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Voorwoord 
 
Surrealistisch noemde ik de tijd waarin ik het voorwoord voor de vorige ALV schreef. Toen niet 
beseffend dat meer dan een jaar later we nog steeds alles op alles zetten om onze vereniging door de 
Corona pandemie te loodsen. 
 
Dankzij de betrokkenheid van de leden en het minimale verloop staan we er als vereniging nog steeds 
gezond voor. In deze ALV hebben we dan ook een voorstel om iets terug te doen voor de leden en 
docenten.  Bijzonder wat een inspanningen zijn verricht om zoveel mogelijk binnen de geldende RIVM 
normen lessen en activiteiten toch doorgang te laten vinden. 
 
Wat een enorm commitment hebben we ontmoet. Nieuwe enthousiaste docenten die ook een eigen 
sportschool hebben zien toegevoegde waarde in samenwerking en hebben onze club omarmd en 
kwalitatief verder gebracht. 
 
In een voorwoord is het niet gebruikelijk ook de bestuursleden  een enorm compliment te geven, maar 
ik doe het toch. Met niet aflatende inzet, met soms meerdere overleggen per week is er geprobeerd om 
deze crisis goed door te komen. Mijn observatie is dat, dat heel goed lukt, met vereende krachten. 
 
We hebben zelfs een extra ALV georganiseerd om iedereen adequaat te informeren. 
 
Je zou in zo’n jaar bijna vergeten te vermelden dat we een opening hebben gevonden om de Berkt als 
leslocatie te behouden. Na een verbouwing waarna we beschikken over eigen opbergruimte, hebben we 
een garantie voor de komende 10 jaar, een mooi resultaat.  
 
Ook het nadenken over de toekomst van onze mooie club heeft afgelopen jaar zeker niet stilgestaan. 
Wedstrijdjudo en zwarte band training zijn slechts enkele ingrediënten die deel uitmaken van de 
uitbreidingen waarover we nadenken en inmiddels ook realiseren.  
 
Het afgelopen jaar is er noodgedwongen volop geëxperimenteerd met buitenlessen, bootcamps en 
andere vormen van training binnen onze budosporten. Dit was onmogelijk geweest zonder de inzet van 
kundige docenten, jeugdcommissie, WOC, vrijwilligers en bestuur. 
 
Hier past dan ook een zeer hartelijk dank. 
 
Eind 2020 hebben Orjan en ondergetekende een bezoek gebracht aan ons clubicoon, Antoon Verblackt. 
We hebben hem een erelidmaatschap in het vooruitzicht gesteld. Op zijn eigen verzoek kennen we dat 
formeel toe op de eerste mogelijkheid dat hij met zijn geliefde judoka’s op de mat kan staan bij een 
mooi toernooi. 
 
Er is licht aan het eind van de tunnel. Ik spreek hier de hoop en het vertrouwen uit dat we nog voor de 
zomer onze lessen, ook binnen kunnen starten. Ten slotte kijk ik enorm uit om dit jaar het 60-jarige 
jubileum van Shizen Hontai met alle betrokkenen te vieren en samen te mogen toosten op een positieve 
en sportieve toekomst. 
 
Rutger van Deursen 
Voorzitter Shizen Hontai 
  



 

Agenda ALV 2021  

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

 
4. Vaststellen Notulen vorige ALV 2020* (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 2020 en begroting 2021* (Appendix 7)  
12. a: Voorstel tot teruggave contributie en docentenvergoeding: Dhr. Vink  (Appendix 8) 

b: Voorstel tot extra teruggave (extra maand, extra week plus assistenten): Dhr Vink  
 

13. Verkiezing penningmeester  
Dhr. O Vink is aftredend en stelt zichzelf verkiesbaar 

Onderstaande overige bestuursleden hebben aangegeven aan te blijven: 
Dhr R van Deursen voorzitter   aftredend in 2022 
Dhr H Visser  algemeen bestuurslid  aftredend in 2022 
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 

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

 
*Statutair agendapunt 

 

Appendices 

Appendix 1: Notulen ALV 19 mei 2020 
Appendix 2: Secretarieel jaarverslag 2020 
Appendix 3: Jaarverslag Wedstrijd Organisatie Commissie 2020 
Appendix 4: Jaarverslag jeugdcommissie en jeugdkamp 2020 
Appendix 5: Jaarverslag vertrouwenscontactpersoon 2020 
Appendix 6: Verslag kascontrolecommissie 2020 
Appendix 7: Financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021 
Appendix 8: Toelichting ALV instemming voor eenmalige docenten vergoeding en contributievrijstelling 
voor leden 
  



Appendix 1: notulen online ALV 2020 
 
 
  

 

Aanwezig : 
Rutger van Deurzen 
Orjan Vink 
Henk Visser 
Jeroen Mertens 
Vincent van Brussel 
Claudia Baert 
Ingmar Westerhof 
Michiel Smetsers 
In totaal 27 accounts zijn ingelogd, waarbij sommigen met 
meerdere mensen op een account.  
 

 Afgemeld:  
 

Document status: 
 Naam Functie Handtekening Datum 

     

Voorzitter 

(Statuten Art. 

14.7) 

Rutger van Deursen Voorzitter   

Notulist Michiel Smetsers Secretaris ai  19-05-2020 

 

Document revisie status: 

Revisie Datum Doel 

0 19-05-2020 Voor info 

  



# Besproken punten Actie 

1 

Opening voorzitter: 
Jeroen geeft een kort uitleg over hoe deze vergadering te houden via Microsoft 
Teams.  
De voorzitter vraagt om 1 minuut stilte ter herdenking van Renate Hendricks. 
De voorzitter geeft uitleg over de huidige buitentraining. Dit verloopt zeer positief. 
Vervolgens kijken wij hoe dit samen met de docenten uit te bouwen binnen de 
regels van het RIVM.  
 

Ter info 

2 
Ingekomen stukken: 
Er zijn geen ingekomen stukken Ter info 

3 
Notulen Algemene Leden Vergadering 2019: 
De voorzitter neemt de notulen in zijn geheel door. Er zijn geen opmerkingen.  Ter info 

4 

Secretarieel jaarverslag 2019:  
De penningmeester neemt het verslag door. Het aantal leden is iets gezakt, maar 
nog niet alarmerend.  
Het was een bewogen jaar met veel wijzigingen in trainers, maar momenteel is dit 
stabiel met een optie op 2 extra kandidaat trainers.  
Activiteiten zijn prima verlopen zowel, sportief als financieel.  
Vragen: 
KJJ Mies: De ouderactiviteit mist nog. → Orjan voegt dit toe. -> toevoegen gaat 
niet, notulen zijn reeds goedgekeurd. Is wel vermeld in deze ALV notulen 
 

 
 
 
 
 
Ter info 

5 

Jaarverslag wedstrijdcommissie:  
Remi van Roemburg geeft aan dat de toernooien nu goed verlopen. De opkomst is 
een zorg aan het worden.  Ter info 

6 

Jaarverslag jeugdcommissie:  
Ingmar bedankt Ronald voor 5 jaar inzet. Diverse activiteiten waaronder het kamp 
zijn georganiseerd en positief verlopen.  
Vragen:  
Ronald: word de jeugdcommissie niet te groot?  

- Momenteel wordt dit niet gezien als een probleem.  
De voorzitter geeft een compliment aan de jeugdcommissie.  
 

Ter info 

7 

Jaarverslag vertrouwenscontactpersoon: 
Er zijn geen meldingen gemaakt. Dit is heel positief. 
De voorzitter bedankt Trudian voor deze taak en vraagt dit te vervolgen.  Ter info 

8 

Verslag kascontrolecommissie: 
Remi van Roemburg: absoluut mooi stuk om doorheen te kijken. De 
penningmeester krijgt complimenten.  Ter info 

9 

Verkiezing kascontrolecommissie:  
De voorzitter vraagt Remi ook voor het komend jaar beschikbaar te zijn. Dit wordt 
bevestigd. Matthijs stelt zich ook beschikbaar als backup.   
 

Ter info 

10 

Financieel jaarverslag en begroting: 
De penningmeester geeft aan dat het begroting negatief was opgesteld maar 
uiteindelijk neutraal is uitgekomen afgelopen jaar. Dit komt door besparing door 
minder trainers en minder accommodatiekosten.  
 

 
 
 
 
 



Vragen: 
Ronald: waarom kosten vrijwilligers meer?  

- Nee, er zijn meer mensen op deze post geboekt i.p.v. loondienst. Voor het 
budget 2020 zijn kosten voor eventuele opleiding hierin inbegrepen. 

Matthijs: wat is post 9060?  
         → Dit is een reservering in 2019 voor uitgaven in 2020 of later voor het 
vernieuwen van de statuten, huishoudelijk regelement en protocollen. Er zijn geen 
uitgaven in 2019 gedaan. 
Matthijs: Hoe staat het met subsidies van de gemeente?  

- Deze blijven gelijk, achteraf wordt wel bekeken of wij kosten hebben 
gemaakt.  

Matthijs: wat is post 751?  
- Dit zijn kosten voor investering in judopakken. 

Matthijs: waarom reservering hoger dan begroot?  
- Dit is omdat we financieel hier de mogelijkheid voor hebben en ter 

compensatie van beperkte reserveringen in het verleden. 
Bert: verplaatsing kosten van loondienst naar vrijwilliger wel verstandig?  

- De meest plausibele keuze is gemaakt wat kan leiden tot tegenvaller, dat 
wordt dan als verlies geboekt.  

Ronald: waarom €24 voor het jeugdkamp?  
- Dit was een correctieboeking voor het verlies van het kamp dat normaal 

gesproken budget neutraal is.  
  
De ALV geeft decharge op het financieel jaarverslag en bedankt de 
penningmeester.  
 

 
 
 
 
 
Actie Orjan 
(Afgerond 
24-05-2020) 

11 

Voorstel Contributieteruggave: 
De voorzitter stelt voor om de mogelijkheid te bieden om de contributie voor April 
en Mei terug te vragen.  
Hiervoor is toestemming van de leden nodig. Er is geen bezwaar.  
Dit voorstel wordt aangenomen.  
Het bestuur zal de mogelijkheid beschikbaar maken via de website.  
 
Vragen:  
Matthijs: wat zijn voor- en nadelen?  

- Nadeel is minder inkomsten, voordeel is mensen die krap bij kas zitten om 
de contributie terug te vragen.  

Matthijs: is dit meegenomen in de begroting?  
- Nee, maar verwachten de gevolgen te kunnen dragen.  

Ronald: is dit ook voor mensen die automatisch afschrijven?  
- Een formulier komt beschikbaar op de website om de contributie terug te 

vragen. De teruggave wordt dan van de contributie afgehaald.  
Matthijs: er zijn ook minder kosten docenten en huur?  

- Dit klopt maar moeten hier wel achteraan gaan bij onder andere de 
gemeente.  

Bert: optie om in zomer vakantie ook trainingen te geven?  
- Dit wordt in overweging genomen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ter info 

12 

Verkiezing nieuwe bestuursleden: 
Ingmar stelt na 6 jaar zijn positie ter beschikking. De voorzitter bedankt Ingmar 
voor zijn positieve inzet in deze periode.  
Vincent van Brussel heeft aangeboden zijn positie over te willen nemen.  
 
 

Ter info 



Voor de vrijgevallen positie van Secretaris hebben drie mensen aangeboden te 
assisteren.  
Michiel Smetsers biedt zich aan als secretaris 
Claudia Baert en Jeroen Mertens bieden zich aan als algemeen bestuurslid.  
 
Vragen:  
Matthijs: wat zeggen de statuten over het max aantal bestuursleden?  

- Dit is minimaal 3 en moet oneven aantal zijn.  (Statuten Art.11.1) 
Matthijs: indien leden verminderen gaat het aantal bestuursleden omlaag?  

- Nee, we zijn blij met het aantal om alle taken te vervullen.  
Diverse leden: hoe te stemmen?  

- Indien geen bezwaar, dan geaccepteerd. Indien er bezwaar is kan dit in de 
chat. Statutair volgens 14.1.3 moet dit anoniem. Dit is correct, maar is in 
voorgaande ALVs ook niet zo toegepast.  
➔ Er zijn 3 bezwaren tegen deze procedure.  

Er wordt voorgesteld om via google forms een stemming te houden, dit is anoniem 
mogelijk.  Ingmar stelt dit direct op. Via google forms is de volgende uitslag: 
Vincent: 83,3% voor; 12,5% tegen; 4,2% onthouden.  
Claudia: 58,3% voor; 29,2% tegen; 12,5% onthouden. 
Jeroen: 83,3% voor; 8,3% tegen; 8,3% onthouden. 
Michiel: 79,2% voor; 8,3% tegen; 12,5% onthouden.  
 
De nieuwe bestuursleden zijn hiermee aangenomen.  
Alle bestuursleden stellen zich voor. 
 
Er zijn  meer tegenstemmen dan verwacht. Vanuit het bestuur vinden we het 
belangrijk om een open te communiceren in de vereniging en vragen de leden met 
bezwaren om deze kenbaar te maken. Wij zullen verzoeken om privacy 
respecteren. 
Dit kan eventueel ook via de vertrouwenscontactpersoon.  
 

13 

Overige punten: 
Ronald: hoeverre is de club op hoogte van opslag de Berkt?  

- Het bestuur is in overleg met Severinus om te komen tot een oplossing.  
Is er een optie B indien de Berkt niet doorgaat?  

- er zijn enkele opties maar we gaan 100% voor de Berkt. 
Willen we de statuten nog aanpassen?  

- De statuten zijn opvraagbaar bij het secretariaat. Er zijn plannen om te 
wijzigen om aan laatste wetgeving aan te passen. De huidige wetgeving is 
tijdelijk aangepast om online ALV mogelijk te maken.  

Financiën: is de mindering in opbrengsten door contributieteruggave gelijk aan de 
mindere kosten?  

- Moeilijk te zeggen, er is wel buffer. Belangrijkste is nu om de mogelijkheid 
te bieden om mensen die krap bij kas zitten deze teruggave aan te vragen.  

Is het een idee om nieuwe trainers 4 weken laten proefdraaien?  
- Goed punt, dit wordt ook zo uitgevoerd.  

Hoe zit het met een trainersverslag? 
- Momenteel is er geen hoofdtrainer. Laatste trainers overleg: Mei 2019. Er 

zijn pogingen gedaan om dit meer te doen, maar in verband met corona 
niet gelukt. Bestuur heeft intentie om minimaal 2x per jaar te doen. 

Matthijs: aantal leden bestuur is mogelijk standaard uit te breidden?  
- Nu 7 bestuursleden. Het bestuur is blij met de 3 extra leden. Er is 

momenteel geen noodzaak voor extra bestuursleden.  
Volgende vergadering: of anoniem stemmen of statuten veranderen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ter info 



- Het bestuur zal regelen dat anoniem stemmen mogelijk is.  
 

14 

Rondvraag:  
Remi geeft aan dat Ronald, Tim en Thimo hem graag willen opvolgen. Er zal een 
overgangsperiode van 2 jaar worden gehouden.  
 

 
Ter info 

15 

Afsluiting: 
De voorzitter sluit de vergadering.  Ter info 

 

  



Appendix 2: Secretarieel jaarverslag 2020 
 

Judo- en jiujitsuvereniging Shizen Hontai 
 

Secretarieel jaarverslag over 2020 
 

 

Organisatie bestuur 

Als we terugkijken vanuit het secretariaat, is er erg veel veranderd in de samenstelling van bestuur en docenten. 
Veel activiteiten hebben niet door kunnen gaan, daar waar mogelijk hebben we toch geprobeerd de leden actief 
te laten sporten. 
 
Vanaf de ALV 2020 is het bestuur als volgt ingedeeld: 

• Voorzitter: Rutger van Deursen 

• Secretaris:  Michiel Smetsers (Aangetreden in 2020) 

• Penningmeester: Orjan Vink 

• Algemeen bestuurslid: Henk Visser 

• Algemeen bestuurslid: Vincent van Brussel (Jeugdcommissie, aangetreden in 2020) 

• Algemeen bestuurslid: Claudia Baert (Secretariaat, aangetreden in 2020) 

• Algemeen bestuurslid: Jeroen Mertens (Secretariaat, aangetreden in 2020) 
 
Het jaar 2020 zag een grote verandering in het bestuur met maar liefst 4 nieuwe bestuursleden. Achteraf gezien 
zijn we blij dat we met zoveel bestuursleden zijn, want er kwam in dit interessante jaar behoorlijk wat bij kijken.  
Het bestuur is maandelijks bijeen gekomen, soms is vanwege corona nieuws meerdere malen ad hoc een 
vergadering opgezet als er beslissingen moeten worden genomen over de regels van het lesgeven. Van alle 
vergaderingen is verslag gemaakt. We hebben op 15 december 2020 een extra ALV ingelast in verband met het 
nieuwe contributie systeem en invoeren van extra lesaanbod.   
Er is een docenten-bestuur oveleg geweest 
Er is een docenten-bestuur-assistenten overleg geweest 
 
Naast het interne overleg heeft het bestuur ook deelgenomen aan de sportraad van Veldhoven, waarbij onze 
voorzitter Rutger van Deursen de binnensporten vertegenwoordigt.  
 

Trainingen / locaties:  

Het lesprogramma van 2020 stond natuurlijk in het teken van Corona. Wel sporten, dan weer niet sporten, 
sporten op 1,5m, geen sport voor de 18+ leden, binnen sporten, dan toch weer naar buiten. Van alles hebben we 
wel geprobeerd om binnen de mogelijkheden toch zoveel mogelijk te kunnen sporten.  
De locatie op de Berkt is voor langere tijd vastgelegd en ook hebben we hier geïnvesteerd in een eigen opslag 
ruimte. De Berkt (Severinusstichting) willen we nogmaals bedanken voor het opstellen van hun grasveld, zodat we 
ook buitentrainingen konden organiseren.  

  



 

Leden 

Aanmeldingen in 2020:  50  (2019: 46) 
Afmeldingen in 2020:  64  (2019: 83) 
Aantal leden eind 2020: 173  (2019: 187) 

- A-judo   10  (2019: 12) 
- Jiu-jitsu   18 (2019: 19) 
- Jiu-jitsu  & judo  14 (2019: 13) 
- Judo incl. niet ac 131  (2019: 158 inclusief niet actieve leden) 

 
 
 

Docenten en assistenten 

Het is van belang voor de veiligheid dat we weten welke kinderen naar de les komen, of ze zijn komen opdagen 
en dat er de mogelijkheid is ouders te bellen in geval van calamiteiten. Zeker nu vanwege Corona het niet altijd 
mogelijk is dat ouders bij de les meekijken is dit extra belangrijk.  
Bij eventuele uitbraak van corona bij een van de leden is het van belang te weten wie in de les aanwezig is 
geweest.  
Een app is ontwikkeld die de docent en assistent de mogelijkheid geeft te registreren wie aanwezig is geweest, 
wat het telefoon nummer is van ouders en de mogelijkheid biedt om eventueel opmerkingen bij de les te 
plaatsen.  
Informatie die door ouders aan het bestuur zijn gedeeld die belangrijk zijn voor de trainer zijn ook direct 
zichtbaar. Bij structureel afwezig zijn van kinderen kan contact worden gezocht met ouders door docent, assistent 
of bestuur.   
 
De app heeft alleen informatie nodig die van belang is voor de docenten en assistenten; deze  informatie is niet 
beschikbaar voor derden, beveiligd via https, wachtwoord/gebruikersnaam en een beveiligde database.  Dit om 
de digitale veiligheid van persoonsgegevens te garanderen. 
 
Gestopt in 2020 
Denise van der Neut (Gaf les op dinsdag met Justin) 
Sebastiaan Hamers (Gaf les op maandag met Justin) 
Rob Huijberts (Gaf les op donderdag met Marnix), zijn overdracht zal nog deels in 2021 plaats vinden 
 
Nieuw in 2020 
Emile Heesters (vanaf juli 2020 les op maandag met Justin als assistent) 
Winand Kanen (vanaf september 2020 les op vrijdag met Ronald als assistent) 
Jurgen van Horssen (vanaf oktober 2020 les op dinsdag met Justin als assistent) 
 
Vaste krachten zonder wijziging 
Leon van Peij (op woensdag met Justin als assistent en zaterdag Ronald,   
Maloe van der Heijden (het eerste uur op vrijdag) met Mart van Gassel als assistent. 
 

Lesaanbod: 

• Zaterdag is een extra jiujitsu les opgestart door Leon van Peij 

• Er is besloten dinsdag zwarte-band judo te geven (is nog niet gestart totdat Corona het toelaat) 

• Er is besloten donderdag wedstrijd judo te geven door Justin Baert in 2021 (zodra Corona het toelaat) 
  
  



 

Evenementen: 

Projecten vanuit de gemeente waaraan wij deelgenomen hebben in het kader van de 
budgetafspraken t.b.v. de subsidies: 

• Sjors Sportief: Dit is afgelopen jaar samengevallen met de buitentrainingen. Hier hebben we enkele leden 
van over gehouden. 

• Veldhovens Judospektakel: Helaas heeft dit evenement op de gebruikelijke manier dit jaar geen 
doorgang gevonden i.v.m. corona. In aangepaste vorm zijn er enkele judolessen gegeven. Wij hebben hier 
folders ter beschikking gesteld om reclame te maken voor Shizen Hontai. 

• Nationale Sportweek: van vrijdag 18 september tot en met zondag 27 september 2020. Vanwege corona 
was dit ook een aangepaste versie. D.m.v. een sportkrant die verspreid is, hebben wij reclame gemaakt 
voor Shizen Hontai. 
 

 
Evenementen/activiteiten vanuit de vereniging: 
 

• Clubkampioenschappen: 29 maart 2020, konden i.v.m. corona helaas niet doorgaan. 

• Jeugdkamp: 8-9-10 mei 2020, helaas afgelast i.v.m. corona. 

• Grote Clubactie: Er zijn 391 loten verkocht. De bruto opbrengst was 917,90 euro. 
Hiervan is 219.50 euro overgemaakt aan de verkopers. 

• Spelletjesmiddag/strandtraining: 20 september 2020 

• Buitentraining: mei t/m juni 2020 

• Binnentraining: eerste week juli tot aan de zomervakantie 

• Bostraining: 26 juli 2020 

• Buitentoernooi: 28 juli 2020 

• Ouder-kind judo: 15 augustus 2020 

• Herfsttoernooi: 4 oktober 2020, kon i.v.m. corona niet doorgaan. 

• Rabo Clubkas:  Bestedingsdoel: 60 jarig club jubileum in 2021. Bedrag: € 657,08 

• Examens: Gehouden in week 50, 7 t/m 12 december 2020 

• 15 december, ingelaste ALV vanwege aanpassing contributie en uitbreiding lespakket 
 

Het afgelopen jaar was een jaar waarin vooral veel NIET kon. Toch hebben we geprobeerd zoveel mogelijk wél te 
doen. Ook voor het komende jaar zal deze instelling nodig blijven.  
 
Namens het secretariaat, met input van Jeroen en Claudia 
 
Michiel Smetsers 
Secretaris Shizen Hontai 
Februari 2021 
 
   

  



Appendix 3: Jaarverslag Wedstrijd Organisatie Commissie 
 
Info toernooien tbv Jaarverslag WOC 2020  
 
Voorbereiding Herfst toernooi 04-10-2020:  
15-08-2020:  

WOC / TC overleg. Redelijke opkomst, goed naarmate de omstandigheden.  
04-10-2020:  

Door de algemene omstandigheden in combinatie met ziek worden van een docent is besloten 
om het Herfst toernooi niet door te laten gaan. Er is gestemd over de annulatie in een overleg 
met het bestuur, echter, voorbereidingen zijn getroffen op de normale manier. Inschrijvingen 
waren niet denderend maar genoeg voor het toernooi(85) maar van eigen club te weinig(~20 als 
ik me goed kan herinneren). Het aanmelden en betalen via onze SH website is goed verlopen, 
echter volgende keer de inschrijvingen eerder op stop zetten. Opkomst vrijwilligers was nog 
onzeker. Aankoop van nieuwe materialen en het gebruik van nieuwe technieken in aanloop naar 
het toernooi leken potentieel te hebben en zullen in de toekomst weer gebruikt worden. Ook het 
opgezette corona plan kan herbruikt worden.  
 

Ter info:  
Bart Scheepers is na het herfst toernooi gestopt. Wij danken hem voor zijn jarenlange inzet voor de 
vereniging op meerdere gebieden. Zijn taak zal deels worden opgenomen door Thimo en de overige 
taken zullen bij het WOC voor de clubkampioenschappen besproken worden(dit is al gebeurd).  
 
Langs deze weg wederom dank voor jullie inzet die het weer tot een sportief judojaar hebben gemaakt.  
 
Thimo  
Namens de wedstrijdcommissie.  



Appendix 4: Jaarverslag jeugdcommissie en jeugdkamp 
 
Kampcommissie 
 
We kunnen er een lang verhaal overschrijven wat we allemaal van plan waren om te gaan doen met het 
kamp. Locatie was geregeld, thema was verzonnen en alles erom heen stond klaar. Maar het kon helaas 
niet doorgaan. Toch zal het idee “op de boerderij” van 2020 niet verloren gaan, we gaan het kijken of we 
het in 2021 het wel weer kunnen doen. 
We willen via hier ook nogmaals melkveebedrijf van hoof bedanken dat we bij hun op bezoek hadden 
mogen komen 
 
Schrijf maar alvast in je agenda dat het kamp van 2021 op 11 t/m 13 juni waarschijnlijk plaats zal vinden. 
 
Namens de Kampcommissie  
 
Vincent en Ingmar  
 
JC 
Als jeugdcommissie hebben we ondanks de corona toch veel kunnen doen, helaas sommige dingen op 
aangepaste wijze. Zo hebben we toch 3 evenementen kunnen organiseren zoals de ouderen activiteit in 
juni, de bostraining in juli en onze spellenmiddag in combinatie met de strandtraining in september.  
De ouderenactiviteit was dit jaar minder uitgebreid dan normaal, zo bleef het dit maal beperkt tot een 
barbecue bij Vincent achter op de plaats. En was de bostraining om toch nog iets te kunnen doen in de 
zomervakantie. 
 
Zo heeft er met de ouderenactiviteit op 7 juni er ongeveer 26 deelnemers aangetrokken. Bij de 
bostraining op 26 juli hadden we 14 losse spel activiteiten en konden we met 14 vrijwilligers 30 kinderen 
een hele middag entertainen in het bos van Riethoven (bij het Polvo Kamp terrein). De spellenmiddag en 
de strandtraining op 20 september was goed bezocht en hadden we het weer mee. Zo waren er 35 
kinderen aanwezig bij de spellenmiddag (waarvan de helft vriendjes of vriendinnetjes) . De 
strandtraining was weer een groot succes, zo was er dit jaar meer dan 45 deelnemers die mee deden 
met de jiujitsu training van Orjan en Remi, het grond werk bij Emile en het staande werk bij Justin. 
 
Als jeugdcommissie zijn we ook iets veranderd. Zo heeft Mart afscheid genomen van de jeugdcommissie 
in juli. Mart zijn we nog altijd dankbaar voor alle zijn werkzaamheden binnen de jeugdcommissie.  
Maar we zijn ook veranderd qua voorzitter en vertegenwoordiger bij het bestuur. Ingmar, die beide 
taken op zich had, gaf aan in het begin van het jaar er afstand van te willen doen. Ingmar had door zijn 
werk minder tijd om beide posities goed te kunnen beoefenen. Maar met trots kunnen we zeggen dat 
Hugo onze nieuwe voorzitter van de jeugdcommissie is geworden. Doordat Vincent in het bestuur is 
getreden om de jongeren te vertegenwoordigen heeft hij ook de extra rol gekregen om de 
vertegenwoordiger van de jeugdcommissie te zijn. 
  



 
 

Leden van de Jeugdcommissie Persoon 

Voorzitter Hugo Smeets 

Penningmeester  Koen Mies 

Secretaires Pien Thijssen 

Algemeen lid Justin Baert 

Algemeen lid Vincent van Brussel 

Algemeen lid Bram Burgers 

Algemeen lid Noor de Klerk 

Algemeen lid Ingmar Westerhof 
 

Om een aantal zaken mooier eruit te laten zien heeft de jeugdcommissie begin 2020 ook nieuwe 
vrijwilligers shirts ontworpen en heeft Bram een nieuwe flyer ontworpen (die overigens hangt binnen de 
reclame borden van de Kempen Campus). Voor de WOC heeft een oud lid van de jeugdcommissie Roy 
en huidig lid Vincent een nieuw podium ontworpen en gemaakt. Het nieuwe podium is makkelijker te 
vervoeren doordat het in elkaar past en is het weer een stabiele geheel geworden. 
 
Maar er is iets waar de jeugdcommissie niet zonder kan en dat zijn onze vrijwilligers. Deze poule groeit 
tot nu toe nog altijd en daar zijn wij erg trots op. Zonder vrijwilligers kunnen wij geen evenementen 
organiseren. Wil je vrijwilliger worden neem dan even contact op met de jeugdcommissie. 
 
Namens de jeugdcommissie 
 
Vincent 
 
De jeugdcommissie: Bram, Hugo, Ingmar, Justin, Koen, Noor, Pien en Vincent. 
 

 

  



Appendix 5: Jaarverslag vertrouwenscontactpersoon 2020 
 

Jeroen, 

 Ik heb niets ontvangen. 

Groetjes Trudian 

  

 

  

Conclusie: geen meldingen bij onze vertrouwencontactpersoon in 2020. 

  

  



Appendix 6: Verslag kascontrolecommissie 2020 
 
 
Bevinding en advies kascommissie:  
 
Na het met goed resultaat doornemen van de balans, betalingen, facturen en afschriften adviseert de 
kascommissie in de personen Matthijs Cune en Remi van Roemburg aan de algemene ledenvergadering 
voor het verlenen van decharge aan het bestuur voor het boekjaar 2020.  
 
Te Veldhoven, 5 februari 2021  
 
Matthijs Cune  
Remi van Roemburg 
  



Appendix 7: Financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021 
 

Judo- en jiujitsuvereniging Shizen Hontai 
 

➢ Financieel jaarverslag 2020 

➢ Begroting 2021 

__________________________________________________________________________________________________ 

Toelichting: 

Ten gevolge van de corona pandemie verliep het jaar 2020 financieel heel onzeker. Belangrijke punten waren: 

Mogelijk geen zaalhuur compensatie, kosten voor alternatief na opzegging van de huur bij De Berkt, verlies 

contributie door ledenverloop, extra kosten om lessen te kunnen doorzetten, impact van de mogelijkheid om 

contributievrijstelling te vragen voor april en mei 2020, etc. 

Na de zomer konden de lessen tijdelijk weer gestart worden en kwam er meer zekerheid over kosten en baten. 

Met de nieuwe lockdown begin december heeft het bestuur in een extra ALV toestemming gevraagd voor de 

mogelijkheid om nog 1 maand contributievrijstelling te vragen. 

Het uiteindelijke positieve resultaat van 7500 euro over 2020 willen we teruggeven aan de leden door een maand 

vrijstelling voor alle leden, 3 weken doorbetaling aan de docenten en opvang van verwachtte extra kosten in 

2021. De reservering is terug te vinden onder grootboekrekening ‘9070 - Reservering voor corona impact en extra 

kosten’. Deze vrijstelling is instemmingplichtig door de ALV. 

De begroting van 2021 is neutraal. Bij een positief resultaat zal het bestuur weer een voorstel doen aan de ALV 

voor uitkering aan de leden. 

  



 

  Geboekt Begroting Verschil Begroting Toelichting 

  Bedrag 2020   2021   

Baten           

400 - Inschrijfgeld nieuw lid 356  500  -144  400  Uitgegaan van 50 leden minus kosten 

401 - Inkomsten - kosten 
examens 

74  750  -676  400  Uitgegaan van 1x examen in 2021 

402 - Inkomsten Budo 31490  34400  -2910  29433  
 

491 - Overige inkomsten 4278  5683  -1405  4794  Subsidie, Rabobank, Grote Club. 

Totaal Baten 36198  41333  -5135  35027    
      

Lasten           

501 - Sportlocaties 10044  8902  -1142  9495  In 2020 kosten voor aanpassing bij De 
Berkt 

601 - Personeel loondienst 6386  10560  4174  10662  
 

611 - Personeel overige 289  1500  1211  300  In 2020 was opleiding B-leraar 
meegenomen 

621 - Inhuur 1992  3720  1728  9369  Meer docenten met ZZP contract 

651 - Assistenten 1475  2400  925  2400  
 

661 - Vrijwilligers 2204  6348  4144  2835  Minder docenten met 
vrijwilligerscontract 

701 - Wedstrijdkosten 41  200  159  250  Kosten voor (begeleiding) externe 
wedstrijden 

711 - Lesmaterialen 1470  1000  -470  1300  Materialen voor lessen (incl. corona 
materiaal) 

721 - Sportactiviteiten 107  750  643  750  Uitgegaan van 2 toernooien 

  



  Geboekt Begroting Verschil Begroting Toelichting 

  Bedrag 2020   2021   

731 - Verenigingsactiviteiten 518  908  390  1110  
 

7310 - Spellendag 234  150  -84  200  ook budget voor strandtraining 
meetellen 

7320 - Jeugdkamp 0  0  0  0  
 

7330 - Ouderenactiviteit 49  300  251  300  
 

7340 - Contactdag vrijwilligers 
/ docenten 

0  300  300  300  
 

7350 - Strandtraining 0  50  50  40  
 

7360 - Sportmarkt 0  8  8  20  
 

7370 - Clubcompetitie 0  100  100  50  
 

7380 - Vakantie activiteiten 235  0  -235  200  
 

741 - Jubilea 0  2500  2500  2500  
 

751 - Verkoop min inkoop 
diversen 

-650  -200  450  -250  Kleding; Negatief saldo is opbrengst 
door verkoop voorraad 

801 - Verenigingskosten 1082  1750  668  1980  Vergad., lidmaatschappen, 
representatiekosten 

8010 - Bestuursvergaderingen 
(incl. andere partijen) 

223  250  27  200  
 

8020 - 
Personeelsvergaderingen 

0  100  100  150  
 

8110 - Bestuursvergoedingen 580  500  -80  700  
 

8120 - Lidmaatschappen 
bestuur 

-132  200  332  280  Incl. extra teruggave van JBN 

8130 - Overige bestuurskosten 0  100  100  50  
 

8210 - Representatiekosten 411  500  89  500  
 

8220 - Dan-graden 0  100  100  100  
 

841 - Organisatiekosten 984  1580  596  1483  Admin/boekhoud softw, advert., bank 

8410 - Ledenadministratie en 
boekhouding 

726  800  74  800  
 

8420 - Print- en kopiekosten 27  200  173  100  
 

8430 - Internet, website en 
telefoon 

83  80  -3  83  
 

8510 - Advertenties en 
ledenwerving 

0  300  300  300  
 

8610 - Bankkosten 148  200  52  200  
 

910 - Reserveringen 10000  0  -10000  -9500  
 

9020 - Reservering voor 
judomatten 

2500  1000  -1500  0  Extra reservering voor judomatten 

9030 - Reservering voor 
opleiding personeel 

0  0  0  0  Geen extra reservering voor opleiding 
nodig 

9040 - Reservering voor 
jubileum 

0  -2000  -2000  -2000  In 2020 geen geld gebruikt, wel voor 
2021 opname 

9050 - Reservering voor 
jeugdkamp 

0  0  0  0  
 

9060 - Reservering voor 
aanpassing statuten e.d. 

0  1000  1000  0  Onterecht gereserveerd voor 2020, niet 
gepland voor 2021 

9070 - Reservering voor corona 
impact en extra kosten 

7500  0  -7500  -7500  Reservering in 2020 gemaakt voor 
uitgaven in 2021 

Totaal Lasten 35942  41918    34684    
      

Totaal Baten minus 
Lasten 

256  -585    343  In 2020: positief resultaat 
In 2021: neutrale begroting, maar 
zeer onzeker door Corona 

 



Appendix 8: toelichting ALV instemming gevraagd voor eenmalige docenten 
vergoeding en contributievrijstelling voor leden 
 
Het bestuur stelt voor om het positieve resultaat deels direct ten goede te laten komen aan de leden en 
docenten middels: 

• Compensatie van 3 weken betaling van de docentenvergoedingen aan de docenten die in het 4e 
kwartaal van 2020 les hebben gegeven (~1500 euro) 

• Vrijstelling van contributie van 1 maand voor alle leden die in de maand maart 2021 lid zijn van 
Shizen Hontai (~3000 euro) 
 

Boekhoudkundig zijn deze kosten in 2020 gereserveerd voor uitgave in 2021 en is daarbij meegenomen 
in de gepresenteerde financiële rapportage. 
 
Aanvulling: Met goedkeuring van ALV willen we bovenop bovenstaande vrijstelling: 

• Compensatie van 3 weken naar 4 weken 

• Vrijstelling van contributie van 1 naar 2 maanden 

• Compensatie van assistenteninkomsten zoals docenten (op basis van normale rooster) 
 


