Notulen ALV, 3 juni 2022
Plaats:
Tijd:
1.
2.
-

‘t Smetenhof
20:15 uur

Opening en vaststellen Agenda
Ingekomen stukken
Oud-papier actie
500€ subsidie voor wedstrijd judoka’s samenwerking met andere clubs
Rugembleem voor judoka’s , 12+ en brugpiepers

3. Vaststellen Notulen ALV (24-09-2021)
- Alles blijkt in orde te zijn; goedgekeurd.
4. Uitwisseling met jeugd in de regio.
- We zijn aankomend seizoen van plan om meer te gaan samenwerken met
andere clubs in de regio voor de wedstrijd judoaks. Paul heeft hiervoor een
subsidie van 500 euro gekregen.
5. Herverdeling groepen
- De derde jeugd groep (vrijdag, Lottum, 19:00 t/m 20:00) gaat eventueel
volgend seizoen naar de locatie Grubbenvorst van 18:30 t/m 19:30 uur. Dit
is niet definitief, omdat het ervan af hangt hoeveel leden hierdoor stoppen.
De eerste twee groepen worden over 3 lesuren verdeelt. Het gevolg is dat de
groepen in Lottum dan weer kleiner worden.
- De wedstrijdgroep jeugd van woensdagavond, 18:30-19:30 uur in
Grubbennvorst wordt mogelijk verplaatst naar de maandagavond van 18:30
t/m 19:30, locatie Lottum.

6. Seniorengroep
- Gegroeit van 9 naar 11 leden (2 ouders van jeugdleden doen nu mee).
7. Bestuur
- Nieuw wedstrijdcommissie lid Ank Basten
- Nieuw aspirant secretaris Lonneke Merkx
8. Financiële stand
- We maken op het moment nogsteeds (circa 1700 euro) verlies per jaar op de
seniorengroep. Dit gat wordt gedicht door de speculaas en Grote Club actie.
- Financieel staat de club op dit moment goed voor.
9. Informatieblad Kawa No Mura
- Door de grote instroom van nieuwe ouders en leden hebben we een
informatieblad opgesteld. Hierin worden algemen zaken als regels, plichten
en contributie uitgelegd.
10.
Verenigingswerkzaamheden en vrijwilligerswerk
- Het is ons opgevallen dat de betrokkenheid van ouders minder is. Vanavond
waren de matten niet gelegd omdat te weinig ouders geholpen hebben de
matten te leggen. Telkens helpen dezelfde leden/ouders/bestuursleden bij
acties, wedstrijden en andere activitieiten. De bestuursleden zijn vrijwilligers
en het moet voorkomen worden dat deze persoon overvraagd worden.
- Ten eerste gaan we een verschil maken tussen vereniningswerkzaamheden
en vrijwilligerswerk.
- Van het informatieblad: “Onder verenigingswerkzaamheden worden de
werkzaamheden bedoeld die ieder lid/ ouders van een lid uitvoert om de
vereniging draaiende te houden. Allereerst betreft dit werkzaamheden rondom
het functioneren bij trainingen (matten leggen), helpen bij wedstrijden,
toernooien en overige activiteiten (Kamp, Sinterklaas, Pasen, Picknick ect.) en
het bezetten van de wedstrijdtafel/ jureren bij thuiswedstrijden (3
thuiswedstrijden per jaar). Daarnaast zijn er minimaal 2 aanvullende
verenigingswerkzaamheden waar ieder lid door de vereniging voor
aangewezen wordt. Ouders worden ingedeeld en de communicatie verloopt via
e-mail en app:”
- Leden die vrijiwlligrswerk verrichten, bijvoorbeeld scheidsrechter,
bestuurslid, commissielid of coach zijn hoeven geen acties te draaien.
- Leden worden dan in het begin van het seizoen ingepland voor alle acties via
e-mail en app. Indien de datum van deze actie niet mogelijk is, moeten ze
zelf voor vervanging zoeken.
- Van het informatieblad Samenvattend: “Ieder lid/ ouder van een judoka is
gevraagd:
o 1) matten te leggen (groep1) of op te ruimen (groep3) of schoon te
maken (groep2) en
o 2) de GROTE Clubactie (1 x per jaar) en
o 3) Speculaas of worsten of oud papieractie (1 actie per jaar) en

o

4) 1 x helpen bij en activiteit (kamp, Pasen, Sinterklaas of wedstrijd) (1
activiteit per jaar) In totaal wordt je 3 x per jaar ingedeeld plus de
structurele werkzaamheden “matten”.”

11. Wijziging contributie seizoen 2022-2023
- De contributie wordt binnen 2 jaar in 2 stappen verhoogd van 130 naar
180€. In de seizoen van 2022-2023 gaat de contributie naar 160 euro.
Uiteindelijk is de bedoeling dat de senioren in verhoudenis dezelfde prijs per
uur betalen als de jeugd.
- Het is in ieder geval niet mogelijk om de seniorengroep kostendekkend te
maken, want dit zou een contributie van 270 euro betekenen.
- Iedereen moet kunnen blijven sporten en de jeugd judokas hebben ook een
toekomstpersektieve nodig.
- De contributie van de senioren wordt dus niet tot 270 euro verhoogt. Ook
niet in de toekomst. Wel wordt de contributie in 2023-2024 van 160 t/m 180
euro te verhoogt om het dan helemaal gelijk te maken aan de jeugd. De
senioren zijn ook verplicht actief bij de club te helpen of als vrijwilliger of bij
de acties en activiteiten ect.. (definitieve stemming wordt mogelijk
verplaatst naar de volgende ALV. We weten niet of de afstemming
representiatiev was. Dit wordt door Ralph nog gecontroleerd. 12
stemmen waren er in totaliteit. 11 stemmen waren voor de contibutie
verhogen en een onthouding.
12. Lidmaatschap bij de judoclub KAWA NO MURA en lidmaatschap JBN
m.i.v. 2022-2023 is het verplicht dat judokas van KAWA NO MURA ook lid
van de JBN zijn. Kiezen ouders ervoor dat de judokas niet ook JBN lid zijn
dan kunnen de kindern niet deelnemen aan wedstrijden, en de
instapcompetities. Kinderen/ judoka’s kunnen dan ook niet deelnemen aan
het bandexamen.
Ingekomen vraag: “Wat gebeurd er met alle acties als we wel weer kostendekkend
gaan draaien?”
Gegeven antwoord: “Op het moment lopen we zonder de acties nog steeds veel geld
mis, dus voor de aankomende seizoenen zullen we ze blijven doen. Pas in seizoen
2023 t/m 2024 verwachten we dat we opnieuw moeten gaan kijken.”
-

De contributie van alle drie de jeugdgroepen gaat met 10 euro omhoog.
(goedgekeurd door 12 stemmen)

-

In verband met inflatie en stijgende kosten gaan we ieder jaar per lid (alle
groepen) de contributie met 2,50 euro laten stijgen. Dit zal betekenen dat we
geen contributie stijgingen van 20 of 30 euro zullen doorvoeren, maar dat
het elk jaar in kleine stappen zal toenemen.

-

Ouder-kind contributie korting: Als een ouder van een judoka ook ervoor
kiest lid van de club KAWA NO MURA te worden dan krijgt de ouder 20%
korting op de contributie voor het eerste jaar.

-

Automatische incasso: Wij gaan miv seizoen 2022-2023 over om de
contributie via automatische te laten betalen. Dit zal de werkzaamheden van
de penningmeester verlichten. Het wordt 2 x per jaar gefactureerd. De eerste
keer in september de tweede keer in januari.

-

Ieder lid/ ouders moet schriftelijk goedkeuring geven. Ralph stuurd
binnenkort nog meer informatie per mail.

-

Leden hoeven niet van de automatische incasso gebruik te maken. Echter is
het wel zo dat de leden dan 5€ extra adinistratie kosten per jaar moeten
betalen.

13.
-

-

Instapcompetities:

Eerst: tot nu toe betaalde de club de instapcompetitie van 5 euro per lid. De
leden waren automatisch aangemeld voor alle instapcompetitie wedstrijden
Nu: Doordat Judoclub Meerlo-Wanssum finanieel minder flexibel is gaan de
kosten voor de instapcompetitie omhoog naar 15 euro per lid. Het bestuur
van KAWA NO MURA heeft hier geen invloed op.
M.i.v. seizoen 2022-2023 gaat de club KAWA NO MURA alsnog 5€ per lid
betalen. De ouderes moeten het meerdere van 10€ voor de de
instapcompetitie zelf betalen.

14.
Coach en juryleden
- We hebben een tekort aan coach en juryleden voor de instapcompetities,
interne competities en clubkampioensschappen. In totaal hebben we 18
juryleden voor een seizoen nodig. Hiervoor willen we meer leden/ouders
gaan opleiden, om o.a. ook de druk op de trainers te verminderen.
Vraag: “Kunnen wij dit niet net als bij de acties/vereniningswerkzaamheden de
seniorleden verplichten om aan een bepaald aantal competities deel te nemen om te
coachen/jurylid te zijn.”
Antwoord: “Dit is misschien mogelijk, maar we zijn bang dat we hierdoor te veel
druk op de senioren jeugdleden zetten. Maar dit is zeker een goed punt waar we in
de komende bestuursvergadering over zullen stoeien.”
Vraag: “Hoevaak moeten tellers/juryleden/coachen aan een competitie meedoen?”
Antwoord: “In kort 3 keer per jaar moeten de tellers/juryleden. Één keer voor de
instapcompetitie, interne competitie en clubkampioenschappen. Als coach weten we
niet precies hoevaak iemand moet coachen, wel weten we dat coachen alleen bij
interne competitie zal zijn.
15.
Nieuwe actie: Oud papier
- 6 personen in totaal per actie

-

3 zaterdagen van 08:00 t/m 12:00 elke 2 jaar.
Dit jaar: 30 juli 2022, 27 augustus 2022, 24 september 2022. Keanu Ryan
vraagt de senioren of ze voor deze mogelijkheid komen.
Dit brengt 230 euro per keer op (aanzienlijk bedrag voor de hoeveelheid
ingestoken werk).

16.
Vertrek Wendy
- Wendy heeft helaas haar functies als vrijwilligster opgezecht. Hierdoor
zoeken wij iemand die de appgroep van de jeugd beheert.
- Lonneke gaat de functie van Wendy in eerst instantie invullen.
17.
Jeugdembleem voor de oudste jongeren (brugpiepers)
- Het bestuur heeft besloten om voor de oudste jongeren 12+/ brigpiepers een
rugembleem te sponsoren, omdat dit leuk is en waarschijnlijk voor binding
kan zorgen.
- Ideën van aanwezige ouders: Bidon en clubkleding voor kleinere kinderen
zou leuk kunnen zijn.
- Lieke Lenen wil checken wat de kosten voor rugzakken, kleding in kleinere
maten en bidonskunnen zijn.
18.
Rondvraag
- Bij de volgende ALV moet er mogelijk opnieuw afgestemd worden.
- Dit bleek onduidelijk te zijn. Deze ALV mogen wij mogelijk opnieuw over de
contributie afstemmen, de uitslag is dan wel defintief onafhankelijk van de
aantallen ouders/ leden die dan afstemmen.
- I.v.m. prive redenen was Ralph Droesen, de penningmeester en secretaris
niet aanwezig bij de ALV. Hierdoor konden we niet gelijk de statuten van de
club ophalen.
- Vanuit een ouder: het is slim om een inventarisatie te doen bij ouders voor
EHBO/BHV. Een extra goed moment hiervoor zou het infoblad kunnen zijn.
19.

Afsluiting

