Notulen jaarvergadering
Aan: Leden Judo Bond district Oost-Nederland
Van: Bestuur district Oost-Nederland
Datum: 1 april 2019
Kenmerk: JBN-ON- DLV 2019
Betreft: Verslag district ledenvergadering 29 maart 2019
Aanwezige Judo Bond Nederland:
Huub Stammes (Directeur JBN), René Bogaarts (Bondsbestuur Financiën), Genio
van Hoof (Bondsbestuur Leden-en wedstrijdzaken), Edwin Korenberg (Club
accountmanager en Projectleider Randori Competitie) en Perry Ceelen (Stagiair
management Bondsbureau).
Aanwezige districtsbestuur:
Marco Borst (Voorzitter), Wendy de Vrught (Secretaris), René Steffens
(Penningmeester a.i.), Judith de Weerd (DGCJJ/ bestuurslid), Milou Middelkamp
(DWOCJ/ bestuurslid), Tony van den Berg (DGCJ/bestuurslid) en Henk de Waard
(Neemt na de zomervakantie het secretariaat over).
Aanwezige bondsraad:
Roy Spijker (Financiën), Ferry Evenberg (Aftredend en kandidaat
plaatsvervangend lid), Ben Kappert (Plaatsvervangend lid), Vincent Boot
(Plaatsvervangend lid) en Emiel van Marion (adviserende rol).
Gerrit Middelkamp: kandidaat bondsraadslid breedtesport;
Erik Laarman: kandidaat bondsraadslid Leden-en wedstrijdzaken.
Aanwezige commissies JBN-ON:
Rolf Tijssen (DGCJ), Ad van de Kerkhof (DGCJ), Mark van Oudheusden (DGCJJ),
Nico Haafkes (DSCJ) en Pascalle Clappers (DSCJ).
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Erelid:
Jos Hell
Aanwezige leden:
Anja de Voer (Stichting Judosport Oost), Chris Pereboom (SJO), Richard Snippe
(SJO), Andre Kleinhout (SJO), Hans Snijder (KIAI Doetinchem), Frank Ningbers
(Judo Club Emsland), Dorus Persijn (Stichting judo de Liemers).
Afgemeld:
Warner Pander, Loes Ritzen, Henri Cooiman, Joke Visser, Chungmen Ma.
1.Opening
De voorzitter – Marco Borst – opent de vergadering en heet de aanwezigen
hartelijk welkom in het bijzonder de heer Huub Stammes, directeur van de
Judobond, Perry Ceelen, de stagiair management van de Judobond en de heer
Edwin Korenberg, clubaccountmanager en Projectleider Randori competitie. De
voorzitter deelt mee dat de drie gasten na sluiting van de ledenvergadering een
interactieve presentatie zullen verzorgen. Marco vraagt of iedereen de
presentielijst heeft ingevuld?
2. Vaststellen van de agenda, benoemen van de notulen- en
stemcommissie
De agenda voor de vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.
Marco Borst geeft aan dat de vragen voor de rondvraag van tevoren ingediend
moeten zijn. Is dat niet het geval dan kunnen nieuwe vragen niet bij de
behandeling van het agendapunt “rondvraag” aan bod komen.
De notulencommissie voor deze ledenvergadering bestaat uit Wendy de Vrught,
Anja de Voer en Henk de Waard
De secretaris van het bestuur, Wendy de Vrught, geeft aan dat de
stemcommissie vanavond zal worden gevormd door; Roy Spijker, Mark van
Oudheusden en Ferry Evenberg.
Voorts geeft de voorzitter aan dat twee nieuwe gezichten achter de bestuurstafel
aanwezig zijn:
-

René Steffens, hij vervult de functie van penningmeester a.i.
Henk de Waard, het is de bedoeling dat hij na de zomervakantie de
taak van secretaris over gaat nemen van Wendy de Vrught. Hij werkt
zich alvast in.

De voorzitter benadrukt dat de vacature voor penningmeester open staat.
Tevens geeft hij aan dat de taak een stevige omvang heeft. Daarop wordt door
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René Bogaarts aangegeven dat een deel van de administratie door de JBN wordt
uitgevoerd. Dit scheelt werk maar desondanks vraagt de taak de nodige
aandacht. Door Roy Spijker wordt gevraagd in hoeverre de lange takenlijst en
de mede daardoor minder uitnodigende vacature/functieomschrijving, juist
mensen ervan weerhoudt om te reageren. Door de advertentie wat smeuïger te
maken neemt - naar zijn mening- de kans toe dat er meer reacties komen. Ook
wordt de vraag door Anja de Voer gesteld in hoeverre de taak door meer dan 1
persoon kunnen worden uitgevoerd. In sommige districten wordt al op deze wijze
gewerkt. Vanuit de judobond wordt aangegeven dat dit kan als de taken dan
duidelijk gesplitst zijn. Marco Borst geeft aan dit mee terug te nemen ter
bespreking naar het bestuur.
3. Verslag 13 april 2018 (notulen DLV)
Pagina 4: Roy Spijker vraagt naar de stand van zaken rond het sanctioneren bij
het niet leveren van een tafelbezetting. Marco Borst geeft aan dat het bestuur
liever de lijn volgt van belonen in plaats van straffen. De clubs zijn
aangeschreven met de vraag om te melden wie achter de tafel zit. Dat heeft
opgeleverd dat de tafelbezetting dit jaar beter was dan voorgaande jaren en er
nu geen problemen zijn geweest en het issue niet speelt.
Voor het overige wordt het verslag onder dankzegging van de secretaris
goedgekeurd.
4. Jaarverslagen
4.1 districtsbestuur
Pagina 10: Ferry Evenberg stelt een vraag over de overtollige judomatten. Door
Marco Borst wordt aangegeven dat geen aanbod is gedaan naar de verenigingen.
De matten lagen in een slechte opslag en dat heeft de matten geen goed
gedaan. De matten zijn verkocht voor € 10, = per mat. Voor wat betreft de prijs
heeft het bestuur aangesloten bij de gangbare prijs voor tweedehandsmatten (in
overleg met het bondsbureau). Nico Haafkens stelt de vraag aan wie de matten
zijn verkocht. Marco Borst geeft aan dat ze zijn verkocht aan De Liemers. De
opbrengst komt ten goede aan ons district. Het jaarverslag wordt vastgesteld.
4.2 district graden commissie Jiujitsu (DGCJJ)
Dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4.3 district graden commissie judo (DGCJ)
Pagina 13: René Bogaarts stelt een vraag over het slagingspercentage. Hij is in
het district Zuid-Nederland geweest waar streng wordt getoetst met een
slagingspercentage van 83%. Rolf Tijssen geeft aan dat het slagingspercentage
redelijk in lijn ligt met het landelijke gemiddelde. De commissie is nu een echte
commissie en de breedtesport zit langzaam in de lift, alhoewel hier nog wel een
inhaalslag gemaakt moet worden. Voorts geeft Rolf Tijssen aan dat judo in Oost-

3

Nederland een groot draagvlak heeft. De kwalificatie van judoleraren in OostNederland is best goed. Zijn zorg zit vooral in het weinig voorhanden hebben van
judoleraren op het niveau van 3e of 4e dan. De leraren op dat niveau zijn vaak
gericht op het wedstrijdjudo en minder op het technische aspect voor de
breedtesport. Het risico zit erin dat uit andere districten examinatoren betrokken
moeten worden en dat wil Rolf Tijssen voorkomen. Marco Borst stelt de vraag
hoe dit opgevangen gaat worden. Rolf Tijssen geeft aan je er bent voor de
leerling en dat je daar ook de nodige eisen aan mag stellen maar ook dat je
eisen mag stellen aan de collega’s. Dit is een proces dat tijd kost maar wat wel
binnen 1,5 jaar opgelost zou moeten zijn omdat we anders achter de feiten aan
lopen. Het verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld.
4.4 district scheidsrechterscommissie judo (DSCJ)
Pagina 15: Ferry Evenberg stelt de vraag wie - nu Raymon Haveman is gestopt zijn taak oppakt? Aangegeven wordt, dat dit opgepakt wordt en er moeten meer
taken ingevuld worden. Er al mensen voor zijn benaderd, te weten Pascalle
Clappers, Eline Tsai en Eric Laarman. De commissie heeft dit zelf ondervangen.
Er gaat hierover nog officieel gecommuniceerd worden. Het is nog maar
kortgeleden en de overdracht moet nog plaats vinden.
Voor het overige wordt het verslag vastgesteld.
4.5 district wedstrijdorganisatie commissie (DWOC)
Pagina 19: Ferry Evenberg stelt een vraag rond het teamtoernooi aan het begin
van het seizoen dat al voor de 2e keer is geannuleerd. Door Ferry Evenberg
wordt de opmerking gemaakt dat het toernooi eigenlijk te vroeg komt. Na de
vakantie schommelt het gewicht nog waardoor het mede moeilijk is om een team
samen te stellen. Milou Middelkamp vraagt wat vroeg is. Eerst wordt een
opstaptoernooi georganiseerd en daarna het teamtoernooi. René Bogaarts stelt
de vraag wat dan wel als acceptabele tijd beschouwd kan worden. Door Ferry
Evenberg wordt de suggestie gedaan om een termijn van 6 a 7 weken aan te
houden om het op orde te krijgen. Milou Middelkamp geeft aan dat de suggestie
meegenomen gaat worden in de nieuwe planning. De optie die wordt
opgeworpen om het teamtoernooi te schrappen, wordt in het bestuur besproken.
Voorts wordt door Ferry Evenberg een opmerking gemaakt over de dagindeling
van het DK -15.
Hij merkt op of het niet beter is om de indeling van de blokken om te ruilen. Dus
eerst de jongens en daarna de meisjes. De poules bij de jongens zijn vaak groter
dan die van de meisjes. Als de jongens eerst gaan dan kunnen de meisjes
eventueel als opvulling dienen opdat de mat “niet stil ligt” en het geheel
efficiënter verloopt. Verder geeft Ferry Evenberg aan dat de ruimte tussen de
mat en de tribune erg smal was waardoor er weinig loopruimte aanwezig was.
Milou Middelkamp geeft in haar reactie aan dat het feit dat de matten dicht bij de
tribune liggen, komt door het feit dat de matten daar al lagen vanwege het

4

opstaptoernooi. Verder geeft zij aan met betrekking tot de blokindeling dat
verleden jaar juist voor de indeling was gekozen om eerst het jongensblok te
doen en daarna het meisjesblok en dat toen het commentaar was dat het lang
duurde tot de prijsuitreiking plaats vond. Roy Spijker vraagt zich af of dat de
toernooi planner hier geen rol in speelt. Erik Laarman vult daarop aan dat door
de toernooiplanner er minder flexibiliteit lijkt te zijn. Ferry Evenberg geeft de
suggestie om mogelijk eerder te beginnen. Marco Borst vat het geheel samen en
geeft aan dat het complex is maar het mooi zou zijn als de jongens en meisjes
tegelijk starten. De gemaakte opmerkingen worden genotuleerd en het
meegenomen naar het bestuur.
Voor het overige wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld.
4.6 RTC Heerde en Enschede
De opmerking wordt gemaakt dat het verslag RTC Enschede uitgebreider is dan
Heerde en dat er meer gedaan lijkt te worden bij RTC Enschede. De beide
verslagen worden zonder opmerkingen vastgesteld.
4.7 Financieel verslag
Pagina 25: René Bogaarts wil Stefan Plat bedanken voor zijn werk en aandeel.
Hij zorgde ervoor dat de zaken altijd op tijd af waren en inhoudelijk goed op
orde. Helaas is hij gestopt. Een opmerking wordt gemaakt over de verder
teruglopende ledenaantallen. Marco Borst geeft aan dat dit onderwerp terugkomt
na de ledenvergadering en stelt voor het punt daar terug te laten komen. Roy
Spijker merkt op dat de opbrengsten van de verkochte matten niet in de
kasstroom van 2018 zichtbaar zijn. Marco Borst geeft aan dat dat de afrekening
in 2019 zal plaats hebben en dat het dan zichtbaar zal zijn in het
kasstroomoverzicht. Het gaat daarbij om een bedrag van € 2000,=.
5. Opstap en teamtoernooi
Marco Borst geeft aan dat de lijn van het bestuur is om de toernooien die
gepland zijn door te laten gaan maar dan moeten er wel voldoende deelnemers
zijn zodat er fatsoenlijke poules opgezet kunnen worden. Erik Laarman vraagt
zich af wat we als district meer kunnen doen om de clubs te enthousiasmeren.
Marco Borst geeft aan dat het bestuur haar best doet om de leden te bereiken
bijvoorbeeld door nieuwsbrieven maar het initiatief ligt bij de coaches. Daarnaast
vallen sommige toernooien in den lande samen. Tony van den Berg geeft aan dat
hij vermoed dat Erik Laarman iets anders bedoelt namelijk dat er veel clubs in de
regio zijn die helemaal niet op de opstaptoernooien komen en die interne
toernooien houden zoals het vaantjestoernooi. Erik Laarman geeft de suggestie
om de clubs meer op te zoeken en op die manier te enthousiasmeren. Tony van
den Berg geeft aan dat je als leraar ook naar je judoka’s moet luisteren waarbij
Erik Laarman aanvult dat er ook kinderen zijn die er niet aan mee kunnen doen.
Anja merkt op dat er ook voldoende begeleiding moet zijn. Tenslotte geeft Roy
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Spijker de suggestie om de opstaptoernooien ook elders te houden en dichter bij
de clubs die nooit komen. Ook suggereert hij om hier een pilot mee te doen.
Marco Borst geeft aan dat Markelo de thuishaven is en dat uit de recent
gehouden enquête gebleken is dat de mensen tevreden zijn over Markelo. Het
is een ingewikkelde materie waar je niet 1-2-3 een beslissing in neemt. Het
geheel wordt meegenomen naar de bestuursvergadering.

6.Gemaakte afspraken in het verleden
Marco Borst geeft aan dat er in het verleden afspraken zijn gemaakt zoals
bijvoorbeeld het kosteloos gebruik van matten. Het bestuur heeft besloten om
deze afspraken af te gaan bouwen zodat voor iedere club dezelfde regels
gelden. De aanwezige leden juichen het initiatief van het bestuur toe.
7.Districtsvertegenwoordiger
Marco Borst geeft aan dat vanuit de JBN gevraagd is om op zoek te gaan naar
district vertegenwoordigers. Het doel is om naar de clubs te gaan en issues in
kaart te brengen. De rol heeft raakvlakken met de accountmanager vanuit de
judobond. Hij doet een oproep dat als leden kandidaten weten die dit willen
doen om dat te melden. Er kan dan een gesprek aangegaan worden. Bij
meerdere kandidaten wordt een afweging gemaakt. Roy Spijker merkt op dat
het misschien handiger is om, met de uitgestrektheid van de regio, meerdere
vertegenwoordigers te hebben. Marco Borst geeft aan dat eerst maar
afgewacht moet worden of mensen zich melden, maar hij neemt het punt
mee terug in de bestuursvergadering.
8.Verkiezing/kandidaatstelling Bondsraadleden
Gerrit Middelkamp en Erik Laarman hebben zich kandidaat gesteld voor het
bondsraadlidmaatschap. Marco Borst vraagt beide kandidaten naar voren te
komen en hun motivatie toe te lichten.
Gerrit Middelkamp motiveert zijn keuze vanwege zijn jarenlange
betrokkenheid bij de judosport als actief lid, leraar en deelname aan diverse
bestuursfuncties. Hij weet hoe lastig het is om functies in te vullen en heeft
zich daarom kandidaat gesteld voor de breedtesport.
Erik Laarman is ook al jarenlang actief in de judosport als scheidsrechter en
heeft een bestuursfunctie bekleed. Hij stelt zich kandidaat voor wedstrijd- en
ledenzaken.
Aanvankelijk was een stemcommissie gekozen. Echter tijdens de vergadering
bleek, na een korte gedachtewisseling dat er ook per acclamatie gekozen kan
worden omdat tegenkandidaten ontbreken. Als er geen tegenkandidaten zijn
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wordt de kandidaat vanzelf gekozen zo wordt vanuit JBN-vertegenwoordiging
aangegeven.
Het besluit wordt genomen dat Gerrit Middelkamp en Erik Laarman zijn
gekozen tot bondsraad lid.
9. Rondvraag
Roy Spijker vraagt of er nog een budodag komt om de breedtesport op de
kaart te zetten. Marco Borst geeft aan dat die voor het laatste weekend van
juni op de agenda staat. Er zullen dan tevens huldigingen worden gedaan.
10. Sluiting
Marco Borst sluit de vergadering en dankt eenieder voor zijn/haar inbreng.
Na de District ledenvergadering vond de presentatie van het bondsbureau
plaats.
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