Judo Club KAWA NO MURA
Notulen ALV 24 september 2021
Datum:
Aanvangstijd:
Locatie:
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3.

24 september 2021
20:15 uur
’t Smetenhof, Lottum

Algemene ingekomen opmerkingen
Geen opmerkingen
Vastenstellen notulen ALV (26-03-2021)
Geen opmerkingen
Overzicht bestuursleden



1 nieuw aspirant bestuurslid in september 2021:
o Monique Sorree (Activiteitencommissie)



Huidig bestuur 6 bestuursleden:
o Keanu Ryan (Notulist, PR & Communicatie)
o Monique Hendrix (Acties-commissie)
o Erik Derksen (Sponsoren-commissie)
o Susanne Ryan (Voorzitter, commissie-ledenwerving)
o Ralph Droesen (Secretaris, Penningmeester)





2 bestuursleden zijn in september 2021 vertrokken.
o Joep Verstegen (PR)
o Tim Hendrix (Activiteitencommissie)
1 interm bestuurslid, Guus Siebers
o Guus neemt gedeeltelijke de functie van de secretaris over voor
maximaal 1 seizoen.

4.

Overzicht/visie/ missie seizoen 2021 – 2022
Toekomstplannen KAWA NO MURA,
Hoofdlijnen van seizoen 2021-2022:



Trainingen, ledenwerving, dan-trainingen, wedstrijdtrainingen
o Ledenwerving: Start proeflessen senioren 16+, september 2021,
woensdagavond seniorengroep.
o We zijn van plan op 5 november 2021 een borrel voor oud- en
huidige seniorleden te organiseren.
o Op 10 november 2021 plannen we een gezamenlijk training met
potentiële nieuwe seniorleden.
o Doel eind 2022-2023: totaal 80 leden (incl. Senioren judokas)
 Uitdaging: mogellijk te grote groepen op vrijdagavond.

Mogelijke oplossingen:
 Paul Maaskant (trainer) gaat de drie groepen
opnieuw indelen.
 We gaan kijken naar de mogelijkheid om in
Grubbenvorst een extra trainingsmoment aan te
bieden.
 Wachtlijsten
o Dan-trainingen: We zijn dit seizoen gestart met het aanbieden
van extra dan-trainingen voor de seniorgroepen op
zaterdagavond 18:00uur in Horst. Start 25.9.21
 4 seniorleden van KAWA NO MURA hebben zich hiervoor
aangemeld.
 5 senioreleden van andere judoclubs.
 Kosten minimaal 5€ per training voor 60 minuten.
 Het wordt geprobeerd een extra subsidie voor de
samenwerking van de gemeente Horst a/d Maas te
krijgen. De JBN ondersteund de club KAWA NO MURA.

o

Evt. Jeugdtrainingen in Grubbenvorst: We willen evt. weer in
Grubbenvorst gewone jeugd trainingen gaan aanbieden.
 Eisen: kostendekkend, 3,8€ per training, 38 trainingen
per jaar.
 Risico: mogelijk verlies leden door overstap naar
Grubbenvorst.
 Gevaar: Het opnieuw splitsen van de judoclub.

o





Wedstrijdgroep jeugd in Grubbenvorst: De mogelijkheid voor het
uitbreiden van de wedstrijdgroep (woensdagavond) gaan we ook
gedachte nemen. willen evt. weer in Grubbenvorst gewone jeugd
trainingen gaan aanbieden.
 Voordeel = verkleint afstand naar seniorengroep en
bied extra uitdaging voor jeugdleden.
 Nadeel = Is geen normale training in Grubbenvorst,
dus in Lottum blijft de training dan verplicht.

Opleidingen
o In juli 2021 hebben Keanu Ryan, Tim Hendrix en Susanne Ryan
succesvol de bestuurs-opleiding afgerond.
o In juli 2021 heeft Susanne Ryan succesvol de opleiding tot
vertrouwenscontactpersoon afgerond.
o We willen onze assistent-trainer, Marlijne von der Heide, tot een
nieuwe judo trainer gaan opleiden:
 De opleiding zal niveau 2 judotrainer zijn. (Cursus wordt
gefaciliteerd door de gemeente Horst a/d Maas)
o

We willen dit seizoen nieuwe EHBO’ler laten opleiden. (Cursus
worden gefaciliteerd door de gemeente Horst a/d Maas)
 Paul Maaskant en Monique Sorree hebben zich hiervoor
aangemeld.

o

We willen dit seizoen nieuwe juryleden en tellers opleiden.
 Door bijvoorbeeld op een vrijdagavond tijdens een training
een proefwedstrijd te draaien waar nieuwe ouders jurylid
kunnen oefenen. Hier zoeken we nog ouders voor.

Samenwerking judoclubs Horst ad Maas







Samenwerking met andere Judoclubs in de regio i.v.m. de
dan-opleiding en extra uitdaging voor onze
wedstrijdgroepen jeugd.
Trainerpool
Uitwisseling van vertrouwenscontactpersoon. Susanne
Ryan is de vertrouwenscontactpersoon voor de Budoclub
Horst.

Top Judoka’s EK naar Grubbenvorst
 Clinics top judoka’s in Grubbenvorst:
I.v.m. ons keurmerk komen we in aanmerking voor een
speciaal aanbod van de JBN. Er wordt dit seizoen 20212022 een clinic georganiseerd door de judoclub KAWA NO

MURA en de JBN, waarbij topjudoka’s clinics aan onze
judoka’s zullen geven.


Acties
Op dit moment worden de acties gebruikt om het gat in de clubkas te
verkleinen. De doelstelling is dat we in 2023 zonder de acties
(Groteclub-, speculaas- en worstenactie) een break-even point te
behalen. De opbrengst van de acties willen we gebruiken om
activiteiten goedkoper te kunnen aanbieden.
o

o

o
o

Grote clubactie 18 september – 5 oktober 2021
 We betalen dit jaar 0,20 cent per verkocht lot aan het lid
(regeling gaat in vanaf 10 verkochte loten). We hopen dat
we door deze regeling meer loten verkocht krijgen. Doel is
dat ieder lid minimaal 10 loten verkocht.
 Constatering: Seizoen 2022-2023 willen we ook weer met
een o.a. fysieke loten werken. Digitale loten zijn voor
(oudere) burgers die geen smartphone hebben niet
interessant.
Speculaasactie 13 -14 november 2021
 We gaan dit jaar weer langs de deuren in Grubbenvorst en
we gaan ook weer voor de winkel bij onze sponsor
Bloemstudio 86 staan en speculaas verkopen(tegenover
Linders).
Worstenactie (februari 2022).
Oud papieractie in Lottum: Karl Corbij gaat hiervoor contact met
de instantie opnemen.



Wedstrijden
o Er is weinig informatie beschikbaar omtrent wedstrijden. In
afwachting van de ontwikkelingen omtrent Covid-19
maatregelen.
o Door de wedstrijden hopen we op een sterker samenwerking
verband met de judoclubs in Horst ad Maas te creëren.
o Op 16 oktober 2021 is de eerste wedstrijd in Horst gepland.

5.

Financieel Jaarverslag 2020 - 2021 –
verslag penningmeester Ralph Droesen



Inkomsten: €12.412,73

o

Extra inkomen, matten schoonmaken.
 Het is de bedoeling dat we 2 x per jaar de matten in
Grubbenvorst en in Lottum schoonmaken. In het seizoen
2020-2021 hebben we maar 1 x de matten in Lottum

schoongemaakt. Iedere keer als we matten schoonmaken
ontvangen we 100 €. Dat zijn dan ook weer 400€ op
jaarbasis. Op 2.7.21 zijn de matten in Lottum
schoongemaakt. De factuur moet nog verstuurd worden
naar de gemeente Horst aan de Maas.


Uitgaven: € 7.930,80 overschot van €4.481,93
o Dit fors overschot van €4.481,93 is ontstaan door de
gedeeltelijke kwijtschelding van de huur en het minder hoeven te
betalen van de trainers (omdat er minder jeugd trainingen
gegeven zijn en de seniorleden in het seizoen 2020-2021
nauwelijks mochten trainen).



Totale beschikbare middelen beschikbaar per 1-1-2021
o Zakelijke rekening = €1.956,40
o Zakelijke spaarrekening = €14.438,50
o Totaal = €16.394,90



Kascommissie 2021-2022 (Wendy von der Heide en Bart Verstegen)
o Alle geldrekeningen en transacties zijn door de kascommissie
goedgekeurd.
o Bart heeft al twee keer de kas gecontroleerd; gezien de statuten
mag hij deze functie niet meer uitoefenen.
o Karl Corbij heeft aangegeven om mee te willen helpen als lid
kascommissie.
o Anouschka Heinemans heeft aangegeven om mee te willen
helpen als lid kascommissie.

6.




Korting op de contributie voor boekingsjaar 2020-2021
Zoals vorige ALV besproken zal een eenmalige korting van 10 euro voor
de contributie van alle oude jeugdleden uitbetaald worden. Eisen: het
jeugd lid moet ook in dit seizoen 2021-2022 nog lid zijn.
Seniorleden vallen hier niet onder - voor hun is een andere regeling
getroffen. De contributie voor de seniorleden is dit seizoen 2021-2022
niet verhoogd.

7.

Begroting voor seizoen 2021-2022 en verhoging contributie
2022-2023





Dit jaar zal minder subsidie aan de club door de gemeente uitbetaald
worden, (onze schatting 400 euro) (zie begroting 2021-2022)
De contributie moet ook in de het seizoen 2022-2023 weer met 10 euro
verhoogd worden.
Automatische incasso mogelijk m.i.v. seizoen 2022-2023



Pin-automaat voor acties



8.

Vacatures



Secretaris
o Onze huidige secretaris neemt ook de functie van
penningmeester in bezit. Daarom heeft de functie secretaris een
openstaande vacature die graag opgevuld wil worden.



Wij hebben altijd de hulp van betrokkene ouders nodig. Zonder
ouders/ vrijwilligers is er geen vereniging.

9.


Bestuursverkiezingen
Ieder 3 jaar moeten de functies: voorzitter, penningmeester en
secretaris opnieuw herkozen worden.
Op 24 september 2021 zijn alle bestuursleden Keanu Ryan, Monique
Hendrix, Erik Derksenen, Monique Sorree (aspirant bestuurslid), de
secretaris (Ralph Droesen), penningmeester (Ralph Droesen) en de
voorzitter (Susanne Ryan) in hun functie bevestigt worden.

10.


Volgende ALV

De volgende ALV zal plaatsvinden in september 2022. Alle leden zullen
hiervan minimaal twee weken van tevoren op de hoogte worden
gesteld.

