Algemene Ledenvergadering
Shotokan Karate Dojo Oss
6 februari 2015

AGENDA

Datum en plaats: 6-2-2015, Dojo SKDO, Vlasakkers 5 (0412-630133)
Tijd: 20:15u – 22:0u, let op in verband hiermee is er slechts training tot 20:00 uur.

1. Opening/mededelingen**.
2. Vaststellen van de agenda.
3. Goedkeuring van de notulen van de ALV van 21 februari 2014, Bijlage 1.
4. Bestuur
a. Aftreedschema: De penningmeester (Rob Reijs) treedt af in 2017.
De secretaris (Jim van Zon) treedt af in 2016.
De voorzitter (Geert Schuijers) treedt af in 2015. Is herkiesbaar.
b. Gegadigden voor bestuurslid ledenaanwas / bestuurslid communicatie (bestuurslid kan
worden gekozen met twee/derde van de stemmen van de ALV).
Pauze
5. Voordracht ereleden
a. Senta Lauterslager vanwege haar lange staat van dienst als voorzitter, trainer en drijvende
kracht in de organisatie;
b. Tosca Lauterslager vanwege haar lange staat van dienst als trainer, bestuurslid en drijvende
kracht in de organisatie;
c. Geert Schuijers vanwege zijn lange staat van dienst als penningmeester/voorzitter en
trainer.
6. 40 Jarig jubileum SKDO, september 1976-september 2016
a. Het bestuur verneemt graag wat de leden zelf willen als activiteit, ideeën voor activiteiten;
7. Jaarverslag 2014, Bijlage 2.
a. Kort doornemen verslag en horen/opnemen opmerkingen over inhoud;
b. Vaststellen verslag.
8. Financieel beleid, Bijlage 3.
a. Jaarverslag 2014;
b. Verslag Controle kascommissie;
c. Kiezen nieuwe kascontrolecommissie;
d. Vaststellen begroting 2015;
e. Vaststelling clubcontributie 2015.
9. Beleidsplan 2014, bijlage 4, ter informatie.
10. Werkgroepen en commissies en aanspreekpunt bezoek wedstrijd derden (Bijlage 5).
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11. Rondvraag, deze is bedoeld voor vragen welke niet vooraf als agendapunt ingebracht zijn. Deze vragen
worden meegenomen voor bespreking in de komende bestuursvergaderingen, voor zover ze niet direct
beantwoord kunnen worden
12. Sluiting

Met sportieve groeten,
Bestuur Shotokan Karate Dojo Oss

Bijlage 1:
Bijlage 2:
Bijlage 3:
Bijlage 4:
Bijlage 5:

Notulen van de ALV van 21 februari 2014
Jaarverslag 2014
Financieel beleid 2015 (verslag 2014, begroting en contributie 2015)
Beleidsplan
Werkgroepen en commissies

*In verband met portokosten ontvang je de bijlagen per e-mail. Je kunt ze ook op de dag zelf inzien. Heb je
geen e-mail en wil je ze voor de vergadering schriftelijk ontvangen bel dan naar 0412-64 44 06 (Bij geen
gehoor naam, adres, woonplaats inspreken en dat je de bijlagen voor de ALV wil ontvangen). Wanneer ze je
per mail woensdag 2 februari nog niet ontvangen hebt, kun je een mailtje sturen naar:
geert_schuijers@hotmail.com
** Mededelingen oa over afmeldingen, vertegenwoordigingen en stemgerechtigde leden (volgens Art. 3.
huishoudelijk reglement hebben gewone leden en ereleden stemrecht welke op de vergadering aanwezig
zijn en 18 jaar of ouder zijn)

Bijlage 1:

Agenda en notulen ALV 2014

Algemene Ledenvergadering
Shotokan Karate Dojo Oss
21 februari 2014

NOTULEN

Plaats: Stadsherberg Wilhelmina, Spoorlaan 56, 5348 KC Oss, 0412-637293, Tijd: 21:00u – 22:30u

Presentielijst
Afwezig m.k.:
Tosca Lauterslager, Arjo Poldervaart, Michel Edel, David Krab
Aanwezig:
Geert Schuijers, Rob Reijs, Jim van Zon, Senta Lauterslager, Henk Bouchoms, Marco v.d. Krol, Rik
Joha, Asha Moyene, Agnes Moyene (moeder Asha)

1. Opening/mededelingen
De voorzitter opent de vergadering 21:05u.
De secretaris doet de volgende mededelingen:
1. Verzoek om de vergadering in het vervolg 15 minuten later te laten beginnen.
2. Verzoek van leerlingen om een 2e trainer in te zetten (z.s.m.) op de vrijdagen.

2. Vaststellen van de agenda
Er zijn geen aanvullingen geweest op de agenda. De voorzitter stelt de agenda vast.

3. Goedkeuring van de notulen van de ALV van 22 februari 2013
Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de ALV van 22 februari 2013. De notulen worden door de
voorzitter vastgesteld.

4. Bestuur
Geen kandidaten hebben zich aangemeld bij het Bestuur voor bestuursfuncties.
a. Aftreedschema:
De penningmeester (Rob Reijs) treedt af in 2014. Is herkiesbaar.
De secretaris (Jim van Zon) treedt af in 2016.
De voorzitter (Geert Schuijers) treedt af in 2015.
Rob wordt unaniem herkozen als penningmeester voor 3 jaar.
b. Gegadigden voor bestuurslid ledenaanwas / bestuurslid communicatie (bestuurslid kan
worden gekozen met twee/derde van de stemmen van de ALV).
Er hebben zich geen kandidaten aangemeld.

5. Aanpassen statuten i.v.m. (indirect) stemrecht jeugdleden.
Dit is tot nu toe niet gebeurd omdat het aanpassen van de statuten geld kost. Plus het aanpassen van
de statuten vergt een bepaald percentage van de stemgerechtigde leden om aanwezig te zijn.

6. Jaarverslag 2013
a. Kort doornemen verslag en horen/opnemen opmerkingen over inhoud;
b. Vaststellen verslag.
Agnes Moyene stelt een vraag over het ledenaantal. Is het toeval dat de grootte van de aanwas ook
de grootte van de afname in leden is. Reactie van Jim: Ja, dat is toevallig.
Het verslag wordt hierna vastgesteld.
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7. Financieel beleid
a. Jaarverslag 2013;
b. Verslag Controle kascommissie;
c. Kiezen nieuwe kascontrolecommissie;
d. Vaststellen begroting 2014;
e. Vaststelling clubcontributie 2014.
N.a.v. vraag Henk Bouchoms: er wordt niet meer geïndexeerd vanwege de buffer die we hebben en
de economisch moeilijke tijden. Daarnaast heeft het Bestuur bij de Gemeente aangegeven geen
gebruik meer te willen maken van de subsidies.
De kascontrolecommissie doet verslag van de kascontrole. De financiële administratie is correct
gevoerd en de kascontrolecommissie verleent haar décharge.
Financieel verslag en begroting worden vastgesteld, alsmede de contributie.

8. Beleidsplan 2014
Vraag Agnes: Waarom moet elk lid zelf inschrijven bij de KBN? Reactie Bestuur: dat is de constructie
zoals de KBN dat aanbiedt. Het is niet verplicht maar handig voor deelname aan wedstrijden of
stagetrainingen. Voor het kader is het handig voor deelname aan scholingen.
Jim geeft aan dat ook technische doelstellingen vermeld dienen te worden; meer concrete
doelstellingen. Actie voor het Bestuur om de punten die door Michel Edel zijn ingebracht in zijn ‘visiemail’ mee te nemen in het beleid.
Het beleidsplan wordt hierna vastgesteld.

9. Werkgroepen en commissies en aanspreekpunt bezoek wedstrijd derden
Opmerking Senta: in de vergaderstukken is een oude lijst met commissies (2012) opgenomen.
Geert Schuijers licht nog even toe dat per commissie wordt bekeken wie blijft en wie zich aanmeldt.
Indien het noodzakelijk is voor bepaalde activiteiten mensen bij elkaar te roepen, kan altijd een
commissie ad hoc samengesteld worden. Deze commissie dient dan wel bij het bestuur te melden wat
zij gaan uitvoeren en hoe zij dit gaan organiseren en wat een en ander gaat kosten.
Wedstrijdcommissie:
1. Marco van de Krol (als aanspreekpunt wedstrijden en stages)
Kascontrolecommissie
1. Senta Lauterslager
2. Rik Joha
Kampcommissie:
1. Jim van Zon
2. Rik Joha
Vliegende keep: Geert Schuijers en Senta Lauterslager
Feestcommissie / eindejaarsafsluiting:
1. Jim van Zon
2. Actie Bestuur: Louise Gevelhof vragen
PR commissie: (familietraining, clinics bij scholen, posters)
1. Jim van Zon
Vliegende keep: Senta Lauterslager
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10. Rondvraag
Vraag Jim van Zon:
Per direct tweede trainer? Informeren naar tijd en mogelijkheid om per direct in te voeren en niet na de
zomer. [Actie Geert Schuijers]
Vraag Agnes Moyene:
Ze mist het trainingsschema en de doelen waarnaar Asha moet werken. Het komt als vrijblijvend over.
Wie zijn de trainers?
Examenboekje en trainingsschema (inhoudelijk) mailen naar leden. [actie Geert Schuijers]
Voorstel Rik: logboek hanteren? Reactie Bestuur: Ja, wordt al gebruikt.
Er komt sowieso een meer inhoudelijk trainingsschema gebaseerd op het examenprogramma. (Dit is
een besluit uit het laatste Trainers Overleg Vergadering (TOV)).
Andere besluiten uit die vergadering: examens tot blauw worden geschrapt. Beoordelingen tot blauw
gebeurt tijdens de les.
Voorstel Agnes: Koppeling trainer aan lid. Persoonlijke begeleiding; buddy-systeem; trainingsplan.
Inventariseren of we er trainers voor hebben. Jim biedt zich in ieder geval al aan.
Inventariseren of er behoefte aan is. [Actie Geert Schuijers]
Opmerking Rik Joha: Leuk aan de les van vanavond: laatste half uur: mocht iedereen zijn eigen ding
doen en kreeg persoonlijk feedback.
Geert Schuijers benadrukt dat vragen en opmerkingen niet bewaard hoeven worden tot de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering. Geef zelf aan het begin van de training aan de trainer aan of er
aandacht besteed kan worden aan bepaalde zaken.

11. Sluiting
Vergadering gesloten om 22:10u.

Bijlage 2:

Jaarverslag 2014
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Jaarverslag 2014

Januari
5 januari Nieuwjaarsreceptie Rusheuvel Bowlingbaan
Februari
21 februari ALV in Stadsherberg Wilhelmina
Maart
23 maart Katadag S.K.D.O. door Michel Edel en Robert van der Have
Mei
24 en 25 mei Stage Luca Valdesi World & European Champion in Chapelle-Lez-Ht
Juni
21 juni kyu-examens, vorderingen zie bijlage 1
Clubkampioenschappen verplaatst naar 2015
Juli
4 juli seizoen afsluiting in dojo door alle trainers
11 juli laatste training voor zomerstop
Augustus
25 augustus eerste training na zomerstop voor alle leden
September
12 september t/m 14 september karatekamp, programma en deelnemers in bijlage 2
Oktober
Try outs (6 lessen), 7 deelnemers
31 oktober familietraining
November
Bevordering hogere kyu graad, zie bijlage 1
Aantal leden:
Ingeschreven:
Uitgeschreven:

37 (waarvan 4 oud ereleden)
9
11

Namens het Bestuur van Shotokan Karate Dojo Oss,
Jim van Zon, secretaris
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Jaarverslag 2014

Bijlage 1
Vorderingen huidige leden over afgelopen jaar (1 keer kyu examen & 1 maal bevordering):
Naam
Quinten Braakman
Asha Moyene
Jasper van der Biezen
Keanu Kramer
Sam Reijs
Cobus Reuvers
Martijn van Dort
Chiara Josemans
Rik Joha
Anouk Janssen
Romy van Hengel
Mart Tiemersma
Thomas Bastiaansen
Martijn van de Burgt

Graduatie begin 2014
3e kyu 1e bruin
5e kyu groen
7e kyu geel
7e kyu geel
6e kyu oranje
7e kyu met gele slip
8e kyu met gele slip
8e kyu met gele slip
9e kyu beginner
8e Kyu wit
7e kyu geel
9e kyu beginner
9e kyu beginner
8e kyu wit
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Graduatie eind 2014
2e kyu 2e bruin
4e kyu blauw
6e kyu oranje
6e kyu oranje
6e kyu met groene slip
6e kyu oranje
7e kyu geel
7e kyu geel
7e kyu geel
7e kyu geel
7e kyu met oranje slip
8e kyu wit
8e kyu wit
8e kyu met gele slip
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Bijlage 2

Programma kamp Kampeerboerderij de-Heikant:
12-9-2014
18:00 verzamelen bij dojo
18:40 arriveren op locatie
19:00 spullen uitpakken
19:30 Opdrachtentour door Berkel Enschot
13-9-2014
09:00 reveille
09:30 ontbijten
10:30 Karatetraining door Michel Edel
12:00 opfrissen/douchen
12:30 lunchen
14:00 Tilburg tour (opdrachten) olv Jim
19:00 Diner olv Rik
20:00 Filmavond
14-9-2014
08:00 reveille
08:30 ontbijten
09:30 Budotraining alternatief door Jeroen Uilen
11:00 opfrissen/douchen
11:30 lunchen
12:30 Graffiticursus
15:30 afbraak en voorbereidingen treffen voor terugreis
16:00 vertrek op locatie
Deelnemers: Jim, Dana, Milo, Eilis, Mariska, Keanu, Cobus, Geert, Senta, Salma, Rob, Tosca, Jeroen, Marco,
Quinten, Rik, Jasper, Sofie, Sam, Toon en Thomas
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Bijlage 3:

Financieel beleid 2015

begroting 2015, administratie 2014

Categorie
Bestuurskosten
Clubactiviteiten
Contributie huidig jaar
Vergoedingen trainers/vrijwilligers
Examens
Sponsoring
Materialen
Wedstrijden/stages
Zaalhuur lopend jaar
Zaalhuur vorig jaar
Algemene kosten
Rente

Begroting 2015
inkomsten

Begroting 2015
uitgaven

Administratie
2014, inkomsten

Administratie
2014, uitgaven

€ 1.350,00

€ 449,70
€ 80,00
€ 52,70
€ 5,00

€ 35,00
€ 250,00
€ 50,00
€ 1.400,00
€ 88,26
€ 600,00
€ 161,06

€ 3.796,06

€ 0,00
€ 4.338,26

€ 4.394,83

€ 228,00

€ 5.142,73

€ 88,26

€ 0,00
€ 4.394,83

Totaal openstaande posten
Totaal in/uit incl openstaande posten

-€ 836,16

Verschil Totaal
beginstand

€

34,75
584,55
18.589,86

eindstand

Verschil
34,75
76,51
18350,00

0,00
-508,04
-239,86
-747,90 Totaal

NB; bij begroting 2015 is bij contributie al rekening gehouden met verhoging van contributie met 10 euro pp per jaar.

€ 400,00
€ 15,00
€ 100,00
€ 350,00
€ 1.100,00
€ 305,00
€ 1.650,00

€ 472,18
€ 142,50
€ 1.224,95
€ 421,24
€ 1.074,45

-€ 747,90

Openstaande posten:
Zaalhuur dec 2014
Overige openstaande posten

ControleVerschil uitgaven inkomsten ahv saldi
Kas
Bankrekening
Spaarrekening

€ 180,00
€ 35,20

€ 228,63

€ 542,20-

Verschil

€ 3.750,00

4028,50
€ 600,00

Begroting 2014
, uitgaven
€ 1.000,00

€ 1.357,71

€ 3.600,00

reservepost
Totaal inkomsten/uitgaven

Begroting
2014,
inkomsten

€ 0,00
€ 88,26
€ 5.230,99

€ 4.193,20

€ 4.920,00

contr 2014

6 - 10 jaar
11 - 14 jaar
15 - 17 jaar
18 jaar en ouder

€ 55,00
€ 84,00
€ 121,00
€ 147,00

contr 2015
2015 met
prijsopslag Afgerond
€ 67,50
€ 67,50
€ 94,00
€ 94,00
€ 131,00
€ 131,00
€ 157,00
€ 157,00

Uitleg verhoging contributie
1. Door afschaffen examens loopt club examengelden mis, gemiddeld 200 euro / jaar. Per lid betekent dit 5 euro contributieverhoging, die men anders kwijt
zou zijn aan examengeld. Voor ieder lid is deze verhoging dus budgetneutraal.
2. er zijn trainers die hun lidmaatschap hebben opgezegd die zelf niet trainden, maar toch contributie moesten betalen.
Bestuur wil deze trainers geheel of gedeeltelijk vrijstellen. Dit betekent bij gelijkblijvende uitgaven een structureel tekort op de begroting (vanwege wegvallen
contributies seniorleden) . Om dit tekort niet te hoog op te laten lopen, stellen we verhoging van de contributie voor met ( in 2015) extra 5 euro per lid.
Totaal per lid dus 10 euro verhoging
Verder willen we de groep van 6 - 10 jaar geleidelijk gelijk laten komen in contributie met groep 11 - 14 jaar. Deze groep krijgt extra verhoging van 2,50 uur.
We zijn tenslotte afhankelijk van onze vrijwilligers. Ten opzichte van collega sportclubs / verenigingen is onze contributie nog steeds erg laag.
Een en ander is ook aangepast in huishoudelijk reglement bij Hoofdstukken 9 en 11.

Bijlage 4:

Beleidsplan

Beleidsplan
Shotokan Karate Dojo Oss
Periode 2013-2018

Inleiding
Dit is het beleidsplan van Shotokan Karate Dojo Oss. Het geeft de (grote) lijnen aan van het beleid van onze
vereniging. Dit beleidsstuk wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de ontwikkelingen van afgelopen jaar en de
te verwachten ontwikkelingen op middellange termijn, circa 2-5 jaar.
Bonden
We zijn nu lid van de KBN. Het betreft hier een individueel lidmaatschap van ieder lid. Waarbij de
verantwoording om lid te worden en te blijven bij het lid zelf ligt. Om als Dojo te kunnen deelnemen aan
bondsactiviteiten zal dit lidmaatschap door het bestuur gestimuleerd worden. Het streven is te zorgen dat
ieder SKDO-lid geregistreerd staat als KBN-lid.
We zullen moeten blijven investeren om onze identiteit te behouden in een bond die vele malen groter is dan
we tot nu toe gewend zijn geweest. Ook zoals bij de NCS en WSKF blijft het mogelijk om te participeren in
activiteiten van andere bonden, mits daar op de juiste wijze mee omgegaan wordt.
Zoals altijd moeten we trachten de technische lijn op te pikken die de bond uitzet. Op basis van enkele KBN
activiteiten (stage, examentraining etc.) blijkt deze technische lijn niet erg afwijkend te zijn van wat we eerder
bij de WSKF gezien hebben. De komende jaren zullen we gebruiken om ons zoveel mogelijk de technische
lijn van de KBN eigen te maken. Indien dit naar verwachting loopt kunnen we het kader de komende jaren
bijscholen via KBN-opleidingen. Het blijft zaak de aansluiting bij welke bond dan ook te evalueren.
Ledenaanwas
We hebben de jeugd- en seniortrainingen samengevoegd. Daardoor is er een betere opkomst tijdens de
trainingen. We constateren ook een betere band tussen de jeugd en seniorleden. We proberen continu ons
ledenaantal te verhogen. De aangewezen middelen hiertoe, op basis van eerder ervaringen, zijn de
Schoolsport, Sportolympiade en mond op mond reclame. Ook het weer opstarten van familie- en/of
vriendentrainingen is een mogelijkheid.
Niet alleen het bestuur en kader moeten gespitst zijn op het werven van nieuwe leden, ook de leden zelf
vragen wij potentiële leden te enthousiasmeren. Alle leden dienen zich bewust te zijn van het feit dat een
club alleen bestaansrecht heeft bij een voortdurende aanwas. De aanwas van leden dient minimaal
voldoende dient te zijn om het verloop op te vangen. Het verloop wat de laatste jaren te zien is ligt
voornamelijk bij de jeugd. We streven ernaar een jaarlijkse groei te realiseren van 1 à 2 leden.
Het bestuur zal dit stimuleren door geld beschikbaar te stellen voor extra initiatieven. Verder vragen we
iedereen die een goed idee denkt te hebben dit bij het bestuur kenbaar te maken. Dit kan via de training of
de geëigende communicatiekanalen zoals mail, brief.
Activiteiten
Door het beschikbaar stellen van een jaarlijks budget zullen we de leden blijven stimuleren om activiteiten te
ontplooien die een hechtere sociale band binnen de vereniging tot gevolg hebben. Deze activiteiten en ook
reguliere activiteiten zoals een nieuwjaarsreceptie en de clubkampioenschappen moeten de onderlinge
banden verbeteren. Dit omdat een club alleen kan bestaan bij de gratie van goede contacten tussen de
leden. Vandaar dat we als bestuur zullen proberen om nieuw bloed te werven voor zowel de kamp- als de
wedstrijdcommissie. Verder roepen we iedereen op met veel energie en goede ideeën om deze in overleg
met het bestuur uit te voeren.
Door het vergoeden van deelnemersgelden voor stages en wedstrijden willen we technische kennis en
wedstrijdervaring in de vereniging het binnenhalen.

Financiën.
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Zoals ook in eerdere jaren zullen we ons budget zo goed mogelijk gebruiken om de bovengenoemde zaken
te realiseren. Zo zijn het afgelopen jaar ook niet-bondsactiviteiten diverse malen vergoed. We zullen deze lijn
doorzetten afhankelijk van het aanbod van bonds- en andere activiteiten en de staat van onze financiën.
Shotokan Karate Dojo Oss,
Namens het bestuur

Geert Schuijers, voorzitter.
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Bijlage 5:

Versie 1, 9-1-2014

Werkgroepen en commissies

Werkgroepen en
commissies 2014
Shotokan Karate Dojo Oss

Dit waren de commissies van 2014 met hun samenstelling. Per commissie wordt bekeken wie blijft en wie
zich aanmeldt. Indien het noodzakelijk is voor bepaalde activiteiten mensen bij elkaar te roepen kan altijd
een commissie ad hoc samengesteld worden. Deze commissie dient dan wel bij het bestuur te melden wat
zij gaan uitvoeren en hoe zij dit gaan organiseren en wat een en ander gaat kosten.

Wedstrijdcommissie:
1. Marco van de Krol (als aanspreekpunt wedstrijden en stages)
Kascontrolecommissie
1. Senta Lauterslager
2. Rik Joha
Kampcommissie:
1. Jim van Zon
2. Rik Joha
Vliegende keep: Geert Schuijers en Senta Lauterslager
Feestcommissie / eindejaarsafsluiting:
1. Jim van Zon
2. Actie Bestuur: Louise Gevelhof vragen
PR commissie: (familietraining, clinics bij scholen, posters)
1. Jim van Zon
Vliegende keep: Senta Lauterslager
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