NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING BUDOVERENIGING ASAHI ASSEN-SMILDE
Gehouden op: 17 juni 2015
Plaats: Dojo Asahi Assen
Aanwezig met stemrecht: Chris Hooijer (voorzitter), Heleen Kamps (notulist), Robert Huisman, Gerrit
Kamps, Eric Wildeboer en Jorg van der Vorm.
Aanwezig zonder stemrecht: geen
1. Opening en Welkom
Iedereen wordt van harte welkom geheten op deze ledenvergadering d.d. 17 juni 2015
2. Notulen ALV 25 juni 2014
De notulen van de ALV d.d. 25 juni 2014 worden definitief goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken
Er is één ingekomen stuk van de heer A.Nijhoff waarin de volgende vragen worden gesteld:
Vraag 1 – “Gezien ASAHI een keurmerk van de Club Centraal heeft, ga ik er vanuit dat zij de club
contributie niet hoeft te betalen richting Nieuwegein, klopt dat? Zo niet, dan wil ik graag een extra
bezuiniging aandragen.”
Antwoord bestuur vraag 1 – Het klopt dat Asahi het JBN Keurmerk heeft en daarmee ook een Club
Centraal is. Het klopt dat een Club Centraal geen contributie (2015 = € 209,--) hoeft te betalen aan de
JBN. Hierin was in de begroting van 2016 al reeds rekening mee gehouden.
Vraag 2 – “Iets wat een normaal lid natuurlijk niet weet, wil ik nog wel melden dat de
Districtstraining in hoeveelheid trainingsmomenten is verhoogd naar 32 dit jaar, iets wat volgend jaar
zal worden gehandhaafd. Dit zal toch ook zo'n €120,- extra inkomsten zijn voor 2015.”
Antwoord bestuur vraag 2 – Dit bedrag van € 120,- was nog niet opgevoerd op de begroting 2016.
Echter is dit een klein druppeltje op de gloeiende plaat maar mooi meegenomen.
Vraag 3 – “Eventueel nog een optie ter overweging: een trainingsstage op de dag opvolgend aan het
Bartje toernooi (in dezelfde hal) kan natuurlijk extra inkomsten genereren. Er zijn natuurlijk
meerdere verenigingen die dit reeds doen, echter is dit op andere momenten van het jaar. Een
specifieke doelgroep (-15) kan een leuke toevoeging zijn.”
Antwoord bestuur vraag 3 – Dit is zeker een interessant voorstel. Echter, is er op dit moment binnen
het bestuur en Bartje Commissie onvoldoende capaciteit om dit tot uitvoer te brengen / te
onderzoeken. Het bestuur nodigt dhr. Nijhoff, maar ook alle andere leden, van harte uit hierin een
rol te betekenen voor onze vereniging.
4. Mededelingen bestuur
Er zijn geen mededelingen van het bestuur.
5. Jaarstukken (jaarverslagen, financieel verslag, verslag kascommissie)
De jaarstukken worden goedgekeurd en het bestuur, in het bijzonder de Penningmeester, wordt
decharge verleend voor het afgelopen jaar.

6. Benoeming kascommissie
De huidige kascommissieleden (Jaco Dijkhuis en Gerard Huizinga) zijn herbenoemd.
7. Begroting 2016
De begroting 2016 wordt goedgekeurd.
8. Plannen voor het nieuwe sportseizoen
De plannen voor het nieuwe sportseizoen worden goedgekeurd.
9. Bestuursverkiezing
 Eric Wildeboer wordt herkozen voor de horecacommissie en verhuur.
 Robert Huisman wordt herkozen als secretaris en examencommissie
 Er blijft een vacature voor algemeen bestuurslid.
10. Rondvraag
In de rondvraag komt niets naar voren.
11. Sluiting
Iedereen wordt bedankt voor zijn/haar aanwezigheid.

