Notulen ALV, 23 september 2022
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‘t Smetenhof
20:15 uur

Opening en vaststellen Agenda
Ingekomen stukken
Data’s zijn bekend rond de instapcompetie
Vanuit de ouders zijn er vragen rond de beschikbaarheid van de clubhoodie’s
Alle bestelde thee en koffie tijdens deze ALV is van eigen rekening.

3. Vaststellen Notulen ALV (03-06-2022)
- Alles is goed gekeurd.
4. Terugblik 2021-2022 en vooruitblik nieuwe seizoen
- Leden:
o Wij zitten nu rond 64 jeugdlen en 13 seniorleden
o We zijn nu door de vele inzet van de vrijwilligers en trainers als club
erg gezond geworden.
o We hebben nu een extra jeugdgroep erbij (in totaal 4). De oudste
groep is verplaatst naar de woensdag vanuit de vrijdagavond. De
overgebleven twee groepen op de vrijdagavond zijn toen over drie
groepen verdeeld.
o De wedstrijdgroep op de woensdag is verplaatst naar de
maandagavond. Deze wedstrijdgroep bestaat nu uit 15-20 kinderen;
Paul maakt binnenkort een preciese lijst met aanmeldingen.
o Het fijnste voor de groep en de trainers is dat het judoniveau van de
leden in een groep zo homogeen mogelijk is. Daarom willen de trainers

het niveau van de kinderen gelijk trekken in de groep het aankomend
seizoen.
-

Sponsoren:
o We hebben nu twee nieuwe sponsoren: My35 en Gewoon
Grubbenvorst. Beide sponsoren 100 euro.
o De andere huidige sponsoren: Verbong Tweewielers, Schoenmaker
Grubbenvorst, Bloemstudio 86, AukVet, John’s Car service, Bakkerij
Smits, Richard Berns, van Giersbergen Aanhangswagen Service en
Van den Brandt Assuretiën.
o 8 sponsoren betalen in voluta, dat zou ongeveer 900 euro zijn.

-

Competities:
o De prijs van de instapcompetitie gaat nu omhoog van 5 euro naar 15
euro. De club blijft 5 euro te betalen en de ouders van leden die mee
willen doen moeten dan 10 euro betalen voor in totaal 5 keer. Elke
club organiseert één van deze 5 tournooien en krijgt daarvoor 150
euro terug. Wij gaan na dit jaar evalueren of we dit zo willen
voortzetten en wat we precies met de 150 euro gaan doen.

-

Lidmaatschap bij de JBN
o Vanaf dit jaar maken we het duidelijk dat je als lid verplicht bent ook
lid te zijn van de JBN.

5. Verenigingswerkzaamheden en vrijwilligerswerk
- We hebben een overzicht gemaakt van wat we precies voor alle activiteiten
nodig hebben qua vrijwilligers. Hiermee komen we op ongeveer 90
inzetmomenten voor een jaar. Bijvoorbeeld hebben we voor de
sinterklaasactie 4 vrijwilligers nodig.
6. Financieel Jaarverslag 2021-2022
- Het financieel jaarverslag van 2021-2022 is tijdens de ALV uitgedeeld aan
alle aanwezige leden. In het kort:
o Ontvangsten waren 17904,07 euro
o Uitgaven waren 12966,39 euro
o Surplus van 4937,77. Dit komt vooral doordat de senioren in het
begin van het seizoen weinig hebben kunnen trainen. (Bespaart op
huur en trainer kosten).
o Totaale beschikbare middelen zijn 25015,96 euro
-

De begroting van 2022-2023 is ook tijdens de ALV gedeeld.
o Verwachte ontvangsten 15900,00
▪ De contributie zal waarschijnlijk iets hoger uitvallen dan 9500,
omdat dit gebasseerd is op 74 leden.
▪ De subsidie zal iets lager zijn dan 1500 euro, doordat hier
landelijk op bezuinigd wordt.

De sponsoren zullen waarschijnlijk iets hoger worden dan 300
euro, omdat ten tijde van het maken van het verslag nog niet
alle sponsoren een verlenging van het sponsorcontract hebben
doorgegeven.
Verwachte uitgaven 15100,00 euro
▪

o

7. Contributie seizoen 2022-2023 ( stemming en automatische incasso )
- Dit seizoen zal het eerste seizoen zijn waar wij gebruik gaan maken van een
automatische incasso. Deze formulieren zijn al via de mail verstuurd en
werden tijdens de ALV rondgegeven aan ouders die dat toen al wilden
invullen. Automatische incasso willen we invoeren om de last van de
penningmeester afhalen.
- Voor de kascommisie zoeken we nog 2 ouders/leden die willen controleren of
de financiën goed uitgevoerd zijn.

8. Clubkleding en materiaal
- Op vraag vanuit de ouders gaan we nu kijken of hoodie’s in kleinere maten
beschikbaar zijn.
- Voor sinterklaas gaan we de kinderen toch geen clubbidons geven en houden
we het bij Chocolade. Wel is het misschien een mogelijkheid om als prijs ze
door te geven.
9. Veiligheid zaal
- Door het ongeval dit jaar in ’T Haeren, is het nu duidelijk gemaakt dat lid
zijn van de JBN verplicht is. Verder zijn we in gesprek geweest met de
gemeente over de veiligheid van de zaal en gaan we dat ook verder doen
i.v.m. de rekken aan de zijkant van de mat.
10.
Rondvraag
- Vraag vanuit publiek: “Zijn de data van de interne competitie al bekend?”
o Antwoord: Nee, nog niet alle data zijn bekend, omdat de
organiseerende clubs nu nog wachten op de beschikbaarheid van de
zalen.
- Vraag vanuit publiek: “Hoe zit het nu met de gemeentelijke subsidie?”
o Antwoord: Om de vier jaar maakt de gemeente een nieuw plan over
hoe ze hun gemeente willen subsideren. Dit zijn ze nu aan het
aanpassen, maar ze zijn er nog niet uit.”
- Opmerking vanuit publiek: “Wanneer krijgen we precies de informatie van
wanneer alle belangrijke dagen zijn, omtrent instapstages, wedstrijden en
verenigingswerk.”
o Antwoord: Daar gaan we zo snel mogelijk mee aan de slag. Hopelijk
kunnen we jullie daar voor maandag op antwoord geven.
- Vraag vanuit publiek: “Hoe gaat de zaalhuur veranderen door de stijgende
energieprijzen?”

Antwoord: Er wordt nu door de gemeente een stichting opgericht die
de zaal gaat beheren. Er werd niet gezegt dat de huur niet omhoog
gaat.
Vraag vanuit publiek: “Hoe zit het met het aftreden en herkiezen van
bestuursleden”
o Antwoord: Om de drie jaar moeten bestuursleden opnieuw gekozen
worden tijdens de ALV.
Vraag vanuit voorzitter: “Zijn er nog 3 of 4 leden die interesse hebben in het
coachen van kinderen tijdens competities.”
o Antwoord: Het vragen van coaches en vrijwilligers kunnen we het
beste doen via een duidelijke lijst, waardoor de overstap naar de taak
minder eng lijkt. Sleutel is dus communiceren.
o

-

-

11.
Afsluiting
- Wij willen alle leden erg bedanken voor het aanwezig zijn bij de algemen
leden vergadering! Tot ziens en hopelijk tot de volgende keer!

