Algemene ledenvergadering Budovereniging Asahi Assen Smilde
Datum
Locatie

: 17 juni 2015
: kantine dojo Budovereniging Asahi
Thorbeckelaan 2a
9402 ER Assen
: 20.15 uur

Aanvang
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Opening en welkom
Notulen ALV 25 juni 2014
Ingekomen stukken
Mededelingen bestuur
Jaarstukken
 Jaarverslagen
 Financieel verslag
 Verslag kascommissie
Benoeming kascommissie
Begroting 2016 (contributie 2015-2016)
Plannen voor het nieuwe sportseizoen
Bestuursverkiezing
 Rooster van aftreden:
Eric Wildeboer treedt af en stelt zich herkiesbaar.
Robert Huisman treedt af en stelt zich herkiesbaar.


Vacatures. De hieronder opgenomen functies zijn beschikbaar.
►Lid (Algemeen bestuurslid ter opvolging van Joke Struik)

Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 15 juni 2015 uitsluitend per e-mail of brief
aanmelden via secretaris@asahibudo.nl of sturen naar
Budovereniging Asahi Assen / Smilde
Thorbeckelaan 2a
9402 ER Assen
10. Rondvraag
11.Sluiting
Met vriendelijke groet,
Bestuur Budovereniging Asahi Assen Smilde

Punt 1.

Opening en Welkom
o Bestuursleden voorstellen

Punt 2.

Verslag algemene ledenvergadering 25 juni 2014

Punt 3.

Ingekomen stukken

Punt 4.

Mededelingen van bestuur
o

Punt 5.

Mark Bette stopt aan het eind van dit seizoen op de donderdagavond
met zijn lesuren. Ger van Dalfsen neemt de lesuren van Mark over.

Jaarstukken

Jaarverslag algemeen / beleidsplan 2014-2018
Budovereniging Asahi heeft in 2014 een beleidsplan opgesteld voor de periode
2014-2018. In dit beleidsplan zijn een 9-tal beleidsthema’s vastgesteld waarvan
de voortgang hieronder wordt besproken.
1. Naar een veilig sportklimaat
Wij vinden het belangrijk dat onze leden in een veilig sportklimaat kunnen sporten. Dit stelt eisen aan het bestuur,
trainers en andere vrijwilligers die veelvuldig met onze leden te maken krijgen. Daarnaast is het van belang dat er
protocollen worden opgesteld voor onwenselijke situaties binnen de vereniging. Wij willen dit bereiken door het JBN
keurmerk te behalen.

Update ALV 17 juni 2015: Het JBN Keurmerk is behaald. Dit keurmerk is 2 jaar geldig. Dit beleidspunt is
hiermee afgerond.

2. Technisch kader
Een Budovereniging kan niet zonder kwalitatief hoogwaardige trainers. Asahi heeft, vergelijkbaar met andere
budoverenigingen in de buurt, hoogwaardige en zeer betrokken trainers. Dit willen wij graag zo houden. Wij willen dit
behouden door opleidingsplaatsen beschikbaar te stellen voor de opleiding Dojo assistent. Deze Dojo assistent kan
assisteren tijdens trainingen (extra handjes) en eventueel op termijn doorstromen naar een volwaardig trainerschap.

Update ALV 17 juni 2015: Het opleidingsplan is, in samenspraak met de trainers, uitgewerkt. Insteek is dat na
de zomerperiode hier verder uitvoer aan wordt gegeven.

3. Kwaliteit sport
Wij vinden het belangrijk dat een (aankomend) lid weet wat hij/zij mag verwachten qua kwaliteitsniveau en
ontwikkelmogelijkheden binnen onze vereniging. Welke exameneisen kan men verwachten en welke
doorstroommogelijkheden zijn er naar de wedstrijdsport en misschien zelfs de topsport. De (on)mogelijkheden zal nader
uitgewerkt worden.

Update ALV 17 juni 2015: Er is voor gekozen om eerst de nadruk te leggen op punt 2.

4. Wedstrijden
Ook de wedstrijdtak van onze vereniging vinden wij, zeker in het kader van naamsbekendheid, van groot belang.
Daarnaast willen wij de mogelijkheden van onze leden breed houden. Er is een terugname in de grootte van onze
wedstrijdgroep. Dit vinden wij een onwenselijke ontwikkeling. Met de omvang van onze vereniging en kwaliteit van de
trainers zien wij veel kansen om dit resultaat te verbeteren. Er zal nader uitgezocht worden op welke wijze de
wedstrijdgroep terug op de kaart gebracht wordt.

Update ALV 17 juni 2015: In samenspraak met de wedstrijdtrainer vindt een heroriëntatie plaats van de
wedstrijdgroep.

5. Financiën

Asahi staat er financieel gezond voor. Dit willen wij graag zou houden. Wij zien echter een terugloop in de
verhuuractiviteiten van onze Dojo. Hier willen wij onze aandacht op gaan richten om extra inkomsten te vergaren.

Update ALV 17 juni 2015: Het vinden van nieuwe gebruikers blijft een uitdaging. Hier bestuur blijft hier haar
aandacht op vestigen. Het bestuur heeft extra ingezet op het aanboren van alternatieve inkomsten.

6. Communicatie en PR
Zichtbaarheid bepaald in belangrijke mate het succes van onze vereniging. Onze website zal een metamorfose ondergaan.
Tevens zal het gebruik van Facebook en andere internetkanalen vergroot worden. Daarnaast zal onderzocht worden hoe
de vereniging gepromoot kan worden op scholen en hoe onze vereniging structureel onder de aandacht gebracht kan
worden van politiek en pers.

Update ALV 17 juni 2015: De nieuwe website is gereed en Facebook wordt actief gebruikt voor de promotie
van onze vereniging. De promotie op scholen blijft een aandachtspunt.

7. Externe ontwikkelingen
In de aankomende jaren vindt er een bevolkingskrimp plaats in grote delen van Drenthe. In, vooral, kleine dorpskernen,
vindt in sterke mate een vergrijzing plaats. Dit resulteert in de sluiting van basisscholen en andere voorzieningen. Dit kan
een effect hebben op de toekomst van onze vereniging (specifiek locatie Smilde). Deze effecten zal nader in kaart
gebracht worden.
Om de risico’s én kansen die dit kan hebben nader in kaart te brengen is een aanvullend onderzoek noodzakelijk.

Update ALV 17 juni 2015: Dit punt staat open.

8. Vrijwilligers
Een vereniging zonder vrijwilligers heeft geen bestaansrecht. Gelukkig zijn er binnen Asahi al veel (ouders van) leden
bereidt taken te verrichten. Desondanks blijft het een uitdaging alle taken vervult te krijgen. Wij zullen d.m.v. website,
flyers in de Dojo en directe benadering leden enthousiast maken voor een rol binnen onze vereniging.

Update ALV 17 juni 2015: Dit punt staat open en blijft de aandacht van het bestuur houden.

9. Accommodatie
Asahi heeft een fantastische dojo tot haar beschikking. Enkele jaren geleden is onze dojo grootschalig gerenoveerd. Op
basis van de huidige afspraken met de gemeente Assen kunnen wij nog vele jaren gebruik blijven maken van onze huidige
locatie. Desondanks is het verstandig de opties breed te houden voor de toekomst.

Update ALV 17 juni 2015: Er heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen het bestuur van Asahi en
ambtenaren van de Gemeente Assen. De Gemeente Assen heeft toegezegd dat Asahi i.i.g. t/m eind 2025 van
de huidige locatie gebruik kan blijven maken. Hiermee is dit beleidspunt gereed.

Jaarverslag Vertrouwenspersoon
In 2014 is de Vertrouwenspersoon van de vereniging (Joke Struik) niet ingeschakeld.

Jaarverslag Activiteitencommissie
De aktiviteitencommissie van budovereniging ASAHI organiseerde weer verschillende
aktiviteiten in 2014:
o

o

eind juni was er weer het kampweekend dit keer in De Klonie in Ellertshaar Het
werd een geweldig sportief en gezellig kamp en hierop kunnen we tevreden op
terug kijken.
eind november was er weer het jaarlijks terugkerend zwarte pieten feest. Dit jaar
kwamen de zwarte pieten tijdens de sport en spel middag om de boel eens lekker te
verstoren. De zwarte pieten zorgden weer voor veel vermaak.

Chris Hooijer

Jaarverslag Sport en Spel








Asahi is verder gegaan met het organiseren van sport en spel ochtenden.
Doelgroep is 6 t/m 13 jaar Judo en Jiu Jitsu.
Dit seizoen zijn er zes ochtenden georganiseerd
Er waren 140 aanmeldingen.
Driekwart van de leden hebben zich meerdere keren aangemeld.
Al onze Judo en Jiu Jitsu trainers hebben één of twee keer een sessie op zich
genomen.
De organisatie is financieel positief afgesloten.

Jorg van der Vorm

Jaarverslag Vanentoernooi








Asahi Organiseert vanentoernooi ochtenden
Doelgroep is 6 t/m 13 jaar Judo en Jiu Jitsu.
Dit seizoen zijn er vijf ochtenden georganiseerd.
Er waren 210 aanmeldingen
Driekwart van de leden hebben zich meerdere keren aangemeld.
Judotrainer Roel van Alff heeft alle ochtenden op zich genomen.
De organisatie is financieel positief afgesloten.

Jorg van der Vorm

Jaarverslag Examencommissie
Zoals gebruikelijk is binnen Budovereniging Asahi weer bandexamens afgenomen in de
maand januari en juni.
In januari hebben hieraan 189 kandidaten meegedaan. Een groot aantal kandidaten
hebben een volle band gehaald, voor judo hebben:
173 kandidaten voor judo
33
21
13
2
4

kandidaten
kandidaten
kandidaten
kandidaten
kandidaten

hebben
hebben
hebben
hebben
hebben

hun
hun
hun
hun
hun

gele band gehaald
oranje band gehaald
groene band gehaald
blauwe band gehaald
bruine band gehaald

13

kandidaten voor jiu jitsu

Voor jiu jitsu zijn de volgende resultaten behaald:
4
1
2
2

kandidaten
kandidaten
kandidaten
kandidaten

hebben
hebben
hebben
hebben

hun
hun
hun
hun

gele band gehaald
oranje band gehaald
groene band gehaald
bruine band gehaald

Voor aikido hebben 3 kandidaten meegedaan en hebben 2 kandidaten hun 6e en één de
2e kyu behaald.
In juni hebben 179 kandidaten meegedaan aan de examens en hebben de volgende
resultaten behaald:
166 kandidaten voor judo:

31
15
0
5
8

kandidaten
kandidaten
kandidaten
kandidaten
kandidaten

hebben
hebben
hebben
hebben
hebben

hun
hun
hun
hun
hun

gele band gehaald
oranje band gehaald
groene band gehaald
blauwe band gehaald
bruine band gehaald

10 kandidaten voor jiu jitsu:
4
2
4
0

kandidaten hebben hun gele slip gehaald
kandidaten hebben hun gele band gehaald
kandidaten hebben hun oranje band gehaald
kandidaat heeft zijn bruine band gehaald

Voor aikido hebben 3 kandidaten meegedaan aan de examens.
1
1
1

kandidaten hebben de 6e kyu gehaald
kandidaat heeft hun 5e kyu gehaald
kandidaat heeft de 4e kyu gehaald

Daarnaast hebben de volgende leden in 2014 hun 1e Dan behaald. Rezin van der Kamp,
Alex Nijhoff en Thimo Huisman. Coen Hansen heeft zijn 3e Dan behaald.
Robert Huisman

Jaarverslag Wedstrijdcommissie:
o In het judoseizoen 2014 heeft de wedstrijdgroep van Asahi in totaal 206 keer deelgenomen
aan regionale, landelijke en internationale judotoernooien. Naast de vele regionale
wedstrijden hebben de wedstrijdjudoka’s deelgenomen aan toernooien met een
internationaal karakter in Almelo, Venray, Den Helder, Eindhoven, Mierlo, Wouw en over de
grens in Lommel, Bottrop en Antwerpen.
o De deelname van wedstrijdjudoka’s aan judotoernooien is in 2014 met 6 % afgenomen
t.o.v. 2013. Dit komt vooral door een aantal zware blessures in de wedstrijdgroep en minder
tijd door studieverplichtingen. Wel is positief te noemen dat door een stijgende
belangstelling voor de vanentoernooien en de sport- en speldagen de interesse voor het
wedstrijd judo terug lijkt te komen.
o Positief is, dat de deelname aan judo-opstaptoernooien met 8 % is gestegen t.o.v. 2013.
o In totaal is op 27 judotoernooien de naam en eer van Asahi hooggehouden en hebben de
wedstrijdjudoka’s verdienstelijk gescoord en de volgende prijzen in de wacht gesleept;
 28 x een 1e prijs
 21 x een 2e prijs
 16 x een 3e prijs

9 x een 4e prijs
o De belangstelling voor deelname aan de vanentoernooien en de sport- en spelprojecten zit
in een stijgende lijn. Naast het recreatieve karakter van de projecten is het technisch kader
samen met de projectleider bezig om beginnend judoka’s (meer) te interesseren voor
doorstroming naar de wedstrijdgroepen en/of een uitgebreider trainingsintensiteit. Hier is
in 2013 mee gestart en lijkt gelet op het aantal deelnemers en toename richting de
wedstrijdgroep een goed initiatief geweest. Voortzetting is dan ook gewenst.

o In het judoseizoen 2012/2013 is een herstart gemaakt met het uitreiken van de Arie de
Jonge bokaal. De bokaal wordt uitgereikt aan judoka’s die uit een 10 tal vooraf
geselecteerde judotoernooien de meeste punten weten te scoren. De punten zijn als volgt
te behalen.
 Deelname 3 punten
 1e plaats 10 punten
 2e plaats 7 punten
 3e plaats 5 punten
 4e plaats 5 punten
o In het judoseizoen 2013/2014 is;
 MARIT KAMPS als 1e geëindigd en heeft de Arie de Jonge bokaal voor de 2x
gewonnen.
 VEERLE HUISMAN als 2e geëindigd
 Petrik van Wesel als 3e geëindigd
Naast de Arie de Jonge bokaal voor wedstrijd judoka’s is er ook een 1e en 2e prijs voor de
beste technische uitvoering van een worp. De prijzen zijn uitgereikt aan;
 Meine Meier won de 1e prijs
 Thomas Dallinga won de 2e prijs
o Arie de Jonge heeft aan het begin van het judoseizoen 2014/2015 de prijzen uitgereikt.
Gerrit Kamps

Jaarverslag Horeca
o Door het beperkte productaanbod en scherpe inkoop is het jaar 2014 voor de horeca
met een positief financieel resultaat afgesloten.
o Ook dit jaar hebben we de dojo aan verschillende instanties kunnen verhuren wat
een positief resultaat heeft gehad op de horeca.
o Bij de horeca hebben we te maken met verbruik/uitgaven zonder inkomsten. Denk
hierbij aan de organisatie van bijvoorbeeld presentaties, vergaderingen, misgebruik
enz. Hierdoor kan het rendement van de horeca worden beïnvloed.
o De bezetting van de kantine in de Dojo wordt door vrijwilligers (bestuursleden)
gedaan. Het zal wenselijk zijn dat er in de toekomst meer vrijwilligers komen om
kantine taken te kunnen invullen zodat bestuursleden worden ontzien.
Eric Wildeboer

Financieel verslag
o De kascommissie bestaande uit de heren Jago Dijkhuis en Gerard Huizinga heeft
de begroting en financiële boekhouding van 2014 gecontroleerd en akkoord
bevonden.
o De liquiditeiten(spaartegoeden) zijn in het boekjaar 2014 met € 1.800,00
afgenomen en de resultaatrekening laat over 2014 een verlies zien van
€ 1.396,00. Oorzaken hiervoor zijn:
 Afschrijving op waarde inventaris (vervangingsinvestering)
 Afname van inkomsten uit verhuur.
 Hogere energie- en servicekosten.
 Afname subsidie en sponsor inkomsten
 Rentepercentage voor de spaartegoeden is met 0,6% verlaagd
o In 2014 zijn uitgaven begroot ten behoeve van de opleidingstrajecten

o Stijging van bancaire kosten
o Algemene prijsstijgingen van (schoonmaak)producten, apparatuur en materialen
o De inkomsten uit contributie zijn licht gestegen t.o.v. 2013
o De inkomsten uit verhuur van de Dojo zijn gedaald. Evenals in het jaar 2013 is in
2014 vooral door justitie minder ingehuurd. De overige huurders(JBN, Drenthe
college en het Alfa college) zijn redelijk stabiel t.o.v. 2013.
o De bekostiging van activiteiten zoals sinterklaasfeest / sport- en spel ochtenden
zijn binnen het beschikbaar gestelde budget gebleven.
o De bekostiging van het kampweekend kent en negatief resultaat van € 174,00
o In 2014 zijn door Asahi beperkt judoprojecten georganiseerd. Reden hiervoor zijn
de hoge investeringskosten en gebrek aan beschikbaar technisch kader voor de
begeleiding. Uiteraard blijft het bestuur attent om subsidies binnen te krijgen
en/of middelen te verkrijgen via sponsorovereenkomsten om toch aan
judoprojecten te kunnen deelnemen. Wel is op verenigingsinitiatief deelgenomen
aan een aantal promotieprojecten(Fit en Fun/ Voeding en
Bewegen/Sportstimulering).
Heleen Kamps

Verslag kascommissie
o De kascommissie (Jago Dijkhuis en Gerard Huizinga), met ondersteuning van de
accountant (Jurran Versteegh), adviseert de vereniging decharge te verlenen aan het
bestuur.

Heleen Kamps
Punt 6.

Benoeming kascommissie

Punt 7.
Uitgaven
€ 1.250
€ 12.000
€ 20.000
€ 1.100
€ 700
€ 600
€ 4.700
€ 10.000
€ 1.200
€ 1.600
€ 3.000
€ 100
€ 300
€ 300
€ 300
€ 500
€ 2.500
€ 9.500
€ 69.650

Begroting 2016 + voorstel tot contributie verhoging

Coachkosten
Loonbelasting
Salarissen
Huur Smilde/De Spreng
Verzekeringen
Bankkosten
Sociale lasten
Energie/Service
Telefoon/Internet
Administratie
Schoonmaakkosten
EHBO Koffer
Activiteitencommissie
Lief en Leed commissie
Jiu-Jitsu activiteit
Modules SportLink
Opleidingskosten
Vervangingsreservering

Inkomsten
€ 55.500
€ 4.000
€ 1.000
€ 5.000
€ 150
€ 1.500
€ 2.000
€ 500
€ 200

Contributie
Verhuur
Sponsoring
Salarisvergoeding
Sport/Spel/Vanentoernooi
Examencommissie
Subsidie
Kantine
Judowinkel

€ 69.850

o De begroting 2016 laat een klein plusbedrag zien van € 200,00.
o Het bestuur stelt, dat de uitgaven de inkomsten niet mogen overschrijden en er
voor de toekomst gereserveerd moeten worden om aan de verplichtingen(zoals
uitgave aan materialen, matten en gebouwinrichting) te kunnen voldoen
o Het bestuur stelt voor om de contributie met € 1,-- voor alle contributiesoorten
te verhogen (zie bijlage 1)
o Alle door de vereniging georganiseerde activiteiten dienen minimaal
kostendekkend te zijn.
Heleen Kamps

Punt 8.
o
o
o
o

o

Plannen voor het sportseizoen 2015-2016

Asahi gaat verder met de uitwerking van de onderdelen van het beleidsplan
2014-2018.
Asahi gaat van start met het onderdeel G-Judo op locatie De Spreng in Assen.
Heleen Meijer wordt hiervoor als trainer aangetrokken.
Intensivering van sponsorinkomsten.
Uitwerken van een opleidingstraject Dojo Assistent met als doelstelling
betrokkenheid van jeugdleden met de vereniging te vergroten en continuïteit van
het kader te vergroten.
Doelstelling van het bestuur en technisch kader om van Budovereniging Asahi
een vereniging te maken met een regionale aantrekkingskracht blijft ook in het
komende sportseizoen van kracht. De realisatie van dit plan vraagt tijd en geld
maar zal naar verwachting leiden tot een breder product aanbod, een groter
verzorgingsgebied, grotere samenwerkingsbereidheid in de regio, meer leden en
meer inkomsten.

Punt 9.

Bestuursverkiezing



Huidige samenstelling bestuur
 Chris Hooijer (voorzitter)
 Robert Huisman (secretaris/examencommissie)
 Heleen Kamps (penningmeester)
 Gerrit Kamps (wedstrijdcommissie)
 Eric Wildeboer (horecacommissie)
 Jorg van der Vorm (activiteitencommissie)



Rooster van aftreden
 Robert Huisman
 Eric Wildeboer



Vacature
 Lid

Punt 10.

Rondvraag

Punt 11.

Sluiting

Bijlage 1:
Voorstel tot contributie verhoging
Eenmalige inschrijfkosten

€

11,00

Contributie soorten

€

Contributie per maand

5 t/m 11 jaar

€

12,00

12 t/m 16 jaar

€

14,00

Vanaf 17 jaar

€

15,00

Deelname examen

€

6,00

Deelname examen inclusief dikke band

€

11,00

Dikke Band (los)

€

5,00

Deelname Vanentoernooi

€

1,00

Deelname Sport en Spel instuif

1,00

Verhuur Dojo

€

25,00

Verhuur Dojo JBN

€

20,00

Verhuur Dojo + lunch enz.

€

Op aanvraag

