  
In 2021 heeft het bestuur vier keer een docenten-bestuurs overleg gehad waarbij voornamelijk afstemming heeft 
plaatsgevonden over hoe les te geven in combinatie van de corona regels 
 
Trainingen / locaties:  
Het lesprogramma van 2021 stond wederom in het teken van Corona en de steeds veranderende maatregelen. Er 
is weer op diverse alternatieve manieren getraind om binnen de mogelijkheden toch te kunnen trainen. 
Daarnaast hebben we de trainingen uitgebreid met wedstrijd en zwarte band trainingen.  
 
Op de locatie in de Kempencampus lopen we tegen de maximumcapaciteit van de zaal, speciaal op de maandag.  
De Berkt is de vaste locatie voor de vrijdag, hier is de opslagruimte verder afgewerkt.  
 
 
Leden: 
 

Jaar: 2021 2020 2019 

Aanmeldingen 58 49 46 

Afmeldingen 36 40 83 

Ledenaantal jaareinde 218 196 187 

A-Judo 10 10 12 

Jiu-jitsu 27 18 19 

Jiu-jitsu & judo 14 14 13 

Judo 139 128 158* 

Trainers / Niet actief / overig 28 26 - 

 

* inclusief niet actieve leden. 
(Data overgenomen uit Sportlink, data per 05-02-2022)  



Docenten: 
De volgende veranderingen in trainers zijn in 2021 geweest: 
Gestopt: 

- Rob Huijbers. (Donderdag, trainingen overgenomen door Justin Baert) 
- Jurgen van Horssen. (Dinsdag, trainingen overgenomen door Emile Heesters) 

Aangetreden: 
- Justin Baert. (Donderdag, en assisteert ook nog op andere dagen) 

 
Relatief gezien zijn dit weinig veranderingen in docenten, en met Justin en Emile namen bekende gezichten de 
trainingen over.   
 
Ook dit jaar zijn de docenten bijgestaan daar de assistenten, die zelf ook een poule hebben opgezet. Met dank 
ook dit jaar aan de vele overige leden die meegeholpen hebben tijdens de vele buitentrainingen, bootcamps en 
dergelijke.  
 
 
Evenementen / activiteiten: 

- Jeugdkamp: dit jaar wel doorgegaan, maar gelimiteerd tot één dag zonder overnachting.   
- Grote clubactie: er zijn 416 loten verkocht met een opbrengst van €1.334,- (2019: 391 / €917,90) 
- Supermark Plus actie: in totaal haalden we hiervoor een opbrengst van €404,- 
- Clubkampioenschappen: niet doorgegaan i.v.m. coronamaatregelen.  
- Herfsttoernooi: gehouden op 31 oktober met maar liefst 224 inschrijvingen! 
- Spelletjesmiddag / strandtraining / 60 jarig jubileum: een daverend succes op wederom een stralende 

dag. Een delegatie van de JBN, de wethouder van sport en zelfs de burgemeester traden aan om het 
jubileum te vieren en Antoon erelid te maken. De strandtraining werd geleid door niemand minder dan 
olympisch atleet Henk Grol. 

- Sjors Sportief: zowel in de eerste helft, maar dit jaar ook in de tweede helft van het jaar.  
- In de eerste helft van december zijn examens afgenomen 

 
 
Nog enkele punten van aandacht: 

- Er wordt inmiddels goed gebruik gemaakt van de ledenapp. Een grote professionaliseringsslag welke goed 
zal helpen bij het uitwerken van het nieuwe contributiesysteem. 

 
 
 
Namens het secretariaat, 
 
Michiel Smetsers 
Secretaris Shizen Hontai 
Februari 2022 

  



 

Appendix 3: Jaarverslag Wedstrijd Organisatie Commissie 
 
Info toernooien tbv Jaarverslag W.O.C. 2021 
 
Voorbereiding Herfst toernooi 31-10-2021: 
19-09-2021:  W.O.C. / TC overleg. Redelijke opkomst, sommige W.O.C. leden met geldige redenen 

afwezig. Overleg inhoudelijk belangrijk en veel besloten. 
 
31-10-2021: Voorbereidingen zijn op grotere schaal uitgevoerd wat zorgde voor een hoop drukte voor 

het toernooi. De hoeveelheid uitgenodigde verenigingen was groot wat voor erg veel 
inschrijvingen heeft geleid in combinatie met het toevoegen van jiu-jitsu. Ik raad aan geen 
nieuwe verenigingen meer uit te nodigen want dit was het logistieke en ruimtelijke 
uiterlijk waar we als vereniging mee kunnen werken (grootte van de zaal, matten, 
vrijwilligers, etc). De jiu-jitsu werd als succesvol ervaren en willen we dan ook doorzetten 
in het volgende toernooi. Voor nu waren er geen prijzen maar dit moet volgende keer wel 
gebeuren en naar afspraak met Leon gaan zei die judo en jiu-jitsu doen korting (dit moet 
1 inschrijvingspagina worden met een keuze). 

 
 Velen extra vrijwilligers zijn opgeroepen, soms ook in de vorm van ouders en wat jongere 

kinderen omdat veel ervaren vrijwilligers niet beschikbaar waren wat het tekort 
verergerde. Ik denk niet dat we ons erg zorgen moeten maken om de hoeveelheid 
inschrijvingen van onze eigen vereniging in relatie de komende clubkampioenschappen 
(ong. 50 dacht ik) omdat er bij de clubkampioenschappen er vaak meer budoka’s van 
onze eigen club meedoen, ook omdat we nu jiu-jitsu erbij hebben. 

 
Terwijl het toernooi voor velen werd gezien als succesvol waren er nog grote 
verbeterpunten die vooral naar voren kwamen door de schaal van he toernooi: 
tijdsindeling zorgde voor problemen met vrijwilligers verdeling, geen pauzes, stress bij de 
wedstrijdorganisatie (pouletjes), etc. Het tweede punt was iets in de communicatie wat 
fout is gegaan, maar ook moet er gewerkt worden aan de scheidsrechters en het 
tafelpersoneel. De altijd al aanwezige traagheid van de huidige weegstrategie was nu erg 
duidelijk en zal getackeled worden in de clubkampioenschappen. Een probleem waar het 
bestuur misschien aan kan meedenken/ meewerken is de kapotte geluidsinstallatie (nu 
weer bij het sondervick maar word nog getest/gefixt dus ik hoop op positieve uitkomst 
maar verwacht het ergste). We horen hier gewoon toegang toe te hebben maar het is 
eigenlijk altijd een probleem. 

   
Als laatste en dan kort: financieel gezien zijn zitten we boven break-even wat betekent 
dat er minder basis steun nodig was dan normaal (overzicht van algemene financiën op 
de volgende pagina). Ik hoop dat het volledig overeenkomt (+ meer) met wat Orjan heeft 
geleverd. De inkoop kosten van de prijzen zijn erg gestegen vanwege inflatie, hier dus in 
de toekomst rekening mee houden; misschien moeten de prijzen omhoog of een andere 
leverancier zoeken. 

 
Langs deze weg wederom dank voor jullie inzet die het weer tot een sportief judojaar hebben gemaakt. 
 
Thimo 
Namens de Wedstrijdorganisatiecommissie.  



Appendix 4: Jaarverslag jeugdcommissie en jeugdkamp 
 

Voor u ligt het jaarverslag van de jeugdcommissie van Shizen Hontai. Dit is het tekstuele deel. Het 

financiële deel is tussen Koen en Orjan afgehandeld en opgenomen in het financiële jaaroverzicht van 

Shizen Hontai. 

Leden 

De jeugdcommissie bestaat op het moment uit 7 leden: 

Hugo Smeets  Voorzitter 

Pleuni de Graauw Penningmeester 

Bram Burgers 

Justin Baert 

Noor de Klerk 

Pien Thijssen 

Vincent van Brussel 

Na het afgelopen jaar van activiteiten organiseren heeft Ingmar Westerhof besloten de Jeugdcommissie 

te verlaten. Na het oprichten van deze commissie en meer dan 7 jaar van inzet willen wij hem hartelijk 

bedanken voor zijn bijdragen. Met in het speciaal de taak van voorzitter die hij vele jaren op zich heeft 

gedragen. 

Ook heeft ons verlaten Koen Mies, hij heeft meer dan 3 jaar de taken van penningmeester super weten 

te vervullen. Hier zijn wij hem erg dankbaar voor. 

En waar mensen gaan liggen ook weer kansen voor andere leden van onze club. zo verwelkomen wij 

Pleuni de Graauw als nieuw lid en tevens penningmeester van de Jeugdcommissie. 

 

Activiteiten 

Afgelopen jaar hebben we vanuit de Jeugdcommissie weer een aantal activiteiten georganiseerd: 

Mini-kamp - 11 juli 2021 

In verband dat het judokamp zelf niet door kon gaan is was er besloten om een 1 daags kamp te 

organiseren. Dit bood voor de judoka’s die nog nooit mee waren geweest met het kamp, de sfeer te 

kunnen proeven.  



Dit is bij veel judoka’s heel goed bevallen! 

Ouderenactiviteit - 29 augustus 2021 

Afgelopen jaar heeft de ouderenactiviteit wat vertraging opgelopen. Normaal is dit gepland rond mei 

maar door Corona maatregelen was het verplaatst naar augustus. Als evenement hadden we bowlen + 

BBQ! Ook hadden we geïnformeerd wat we volgend jaar zouden kunnen doen. Mocht je nog ideeën 

hebben dan horen we die graag via jeugdcommissie@shizenhontai.nl of via een van de leden 

Spellenmiddag en strandtraining - 18 september 2021 

De spellenmiddag en de strandtraining vielen in 2021 gezamenlijk met het 60 jarig bestaan van de 

vereniging. Hiervoor waren Justin, Koen en Noor gevraagd om gezamenlijk met het 60 jaar commissie 

bepaalde zaken te regelen 

Sportmarkt  

Helaas is de sportmarkt in 2021 niet doorgegaan 

 

Groeten namens de jeugdcommissie, 

Hugo Smeets 

 

 

 
Kamp commissie. 
 
Helaas heeft dit jaar geen echt kamp kunnen plaats vinden. 
Dit vonden we echt jammer. 
 
Om toch nog een beetje kamp sfeer te proeven was er een mini-kamp met de Jeugdcommissie 
georganiseerd. Een eendaags evenement waarbij we natuurlijk een aantal dingen hebben gedaan die we 
altijd doen met een echt judokamp! 
 
Op naar het volgende kamp (10 t/m 12 juni 2022) 
 
Namens de kampcommissie 
 
Vincent van Brussel 
 
 
  

mailto:jeugdcommissie@shizenhontai.nl


 

Appendix 5: Jaarverslag vertrouwenscontactpersoon 2021 
 

 Conclusie: geen meldingen bij onze vertrouwencontactpersonen in 2021 

  

  



Appendix 6: Verslag kascontrolecommissie 2021 
 
 
Bevinding en advies kascontrolecommissie:  
 
Na het met goed resultaat doornemen van de balans, betalingen, facturen en  

afschriften adviseert de kascommissie in de personen Ingmar Westerhof en Remi van  

Roemburg aan de algemene ledenvergadering voor het verlenen van decharge aan  

het bestuur voor het boekjaar 2021. 

 

Te Veldhoven, maart 2021 

 

Ingmar westerhof 

Remi van Roemburg 
 

  



Appendix 7: Financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021 
 

Judo- en jiujitsuvereniging Shizen Hontai 
 

➢ Financieel jaarverslag 2021 

➢ Begroting 2022 

 

Toelichting: 

Ten gevolge van de corona pandemie verliep het jaar 2021 financieel onzeker. 
Belangrijke punten waar we alert op waren zijn de compensatie voor zaalhuur, mogelijk verlies van contributie 
inkomsten door ledenverloop, extra kosten om lessen te kunnen doorzetten, contributievrijstelling in januari en 
april 2021, etc. 
 
Met z'n allen hebben we toch een positief resultaat in 2021 behaald. Dit bedrag is meegenomen ter compensatie 
door een licht negatieve begroting voor 2022. 
 
Daarmee zien we ook het komend financiële jaar met vertrouwen tegemoet. 
 
  Geboekt Begroting Verschil Begroting Toelichting 

  Bedrag 2021 Begroot min 
geboekt  

2022   

Baten           

400 - Inschrijfgeld nieuw lid 400  400  0  500  Doel is meer nieuwe leden in 
2022 

401 - Inkomsten - kosten 

examens 

375  400  -25  800  Doel is 2x examen in 2022 

402 - Inkomsten Budo 23.057  29.434  -6.377  30.000  
 

      

491 - Overige inkomsten 5.368  4.794  574  4.687  Gemeente, Grote Clubactie, 
Rabobank, … 

      

Totaal Baten 29.200  35.028  -5.828  35.987          

Lasten 
     

501 - Sportlocaties 4.372  9.495  5.123  10.095  Begroting op basis van 100% 
huur 

601 - Personeel loondienst 8.623  10.662  2.039  13.561  
 

611 - Personeel overige 120  800  680  450  Lidmaatschap, opleiding 

621 - Inhuur 7.303  9.369  2.066  9.502  
 

651 - Assistenten 1.645  2.400  755  2.500  
 

661 - Vrijwilligers 1.110  2.335  1.225  2.255  Docenten, scheidsrechter 
training, opleiding 

701 - Wedstrijdkosten 0  250  250  250  
 

711 - Lesmaterialen 1.008  1.300  292  1.000  
 

721 - Sportactiviteiten 224  750  526  750  
 



731 - Verenigingsactiviteiten 897  1.110  213  1.160  
 

7310 - Spellendag 200  200  0  200  
 

7320 - Jeugdkamp 50  0  -50  0  
 

7330 - Ouderenactiviteit 286  300  14  300  
 

7340 - Contactdag vrijwilligers / 
docenten 

300  300  0  300  
 

7350 - Strandtraining 40  40  0  40  
 

7360 - Sportmarkt 0  20  20  20  
 

7370 - Clubcompetitie 21  50  29  100  
 

7380 - Vakantie activiteiten 0  200  200  200  
 

741 - Jubilea 2.490  2.500  17  0  
 

751 - Verkoop min inkoop 

diversen 

-409  -250  159  -250  Kleding; Negatief saldo is 
opbrengst, deels verkoop 
voorraad 

801 - Verenigingskosten 1.033  1.980  947  1.970  
 

8010 - Bestuursvergaderingen (incl. 
andere partijen) 

99  200  101  200  
 

8020 - Personeelsvergaderingen 89  150  61  150  
 

8110 - Bestuursvergoedingen 700  700  0  700  
 

8120 - Lidmaatschappen bestuur -201  280  481  220  Incl. extra korting JBN 
8130 - Overige bestuurskosten 0  50  50  50  

 

8210 - Representatiekosten 346  500  154  500  
 

8220 - Dan-graden 0  100  100  150  
 

8310 - Verenigingsverzekeringen 0  0  0  0  
 

841 - Organisatiekosten 1.248  1.483  235  1.410  
 

8410 - Ledenadministratie en 
boekhouding 

761  800  39  800  
 

8420 - Print- en kopiekosten 0  100  100  50  
 

8430 - Internet, website en telefoon 48  83  35  80  
 

8510 - Advertenties en ledenwerving 300  300  0  300  
 

8610 - Bankkosten 139  200  61  180  
 

8710 - Verzekeringen 
     

910 - Reserveringen -2.550  -10.000  -7.450  -7.500  
 

9040 - Reservering voor jubileum -2.500  -2.500  0  0  Opname reservering voor 
60-jaar 

9050 - Reservering voor jeugdkamp -50  0  50  0  Opname uit eigen reserve 
9070 - Reservering voor corona impact 
en extra kosten 

0  -7.500  -7.500  -7.500  Niet gebruikt in 2021, 
begroot voor 2022 

      

Totaal Lasten 27.114  34.184  7.070  38.153          

      

Totaaloverzicht           

Totaal Baten 29.200  35.028  5.828  35.987  
 

Totaal Lasten 27.114  34.184  7.070  38.153  
 

Overschot of tekort 2.086  844  1.242  -2.166  2021: Positief resultaat 
2022: Negatieve begroting 

 
 

 


