Algemene ledenvergadering op dinsdag 17 april 2018
Plaats: Maaibeemd 59, Breda
Aanwezige
Remco, Adri, Robert, Philemon, Riane, Jordi, Siera, Devin, Annemiek, John
Notulen
1.

Opening 21:45
Robert opent de vergadering
21:50

2.

Verslag van de vergadering van 4 april 2017
(voorzitter)
Notulen ALV 2017 Goedgekeurd

3.

Financieel verslag 2017
(penningmeester)
Plus inschrijfgeld dus meer leden dus meer positieve balans
Geen vragen inkomsten
Geen vragen uitgaven

4.

Verslag kascontrolecommissie
(penningmeester/KCC)
a. Martijn (ouder jeugdlid) en Riane (ouder jeugdlid)
b. 27 maart 2017
c. Geen bijzonderheden gezien
Riane leest het verslag van de kassacommissie voor, en geeft compliment aan de penning meester
over de netheid

5.

Begroting 2018
(penningmeester)
a. Matige inschatting van het budget voor activiteiten commissie
b. Post emblemen weg
Uitleg waarom post 801; contributie JBN zo hoog is. Uitleg dit is een post samen met contributie
sportlink
Post 11; Nieuwe leden begroot 40 nieuwe leden
Begroting akkoord

6.

Samenvattend Jaarverslag 2017
(voorzitter)
Samenvatting bijgeb=voegd als bijlage

7.

Verslag ledenadministratie en plannen ledenwerving
(Ledenadministratie)
114 totaal 121 waarvan ereleden 3 en 4 leden van verdiensten
54 bij
34 af

Geen plannen voor ledenwerving
8.

(Her)verkiezing bestuurs – en commissieleden
(Schema)
Aftredend:
Voorzitter activiteitencommissie: vacant
Secretaris: Remco van Brakel
Aftredend en herkiesbaar:
Voorzitter coördinator Activiteitencommissie:
Secretaris: Remco

9.

Rondvraag
a. Adrie extra lesuren / zaalhuur schooljaar 2018-2019
Huidige verdeling leden 2/3 heeft les op woensdag voor dit seizoen is verlening van zaalhuur niet
echt een oplossing. Voor volgend seizoen zou een oplossing kunnen zijn. Groep 3 in 2 groepen
splitsen een a en b en groep 4 dan van 5 tot 6. Momenteel zitten er 30 kinderen in groep 3

10. Sluiting
De vergadering is om 22:30 afgesloten door Robert

Samenvattend jaarverslag 2017
Beste leden,
Vandaag, 17 april, kijken we met de Algemene Ledenvergadering terug naar het afgelopen jaar;
Als eerste wil ik het hebben over de judo lessen, de basis van onze vereniging. Jordi heeft zich dit
afgelopen jaar bewezen als de Judo leraar van onze vereniging. Als vereniging zijn we daar heel blij
mee. Kijkend naar het aantal kinderen dat zich heeft aanmelden. En de ontwikkelingen op het gebied
van de wedstrijden kunnen we dit alleen maar positief noemen. Uiteraard doet hij dit in samen
werking met Rob en andere leden. We gaan er vanuit dat deze positieve trend zich voortzet.
Op financieel gebied hebben we weer een goed jaar gehad. Het ledental is dit jaar weer stabiel en
zelfs een beetje gegroeid.
De grote club actie heeft aan het positieve resultaat zeker ook een bijdrage geleverd.
We zitten nu een jaar langer in de Wandelakker, over deze locatie zijn nog steeds verschillende
geluiden. Maar op dit moment is het onze plek. Ik heb wel het gevoel dat het organiseren van het
club toernooi, de wijkdag in de Haagse Beemden en Sinterklaas bijdragen aan het positieve gevoel
wat onze vereniging nodig heeft.
De Open Bredase Kampioenschappen was wederom een succes, ook dit jaar een mooi aantal
inschrijvingen. Dankzij de inzet van alle vrijwilligers kunnen we zo’n mooi toernooi organiseren.
Sterker nog, ik heb me laten vertellen dat wij de vereniging zijn met de meeste vrijwilligers in Breda.
Top!
Ook het verzorgen van het heerlijke eind buffet door John heeft bijgedragen aan een goede afsluiting
van het toernooi.
Tegelijkertijd zijn we als vereniging altijd op zoek naar mensen die ons bestuur willen versterken.
Dus wil je helpen om de komende jaren onze mooie vereniging uit te bouwen en mooie toekomst te
geven, laat het weten. Op dit moment wordt er een kamp georganiseerd en een senioren dag/avond.
Wil je hierbij helpen of een andere bijdrage leveren, hoe klein ook, laat het weten of betrek er
anderen bij. Dit is wel wat deze vereniging maakt.
Daarom wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken voor zijn inzet.
In het bijzonder de bestuursleden, commissieleden en alle vrijwilligers voor hun bijdrage aan de
vereniging.

Namens mij en de rest van het bestuur wens ik jullie allen veel plezier en succes met het komende
jaar.
Hartelijke groeten,
Voorzitter Judovereniging Haagse Beemden Breda

