
ALV notulen 26 maart 2021 
Judo Club Kawa No Mura  

 
Dit zijn de notulen van de ALV van Judo Club Kawa No Mura. 
Datum: 26 maart 2021  
Aanvangstijd: 20:15 uur 
Locatie: Online via Microsoft Teams. 
 

1. Algemene ingekomen opmerkingen 

We hebben het verzoek gekregen om te kijken of alle slapende leden nog in onze gegevens 

thuis horen en ze misschien daaruit ze te verwijderen. 

 

2. Vastenstellen notulen ALV (31-01-2020) 

Geen opmerkingen of ingekomen stukken over de notulen. 

 

3. Overzicht bestuur 

3 bestuursleden zijn in 2019-2020 vertrokken.  

- Jack Maartens (oude voorzitter) 

- Roy Bouten (oude sponsorcommisie) 

- Karl Corbij (oude notulist) 

 

5 nieuwe bestuursleden, in totaal 7 bestuursleden: 

- Keanu Ryan (Notules, PR, mededelingen) 

- Tim Hendrix (Activiteitencommisie, Ainterklaas, Pasen ect) 

- Monique Hendrix (Actiescommisie, zoals speculaas,grote club actie ) 

- Joep Verstegen (PR) 

- Erik Derksen (Sponsorencommisie) 

- Susanne Ryan (interm Voorzitter, ledenwerving) 

- Ralph Droessen (Secretaris, Penningmeester) 

Aan de gratis bestuursopleiding doen Keanu Ryan, Tim Hendrix en Susanne Ryan mee. 

Tijdens de periode 2019 - 2020 heeft Kawa No Mura het JBN-keurmerk ontvangen, 

hiervoor moesten we een vertrouwenscontactpersoon hebben. Anouska wil deze positie 

uitvoeren. 

Aan de vertrouwenscontactpersoon opleiding doen Susanne Ryan en Anouska mee. 

Marlijne ----- gaat binnenkort een trainersopleiding- A volgen. 

Daarnaast heeft de club sinds het 2020 een website www.kawanomura.nl. Voor deze 

fantastische website willen wij graag Marcel bedanken. 

 

4. Overzicht/visie seizoen 2020 – 2021 

De buitentrainingen op het floridaterrein proberen in stand te houden en de club verenigt 

proberen te houden. En de visie om, zodra het de overheid het toelaat, normale gang van 

zaken oppakken. Dus binnen judotrainingen (senioren en jeugd), acties, activiteiten, etc.  

 

 

 

5. Onderscheidingen 

http://www.kawanomura.nl/


Peter Beurskesn en Paul Maaskant zijn zeer goed opgeleide trainers met jaren lang 

ervaring. Ze waren en zijn al jaren trouw aan de JBN en aan de club.  

Ralph Droesen is ook genominieert en ontvangt ook een onderscheiding voor yijn verdienste 

als bestuurslid, penningmeester en secretaris.  

Voor deze reden willen wij hun nog eens speciaal bedanken en hebben we voor hun een 

speciale onderscheiding aangevraagd. Deze onderscheiding zal gegeven worden zodra het 

mogelijk is. 

  

6. Financieel Jaarverslag 2019 - 2020 - verslag penningmeester  

Begin 2020 hebben er minder trainingen plaatsgevonden. Hierdoor is onze totale zaalhuur 

over het jaar gedaald en liepen we ongeveer 300 euro in de plus.   

 

7. Overzicht eerste helft seizoen 2020-2021 – verslag penningsmeester 

Vanaf het nieuwe seizoen (2021-2022) hebben we de contributie verhoogt. Door minder 

zaalhuur en trainerkosten hebben we meer inkomsten. Einde van de seizoen juli 2021 weten 

we meer.  

We hebben in oktober 2020 in Grubbenvorst de matten schoongemaakt, hiervoor heeft onze 

club circa 100 euro in ontvangst mogen nemen. In Lottum zijn deze seizoen de matten nog 

niet gereinigt ivm Covid-19.  

- Normaliter: De matten moeten 2x per jaar schoongemaakt worden (december en 

juni).  

- Als we de matten gaan uitlenen, willen we de schoonmaakbeurt na de uitlening pas 

laten plaatsvinden. 

We hebben 25 extra (jeugd) leden, hierdoor hebben we extra contributie kunnen ontvangen. 

De seniorengroep loopt via de contributie nu nog niet kostendekkend (alleen dit jaar door 

geen zaalhuur). Hier willen wij als bestuur op in spelen. We hebben in het seizoen 2020-

2021 circa 500 euro aan ongeveer 13 sponsoren binnengekregen. 

 

Al deze gegevens zijn van de eerste helft van het seizoen 2020-2021 en kunnen van het 

totale seizoen verschillen. 

 

8. Voorstel korting op contributie voor boekingsjaar 2020-2021 

De seniorenleden betalen voor het seizoen 2020-2021 de normale contributie. Dit is tijdens 

een theorieles in het najaar afgesproken. De seniorencontributie kan gebruikt worden om 

een leuke activiteit voor de senioren te organiseren.  

 

Al in al hebben de leden in 2020-2021 weinig kunnen trainen. Daarom gaat het bestuur 

kijken of en hoeveel korting er gegeven kan worden voor de jeugdleden (geen seniorleden) 

op de contributie van seizoen 2020-2021. In juli 2021 zal er meer duidelijk zijn.  

 

9. Vacatures 

Secretaris 

- Onze huidige secretaris neemt ook de functie van penningmeester in bezit. Daarom 

heeft de functie secretaris een openstaande vacature die graag opgevuld wil worden. 

 

Commisie ledenwerving 

- Op het moment wordt de ledenwervingcommisie ingenomen door Susanne Ryan 

(ook interem voorzitter), omdat Susanne merkt dat er extra gewonnen kan worden op 



het gebied van ledenwerving wil zij graag extra ondersteuning. Graag ondersteuning 

in verschillende dorpen. Netwerken.  Daarom staat er voor de ledenwervingcommisie 

een vacature open. 

 

Commisie activiteiten 

- Voor de activeiten commisie is het altijd handig om extra helpende handen te 

hebben. Voor deze reden staan er nog vacatures open voor de activiteitencommisie. 

Sylvie Teluij heeft zich hiervoor opgegeven. 

 

Vrijwilligerscommisie 

- Wendy van der Heide heeft zich aangeboden, namens de Judo Club, kaarten te 

versturen aan leden, trainer ect.  bij ziekte, geboortes, sterfgevallen,verlovingen, 

huwlijken, ronde verjaardagen. Bloemetje is ook altijd een mogleijk 

- Wendy krijgt de informatie door bestuursleden, trainers, vrijwilligers of als ze zelf iets 

hoort.  

 

10. Bestuursverkiezingen 

Ieder 3 jaar moeten er bestuursverkiezingen plaatsvinden voor de volgende posities: 

Voorzitter, peningsmeester en secretaris. Dit moet gebeuren ook als de positie al bezet 

wordt. Een verkiezing kan tijdens deze ALV niet plaatsvinden; het moet een fysieke 

bijeenkomst zijn. 

 

11.  Volgende ALV 

De volgende ALV zal plaatsvinden in het volgende seizoen 2021-2022. We gaan niet bij 

onzekerheid een datum plannen. Vandaar zullen de de verkiezingen voor secretaris, 

penningsmeester en voorzitter totdan verschoven worden. 

 

Als er opmerkingen zijn kan altijd contact opgenomen worden met de notulist Keanu Ryan via 

keanu.ryan@kawanomura.nl 


