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# Besproken punten Actie 

1 

Opening: 

De voorzitter opent de vergadering.  

 

Ter info 

2 

Introductie van 3 keuzes: 
De voorzitter geeft aan welke 

- Zwarte band training 
- Wedstrijdtraining 
- Meerdere keren sporten per week 

De voorzitter geeft aan dat Rob Huijbers eind dit jaar de club zal verlaten.  
Justin Baert zal hem opvolgen.  
 
Vragen/opmerkingen: 
Ronald Kortooms: waarom nu de kosten omhoog. Antwoord: de algemene kosten 
zijn omhoog gegaan. De wedstrijd en zwarte band training en wedstrijdtraining is 
een extra uur les waarbij kosten voor trainer en huur.  
Tim Habraken: is het mogelijk dat dit bericht wordt toegestuurd. Antwoord: dit 
staat op de website.  
Jurrian van Schaik: zwarte band training, indien er kata training aangeboden 
wordt kan dit makkelijker als aparte (tak van) sport gezien wordt.  
Emile Heesters: Ronald, is het probleem dat er tussen de verschillende sporten of 
tussen de 50 en 75%. Antwoord: een extra uur sporten kan niet gezien worden als 
een extra uur andere sporten.  
Aanvulling Orjan: trainingen voor zwarte band  
Matthijs Bosch:  Extra kosten voor extra trainingen moeten kunnen.  
Bert van Irsel: vergelijk van begroting in vorige ALV is niet meer van toepassing. 
Voorstel is overmatig complex.  Een eenvoudigere variant is gewenst.  
Tim Habraken: wat is specifiek de zwarte band training, alleen kata? Antwoord: dit 
is nog specifiek in te vullen.  
Koen Mies: sluit aan bij voorstel Bert van Irsel. Niet eens met verschil kosten judo 
/ jiujitsu of 2x dezelfde sport per week.  
Ronald: niet eens dat jiujitsu/judo kostenverschil en de onzekerheid van het 
aantal.  
Matthijs (?): is dit om eerlijk te verdelen of om gat in begroting te dichten.  
Antwoord: basis is de 1x per week sporters gelijk blijven in kosten. De extra lessen 
moet kosten neutraal worden aangegeven.  
Ingmar: goed dat het wordt aangeboden. Is het eens met voorstel.  
Sofie van Gennip: het verschil is niet duidelijk tussen 2x sporten en/of 2 
verschillende sporten.  
Mathijs (?): stelt voor om nu vóór te stellen en in een volgende ALV een ander 
voorstel op te dragen.  
Tim: heeft corona invloed op deze manier van contributie? Antwoord: nee.  
Thimo: het is altijd mogelijk om voorstellen te maken.   
 
Noot: in verband met de vele (snelle) discussies is helaas niet elke keer de 
correcte achternaam van Matthijs genoteerd, waarvoor excuus.  

Ter info 
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Voorzitter: we gaan over tot stemming.  

3 

Stemmingen 
Stemming 1: 
Het bestuur stelt het volgende voor contributieaanpassing: 
 

 
Uitslag:  
75% is het met het voorstel eens. 25% is het niet eens.  
Het voorstel is hiermee aangenomen.  
 
Stemming 2: 
Het bestuur stelt voor om de mogelijkheid te bieden om 1 maand contributie 
terug te vragen.  
Uitslag: 
100% is het met het voorstel eens.  
Het voorstel is hiermee aangenomen.  
 
Matthijs Cune: maak een eindtermijn voor het terugvragen van de contributie.  
 

 

4 

Afsluiting: 
De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 
 
 
 
 


