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Aan:
De aangesloten verenigingen, sportscholen en andere
rechtspersonen, buitenleden, ereleden, leden van
verdienste, leden en reserveleden van de bondsraad,
commissieleden van het district Noord-Holland, alsmede
het bondsbestuur.

Maandag 11 maart 2019 | Aanvang 19.30 uur | Sporthal Beverwijk

Vertegenwoordiging
Elke vereniging, sportschool of andere rechtspersoon kan zich doen
vertegenwoordigen door één of meerdere afgevaardigde(n), afhankelijk van het aantal
leden per 31 december 2018. Per 150 leden is er één afgevaardigde. Buitenleden
brengen één stem uit. Van deze afgevaardigden is er één stemgerechtigd met een
totaal aantal stemmen van het aantal leden per 31 december 2018.

Mandaat
De stemgerechtigde moet in het bezit zijn van een mandaat (bijlage 3). Zie het
uittreksel van het huishoudelijk reglement in het evenementenoverzicht of op de
website voor de gegevens. De stemgerechtigde dient aangemeld te zijn bij de
secretaris.

Presentie
Men dient zich persoonlijk te melden, het mandaat af te geven en de presentielijst te
tekenen. Ook de buitenleden dienen de presentielijst te tekenen.

Agenda District Algemene Ledenvergadering 2019
1. Opening
2. Benoeming notulencommissie en stembureau
3. Mededelingen
4. Vaststellen definitieve agenda
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5. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2018
Aanwezig
Districtsbestuur
Bert Dollé, voorzitter
Frank Verharen, financiën/secretaris
Thijs Neuhaus, breedtesport
Boy Prevos, wedstrijd- en ledenzaken
Ereleden
Martin de Vries
Gasten
Felix Thieme, voorzitter bondsbestuur
Huub Stammes, directeur bondsbureau
Ina Hijman, manager financiën
Individuele leden, commissieleden, leden zonder mandaat
Jan Bakker
Rieka Bakker
Marina Pieters
Toon Minneboo
Paul van Grieken
Arian Noordzij
Martin van Noord
Erik de Kort
Michiel van der Ham
Erwin Jongh Visscher
Ruud van Zwieten
Walter Snijders
Sportscholen en verenigingen en individuele leden met mandaat
Judoschool Appels
Randers Budosporten
Oyama
Kenamju
Aikidoschool Amstelveen
Dojo ’t Loo
De Uitkomst
Toradoshi
Alfred Maatman
Bert Bras
Rieka Bakker
Martin de Vries
Misja Wester
Tycho van der Werff
Bericht van verhindering
Joop Vermeulen
Eveline Beentjes
Judoschool Onaji
Arie Rustenburg
Henk Kerssens
Thijs van Bussel
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Verslag
De definitieve agenda luidde als volgt:
1. Opening
2. Benoeming notulencommissie en stembureau
3. Mededelingen
4. Vaststellen definitieve agenda
5. Behandeling van het verslag van de vorige ALV (13 maart 2017)
6. Presentaties: Michiel van der Ham (RTC), Bert Bras (BR), Huub Stammes (BB)
7. Verslagen van de leden van de bondsraad
8. Verslagen van de leden van het districtsbestuur
9. Verslagen van de districtscommissies en afdelingsleiders
10. Pauze en schriftelijk inleveren vragen
11. Activiteitenplan 2018-2019
12. Verkiezing (plaatsvervangende) leden van de bondsraad
13. Verkiezing van de leden van het districtsbestuur
14. Ingeleverde vragen worden behandeld
15. Vaststellen nieuwe datum ledenvergadering en sluiting

Voorwoord districtsvoorzitter Bert Dollé
Dames en heren, ik heet u van harte welkom op de districtsledenvergadering van het
district Noord-Holland van 12 maart 2018. Ik heet van harte welkom Felix Thieme,
voorzitter van het bondsbestuur en Huub Stammes, directeur van het bondsbureau en
Ina Hijman, van het bondsbureau, financiële zaken. Daarnaast een bijzonder welkom aan
Martin de Vries, lid van verdienste. Er zijn ook een aantal bondsridders in de zaal, ook
van harte welkom.
Alvorens ik verder ga met de opening van onze districtsledenvergadering wil ik u
verzoeken op te staan en een moment van stilte in acht te nemen i.v.m. met het
overlijden van Sandra Kistemaker. Dank u wel.
Sandra was een enthousiast judoka, liefhebber van het judo kata en heeft zich jaren
ingezet als secretaris van de gradencommissie judo en later ook de district katacommissie judo. Gelukkig heb ik het genoegen gehad om haar te zien trainen tijdens
kata lessen in Velserbroek en haar in haar element mee te mogen maken. Ze was altijd
in voor een praatje en gaf goede aanwijzingen waar nodig. Sandra was een goed mens
en zal gemist worden.
Een brug maken naar een volgend onderwerp is lastig na dergelijk verdrietig bericht,
maar zoals altijd, het leven gaat onverbiddelijk voort. Thijs van Bussel gaat het
districtsbestuur verlaten en zoals jullie kunnen zien heeft hij daar alvast een voorschot
op genomen. Thijs vond het wel een goed plan om tijdens zijn laatste ALV vakantie te
nemen. Het typeert de man, altijd volledige inzet maar bijna nooit op de voorgrond. Thijs
heeft naar meer dan tevredenheid jarenlang zijn rol vervuld als secretaris van het
districtsbestuur en heeft aangegeven dat het tijd is om nieuwe uitdagingen aan te
pakken. Thijs gaat dan ook de nationale gradencommissie versterken, wij wensen Thijs
heel veel succes en vooral plezier in zijn nieuwe functie.
Ik wil Thijs, met wie ik 7 jaar in dit districtsbestuur heb mogen zitten, bedanken voor zijn
geduld, rust en kennis die hij mij heeft proberen bij te brengen. Gelukkig verdwijnt Thijs
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niet van de “districtsradar”, hij blijft zich inzetten in de districtstoernooiencommissie. Dus
als er nog iemand nog een toernooi wil aanvragen?
Wij hebben Frank Verharen gevraagd om de rol van secretaris op zich te nemen en hij is
dan ook het afgelopen half jaar ingewerkt door Thijs. Daarmee is er wel weer een
vacature ontstaan, portefeuillehouder financiële middelen. Gelukkig hebben wij daar ook
een goede kandidaat voor weten te vinden, namelijk Walter Snijders. Bij het agendapunt
verkiezingen zullen wij horen of de districtsledenvergadering instemt met de keus van de
leden van het huidige districtsbestuur om Walter te benoemen als portefeuillehouder
financiële middelen.
Het afgelopen jaar is er ook een uniek moment geweest, bondsridder Henk Paanen is
afgelopen jaar 100 jaar oud geworden. Meneer Paanen heeft tijdens zijn feestje van het
bondsbestuur zijn 4e dan in ontvangst mogen nemen.
De daling van leden is een problematische ontwikkeling. Hopelijk kunnen wij deze
neergang stoppen en misschien een keer de weg naar boven inzetten. Dat moeten we,
denk ik, met zijn allen doen. Hiermee verklaar ik de vergadering voor geopend.

Benoeming Notulencommissie en stembureau
In het verleden moesten wij altijd mensen vragen, het is nu zelfs zo dat mensen zich
hebben aangemeld. Dus bij dezen wil ik graag Pieter de Groot en Steven Appels
bedanken voor de notulencommissie en het stembureau.

Mededelingen + vaststellen agenda
Joop Vermeulen, lid van verdienste, heeft zich afgemeld. Tevens Eveline Beentjes,
reserve bondsraadslid, Jenny Koster, voorzitter DSCJ en Danny Broekman.
Huishoudelijke mededeling: woordvoerders kunnen zijn: afgevaardigden, buitenleden,
ereleden, leden van districtscommissies, leden van verdienste, bondsraadsleden. De
overige aanwezigen kunnen het woord vragen via de voorzitter. Stemrecht hebben de
afgevaardigden met een mandaat en geregistreerde buitenleden. Punten voor de
rondvraag dienen in de pauze schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris van het
districtsbestuur. Dus mochten jullie vragen hebben aan de hand van de presentaties of
misschien willen mensen dat terloops doen, dan kan dat eventueel in de pauze. Daarmee
stellen we de definitieve agenda vast.

Verslagen van de werkzaamheden commissie, bondsraadleden en bestuur
De verslagen van de commissies, bondsraadleden en districtsbestuur worden
doorgenomen. Geen bijzonderheden of opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.

Drietal presentaties
Michiel van der Ham, voorzitter Regionaal Training Centrum (RTC)
Michiel is gevraagd een presentatie te geven over het RTC. Michiel geeft aan dat hij de
RTC en de bijbehorende zaken niet verzonnen heeft, maar er wel een zo goed mogelijke
invulling aan probeert te geven. Aangezien er een fulltime NTC in Papendal zit, heeft de
JBN vier regionale trainingscentra ingericht. Er zijn tevens sublocaties. De taak van het
RTC is het verzorgen van een judoavondprogramma en tegelijkertijd voor de sublocaties
een ochtendprogramma. Dat is daarmee ook de doelstelling.
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Een RTC is voor een geselecteerde groep toptalenten. Het is de bedoeling om daar
kwalitatief hoogwaardige trainingen aan te geven en daarnaast ook faciliteiten voor
onderwijs, voor medische ondersteuning en een stukje voorlichting te bieden.
Er wordt een vraag gesteld over de richtlijnen voor toelating tot het NTC. Michiel geeft
aan dat er geen heldere richtlijnen zijn. NTC en bondscoaches houden het liever op een
blackbox, zij willen niet alles uitleggen en doen ook zaken op gevoel.

Bert Bras, voorzitter bondsraad (BR)
Bert wil vooral de activiteiten van de Bondsraad doornemen, een terugblik doen naar
2017 en een vooruitblik naar 2018. Voornaamste punt uit 2017 is de verkoop van
Blokhoeve 5. Noord-Holland was tegen de verkoop van de Blokhoeve. Is uiteindelijk door
meerderheid van de totale Bondsraad wel doorgegaan.
Contributiedifferentiatie: vanuit Districtsbestuur (DB) en Bondsraad (BR) leeft al langer.
Is op agenda komen te staan. Vraag is of de ledenafname hierdoor teruggedrongen
wordt. Nieuwe website misschien een positiever beeld van judo. Vraag die opkomt is als
je je geen wedstrijden doet, geen dangraden haalt, wat heeft de JBN dan nog voor jou te
betekenen? Bert sluit af met de hoop op veel medailles in Tokyo in 2020.

Huub Stammes, directeur Bondsbureau
Voortgang waar de JBN mee bezig is op dit moment. Zakken in aantal leden. Circa
120.000 sporters bij de clubs, 40.000 lid van de JBN. Meer inkomsten is meer terug
kunnen bieden richting de clubs. Het rijk worden van de JBN op zich is geen doel. De
organisatie zal zich moeten aanpassen om overeind te kunnen blijven. Er zijn enkele
ambities genoemd in het meerjarenbeleidsplan. De eerste ambitie is het faciliteren van
clubs en budobeoefenaars. De status van een aantal punten die tijdens de brown paper
sessies naar voren gekomen zijn, worden toegelicht. Tweede ambitie is het moderniseren
van organisatorische slagkracht op alle niveaus. Vooral inzicht krijgen in de huidige
besturing en besluitvormingsprocessen. Vraag over het waarom stoppen bij de JBN. Geld
blijkt niet de meest voor de hand liggende reden te zijn om te stoppen.
Na een verzameling van al die projecten voortkomend uit de ambities is een project
gekomen met de naam: Bamboe: Stevig en flexibel. Hieruit zijn weer enkele ambities
naar voren gekomen. Verschillende onderdelen worden besproken: flexibel lidmaatschap,
gedifferentieerd contributiemodel. Stammes geeft aan eind maart drie
consultatieavonden door het hele land te houden met districtsbestuurders en
bondsraadleden om hierover te spreken. Vervolgens wordt nog een aantal stappen
ondernomen en zou per 1 januari 2019 een nieuwe contributiestructuur binnen de JBN
bewerkstelligd kunnen worden. Verder wordt besproken: product- en dienstaanbod,
opleidingen (budoleraren en arbitragekader), communicatie (nieuwe site en
kenniscentrum). Moderniseren van organisatorische slagkracht wordt verder toegelicht.
Afsluitend: Veranderingstraject binnen de JBN is ingezet, ten goede van de sport.

Vraagronde
-

-

Misja Wester: Wat is de stand van zaken van de club centraal? Huub Stammes:
Op zichzelf bestaat dat niet meer. Het beleid bestaat nog wel. De club centraal
staat.
Ed van den Berg: Randori projecten? Het is mij als organisator onbekend. Huub
Stammes: Ik heb daar net wat kort over uitgelegd. JBN werkt of werkte samen,
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-

-

-

-

het is vooral een blackbox. Ik weet weinig van het randori project omdat wij heel
veel informatie niet verkrijgen binnen het project.
Ed van den Berg: Hoe zit het met de AVG? Huub Stammes: JBN heeft een
mogelijkheid om een protocol of procedure te volgen waardoor die wetgeving voor
een club met bepaalde handvatten te regelen is. Belangrijk is welke informatie
hebben jullie van jullie leden en wat doen jullie er mee? Als duidelijk is waarvoor,
voldoet men in een stevige mate aan de AVG. Er is informatie verstuurd vanuit de
JBN naar de clubs.
Bert Bras: Waarom worden JBN leraren geschoold door de NVJJL die zich niet
conformeert aan de JBN? Huub Stammes: Dat is onjuist. De JBN probeert zoveel
mogelijk samen te werken met de NVJJL. De JBN is eigenaar van het examen en
van de diploma’s om te verstrekken aan de judoleraren. Dat je in bijscholingen
gaat samenwerken met partijen waar veel leraren lid van zijn, lijkt mij alleen
maar een goede.
Pieter de Groot: In de rondvraag van 2016 werd er gevraagd naar de oorzaak van
de extreme hoge clubcontributieverhogingen. Volgens Pieter is deze vraag nog
niet beantwoord. Huub Stammes: Onderdeel van club centraal. Omdat heel veel
clubs hun leden niet opgeven is er besloten om een verhoging van de
clubcontributie. En de clubs die 90% van hun leden of meer opgeven, hoeven
geen clubcontributie te betalen. Dat is de beleidsmaatregel die toentertijd
genomen is.
Onbekend: Er zouden jiujitsu scheidsrechters opgeleid worden. Wat is de stand
van zaken? Bert Bras: Op initiatief van het districtsbestuur hebben wij een cursus
opgezet voor clubscheidsrechters en momenteel hebben we nu in Noord-Holland
30 clubscheidsrechters. Om ervaring op te doen is er ook een vaantjescompetitie
voor jiujitsu opgezet.

Vraagronde
Er is een District Toernooi Commissie (DTC) vergadering geweest en daar zijn geen
schokkende dingen uitgekomen.

Verkiezing (reserve)bondsraadleden
Aftredend en herkiesbaar is Bert Bras. Wordt herkozen. Aftredend en herkiesbaar: Henk
van Veen. Met Henk van Veen is afgesproken dat hij zich terugtrekt. Komend jaar zal de
BR een plaatsvervangend lid zoeken. Aftredend en herkiesbaar als plaatsvervangend
voorzitter BR: Robbert van der Geest, wordt herkozen.

Verkiezing leden van het districtsbestuur
Aftredend en niet herkiesbaar: Thijs van Bussel. Aftredend als portefeuillehouder
financiën en verkiesbaar voor de functie secretaris: Frank Verharen. Wordt gekozen.
Vacature voor portefeuille financiën, kandidaat is Walter Snijders. Wordt gekozen voor de
functie.

Nieuwe datum ALV 2019
Vaststellen nieuwe datum ALV: 11 maart 2019. Daarmee wordt de vergadering
gesloten.
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6. Verslagen over 2018 van de bondsraadsleden
Samenstelling bondsraad tot 11 maart 2019
Portefeuille
Voorzitter
Breedtesport
Financiën
Leden- en wedstrijdzaken
Topsport

Bondsraadslid
A.M. Bras
E. Jongh Visscher
J.H. Südmeier
P.G.M. van Grieken
M. Lesterhuis

Plaatsvervangend lid
R. van der Geest
Vacature
H.A. Paanen
Vacature
M. de Vries

Bezochte bijeenkomsten
Binnen het district: DALV (12-03-18), bijeenkomst bondsbestuur ter voorbereiding
bondsraadsvergadering (28-03-18), intern vooroverleg (14-05-18 en 03-12-2018).
Buiten het district: nieuwjaarsreceptie (28-01-18), tripartiete overleg breedtesport (2304-18), overleg randori competitie (24-04-18), tripartiete overleg financiën (24-04-18),
tripartiete overleg topsport (05-05-2018), voorzittersoverleg (29-05-18),
bondsraadsvergadering (09-06-18), project ledenwerving (05-09-18), cultuur JBN (2310-18), tripartiete overleg breedtesport (22-10-18), tripartiete overleg financiën (31-1018), tripartiete overleg leden- en wedstrijdzaken (01-11-2018), tripartiete overleg
topsport (12-11-18), masterclass taken en rollen bondsraad en bondsbestuur (13-1118), voorzittersoverleg (21-11-18) en bondsraadsvergadering (08-12-18).
Van deze overleggen en vergaderingen zijn verslagen gemaakt. Deze kunnen per e-mail
worden opgevraagd bij de secretaris van het district (nh@jbn.nl).

Verslag Bert Bras (voorzitter)
Beste JBN leden in district Noord-Holland,
Het afgelopen jaar was een druk vergaderjaar. Veel, heel veel vergaderd. En wat heeft
ons dat nu opgeleverd? In ieder geval niet meer JBN leden. Het ledenaantal is weer
verder afgenomen.
Al jaren heeft het bondsbestuur goede voornemens de daling van het ledenaantal te
keren, maar om dit doel te realiseren heeft het bondsbestuur de bondsraad nog steeds
geen inspirerende strategie kunnen voorleggen. Veel energie van het bondsbureau werd
gestoken in een beleidsplan voor gedifferentieerde contributie. Zelfs externe
professionals werden om advies gevraagd. Dit alles heeft geleid tot een beleidsplan dat
eind mei al in het voorzittersoverleg door een grote meerderheid werd afgewezen en
daardoor geeneens de agenda van de bondsraadsvergadering in juni haalde. Een zelfde
lot onderging het beleidsplan voor bestuurlijke vernieuwing.
Met gevolg: een hoop frustratie bij de hardwerkende bureaumedewerkers en een hoop
verloren tijd met verspilde kosten.
Conclusie: dit bondsbestuur is tot dusverre niet in staat een strategisch kader te
definiëren om ons grootste probleem (de leegloop van leden) op te lossen. Het in mei
2018 gepresenteerde beleidsplan stond zo ver af van de werkelijkheid, dat het alleen
getuigd van een drastisch gebrek aan realiteitszin. Ik hoop dat dit bondsbestuur nu
afdaalt naar de werkvloer (tatami) om de behoeften van onze leden beter te begrijpen.
Om te beginnen met bestaande leden duurzaam aan onze organisatie te binden en
vervolgens betere acquisitie te plegen t.a.v. nieuwe leden.
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Zonder clubs of verenigingen daarbij serieus te betrekken lijkt ieder initiatief op voorhand
kansloos. Daarnaast hoop ik dat het bondsbestuur de juiste prioriteiten stelt. Zich minder
intern te focussen en zich veel meer naar buiten te richten op kansen in de sportwereld
om zodoende meer leden te werven. Dat wij als Bondsraad Noord-Holland – als
belangenbehartigers van onze leden – daarbij een positieve rol willen spelen is
vanzelfsprekend. Ik hoop daarom dat het bondsbestuur goed luistert naar welgemeende
adviezen uit de praktijk middels een open dialoog. Laten we gezamenlijk 2019
transformeren tot een succesvol jaar!
Ik zal ook het komende jaar de belangen van ons district Noord-Holland en haar leden zo
goed als mogelijk proberen te behartigen. Dit in nauwe samenwerking en afstemming
met het Districtsbestuur. Ik sta open voor ieder JBN lid, club of commissie die een vraag
heeft of een bezorgdheid met onze bondsraad wil delen. Ik hoop dit, samen met mijn
collega bondsraadsleden, te doen volgens het motto dat ons briefpapier siert: “Alles voor
de sporters op de mat!”

Verslag Hans Sudmeier (financiën)
Mijn werk als bondsraadslid financiën en ledenadministratie bestond uit, naast de
belangrijke zaken zoals weergegeven in het verslag van de voorzitter, de controle van de
financiën en de stand van zaken bij de ledenadministratie van de JBN. Ik ben bij alle
voorbesprekingen, alle tripartiete overleggen financiën en ledenadministratie en de
bondsraadsvergaderingen aanwezig geweest.
Het financieel beheer van de JBN over 2017 is geheel uitgevoerd volgens de begroting.
Door de verkoop van de Blokhoeve en een positief resultaat is de algemene reserve van
de JBN nu € 1.042.575 en daar boven op nog eens € 299.248 als bestemmingsreserve.
In november 2016 heeft de bondsraad ingestemd met het voorstel om met ingang van
2017 het jaarresultaat boven de € 50.000 toe te laten vallen aan de activiteiten in het
volgende jaar. Binnen de beleidsperiode 2017-2020 zal er € 200.000 toegevoegd worden
aan de algemene reserve. Als dit wordt gerealiseerd dan is er voldoende algemene
reserve bij de JBN.
Het financiële plaatje over 2018 ziet er naar verwachting goed uit. De voorlopige
begroting voor 2019, die in de najaarsvergadering gepresenteerd is, zal nog worden
aangepast door veranderingen in de subsidiestroom en resultaat van het jaar 2018. De
definitieve begroting zal in de voorjaarsvergadering in 2019 worden aangeboden. De
contributie van de JBN voor 2019 zal volgens de inflatiecorrectie worden verhoogd.
Ondanks diverse plannen zoals De Club Centraal (DCC) en Mijn JBN (mijnjbn.nl) en veel
uitgegeven geld is het leden aantal weer gedaald. De vraag blijft, hoe we het ledental wel
kunnen laten stijgen. Daarom een oproep aan alle verenigen en sportscholen om haar
leden op te geven.

Verslag Menno Lesterhuis (topsport)
Als bondsraadslid topsport voor Noord-Holland heb ik afgelopen jaar alle georganiseerde
overleggen bijgewoond, zowel binnen NH als landelijk bij de JBN. Ook heb ik
deelgenomen aan een cursusavond over inrichting bestuurlijke structuren bij
verenigingen. Ik veronderstel alle data bekend en volsta hier met de verwijzing daarna.
De JBN worstelt geruime tijd met haar structuur. Ze vindt (heel kort gezegd) e.e.a. te log
om goed in te kunnen spelen op de snel veranderende maatschappij.
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De bondsraad op haar beurt ziet risico’s in een andere structuur, als dat zou betekenen
dat de invloed van de bondsraad en daarmee de leden op het gevoerde beleid van de
JBN sterk zou verminderen. Dit leidt af en toe tot een soort van patstelling en een soms
wat geagiteerde sfeer. Uiteindelijk is dat in niemands belang. Alle betrokkenen hebben
daarbij een verantwoordelijkheid.
Binnen de bondsraad is op vele fronten meer verdeeldheid dan eenheid. Enerzijds is dat
goed, omdat op die wijze alle zienswijzen en argumenten op tafel komen. Dit zou moeten
leiden tot betere besluitvorming. Maar omdat de contactmomenten tussen de
bondsraadleden onderling en met de JBN beperkt zijn en er veel discussiepunten zijn,
komt dit in de praktijk m.i. onvoldoende uit de verf.
Binnen de bondsraad is mijn aandachtsgebied de topsport. Evident is dat topsport zijn
wortels vindt in de breedtesport en daarmee ook nauw verweven is. De onderverdeling in
portefeuilles maakt het soms lastig omdat topsport niet zonder breedtesport kan en
andersom tot op zekere hoogte ook.
In de tripartiete overleggen is het soms zoeken naar een balans in de zaken waarover
wel en niet gediscussieerd kan worden. Voor mij persoonlijk is het duidelijk dat ik alleen
het gevoerde beleid kan beoordelen en het ter discussie stellen aan de hand van concrete
zaken die zich hebben voorgedaan. De voorzitter geeft daarvoor wel de nodige ruimte
mits e.e.a. gemotiveerd en gedoseerd wordt gebracht. Wel blijven de vergaderingen vol
en relatief rommelig (ondanks de goede voorzitter), omdat er feitelijk te weinig tijd is om
alle onderwerpen goed te behandelen. Voor een groot deel is dat niet afhankelijk van de
gekozen structuur, maar vanwege het feit dat je met vrijwilligers uit het hele land werkt.
Iets meer contactmomenten zijn wenselijk, maar betekenen wellicht een te zware
belasting van de bondsraadleden.
Samen met de overige bondsraadleden heb ik mij in 2018 weer ingezet om de belangen
van Noord-Holland en van de budosporten in het algemeen te behartigen. Zelf ben ik niet
geheel tevreden over de resultaten die we concreet behalen. Aan de andere kant weet ik
wel dat we deels ook een soort van ‘waakhondfunctie’ hebben, waardoor iedereen scherp
blijft. Die laatste rol hebben we ook in 2018 met NH goed vervuld.

Verslag Erwin Jongh Visscher (breedtesport)
Afgelopen jaar heb ik als bondsraadslid Breedtesport Noord-Holland vertegenwoordigd bij
de tripartiete overleggen van breedtesport en de twee bondsraadvergaderingen.
Ik heb als bondsraadslid Breedtesport verschillende judo, aikido en jiujitsu
stages/trainingen en andere evenementen, georganiseerd door ons district, bezocht.
Echter minder dan voorgaande jaren doordat ik vaker in het buitenland moest zijn, nu ik
ook als eerste en enige scheidsrechter jiujitsu van district Noord-Holland een Continental
Licentie heb.
Mijn aanwezigheid bij de verschillende districtsevenementen is als bondsraad lid niet
verplicht, maar ik doe het om met de leden van ons district te spreken, te kijken wat zij
denken over en vinden van JBN. Hierdoor kan ik hun stem meenemen en laten horen
naar het landelijke platform (bondsraad), zo heb ik o.a. het bondsbestuur de zorgen over
het handhaven van het sporenbeleid (busen en kodokan) onder de aandacht gebracht.
Het bondsbestuur heeft tijdens de bondsraadvergadering bevestigd dat het 2 sporen
beleid gehandhaafd blijft.
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Verslag Paul van Grieken (leden- en wedstrijdzaken)
In 2018 is er getracht een begin te maken met het project ‘Bestuurlijke vernieuwing’.
Met de bewering om de slagkracht van de JBN te vergroten. Inhoudelijk bleek echter dat
het meer handelde om de inspraak van diverse organen, zoals ook de Bondsraad, te
verminderen dan wel uit te schakelen.
Mijn inziens een actie met een ondemocratische insteek, vandaar dat ik dan ook zoveel
als mogelijk aanwezig ben en was op overleggen waar deze materie behandeld wordt.
Bij de masterclass “Rollen en taken bondsraad en bondsbestuur” van Frans Huizenga,
bleek overigens dat onze structuur zo slecht nog niet is. Naar mijn mening behoeft er
dan ook geen wijziging in onze structuur plaats te vinden, hooguit een wijziging in
invulling daar van.
Ook het initiatief “Ledenwerving inclusief contributie- en licentiesystematiek” had en
heeft mijn grote aandacht. De insteek om d.m.v. een licentiesysteem de inkomsten van
de JBN te maximaliseren, zie ik als een ongewenste. Te meer daar de Bondsraad bij een
eventuele verhoging van deze tarieven geen enkele inspraak heeft.
Het schort verder sterk aan een alomvattend beleid ten behoeve van ledenwerving.
Ik constateer slechts een doorgaan op gebaande paden en mis een sterk plan met visie
om de ledenafkalving om te buigen. Van de ideeën die ik zelf (mijn credo is: “verleiden
i.p.v. verplichten”) en anderen te berde hebben gebracht, zie ik slechts mondjesmaat
acceptatie. Maar dat weerhoudt mij niet hierin te volharden.
Een vaststelling van de grootte en kosten van het Bondsbureau is, i.v.m. de presentatie
van de begroting, slechts 1-jaarlijks te maken. Aangezien de ledenafname nog steeds
doorzet en het Bondsbureau blijft groeien, houd ik deze cijfers sterk in de gaten en zal ik
dit blijven benoemen en aan de orde stellen.
De waardering van onze vrijwilligers moet beter. Een bond als de JBN bestaat bij de
gratie van vrijwilligers. Een verplichte betaalde licentie bijvoorbeeld, doet precies het
tegenovergestelde.
Er zit enorm veel kennis-potentie in de leden van onze bond, daarom blijf ik mij inzetten
voor het vormen van zogenaamde ‘kennisgroepen’. Opdat we taken intern kunnen
oppakken i.p.v. hier telkens dure externe partijen voor in te huren.
Mijn aandachtsgebieden voor 2019:
- Bestuurlijke vernieuwing (nut en noodzaak)
- Modernisering contributiestelsel
- Ledenwerving
- Meerwaarde lidmaatschap JBN
- Kennisgroepen
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7. Verslagen over 2018 van de bestuursleden
Samenstelling districtsbestuur tot 11 maart 2019
R.M. Dollé
F. Verharen
W.P. Snijders
B. Prevos
T.B. Neuhaus

Voorzitter
Secretaris
Portefeuillehouder financiën
Pfh. evenementen, technische zaken en breedtesport judo
Pfh. evenementen, technische zaken en breedtesport jiujitsu/aikido

● ● ● ● ● ● ● Verslag Bert Dollé (voorzitter) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Algemeen
Het district Noord-Holland is op volle sterkte, districtsbestuur, commissies en bondsraad
zijn volledig bezet. In het districtsbestuur en sommige commissies zien wij ook een
verjonging optreden, hetgeen in mijn ogen een prima ontwikkeling is en een breuk met
de landelijke trend.
Vergadermomenten 2018
In het afgelopen jaar heb ik deelgenomen aan verschillende overleggen, te weten
bondsraad vooroverleggen, districtsbestuur vergaderingen, vergaderingen met de
verschillende districtscommissies en voorzittersoverleg te Nieuwegein. Tijdens deze
overleggen is er een breed scala aan onderwerpen besproken. Afgelopen jaar heb ik
verschillende bijeenkomsten en evenementen bijgewoond. Men kan dan o.a. denken aan
danexamens (judo/jiujitsu), DK’s judo, vaantjescompetitie jiujitsu, ect.
Ontwikkelingen district
Het district, onder leiding van de werkgroep jiujitsu, organiseert nu voor het tweede
seizoen de vaantjescompetitie jiujitsu. Dit is een leuk evenement hetgeen ruimte biedt
aan de beginnende jiujitsuka om zijn/haar sport in competitieverband te beoefenen.
Helaas hebben de andere districten het (nog) niet opgepakt, wat mij betreft een gemiste
kans in het breedtesport landschap. Dit jaar worden bepaalde districtskampioenschappen
(hierna DK) gecombineerd in een poging kosten te besparen en de vrijwilligers een
volledige dag te geven. In dat kader worden de DK pupillen A gecombineerd met het DK
teams pupillen B en het DK pupillen B gecombineerd met het DK teams pupillen A.
Ledenwerving
Dat het niet goed gaat met het ledenaantal van onze bond moge duidelijk zijn. We
hadden als bond ooit 60.000 leden (hetgeen niet helemaal klopt, aangezien toentertijd de
ledenadministratie niet helemaal op orde was en er sprake van dubbeltellingen was) en
wij zitten nu rond de 38.000 leden. Het blijft mij verbazen dat het aantal fte’s in het
bondsbureau wel de weg omhoog heeft gevonden. Men doet daar ongetwijfeld vast goed
werk, maar dit neemt mijn verbazing niet weg aangezien het ledenaantal alleen maar
daalt en de medewerkers op het bondsbureau wel betaald moeten worden. Er waren dit
jaar plannen om een licentiesysteem in te voeren, met als motto “de gebruiker betaalt”.
Op zich kan ik mij daar goed in vinden, maar niet in de uitwerking van deze stelling. Eén
van de gevolgen was dat o.a. de leraren en examinatoren meer moesten gaan betalen.
Er is tijdens het voorzittersoverleg in 2018 dan ook besloten door de voorzitter van het
bondsbestuur, op aangeven van de voorzitters van de districten en bondsraad, om de
plannen niet ter stemming te brengen tijdens de bondsraadsvergadering.
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Daarmee zijn de plannen nog niet van tafel. Er zijn nu werkgroepjes in het leven
geroepen en in 2019 worden de plannen nader bekeken dan wel uitgewerkt met als doel
het ledenaantal te verhogen. Wordt vervolgd.
Veteranenwerkgroep
Op dit moment is er een nationale werkgroep (commissie?) veteranen. Deze groep heeft
als doel de veteranen van onze bond een plek te geven in de organisatie en te binden
(lees: behouden) aan onze bond. Vanuit het bondsbureau is nu de vraag/opdracht
gekomen om te verkennen of er in de districten ook een dergelijke werkgroep ingesteld
kan worden. Meteen wordt daarbij vermeld dat de werkgroep best budgetneutraal kan
functioneren. Vanuit mijn ervaring weet ik dat dat niet mogelijk is en om die reden heeft
het district Noord-Holland dan ook een verzoek ingediend voor meer budget om aan de
wens te kunnen voldoen, helaas tot op heden zonder reactie. Dus mochten er mensen in
de zaal zitten die zich in willen zetten voor de veteranen van ons district en denken zij
budgetneutraal te kunnen acteren, wil ik u bij deze uitnodigen om dat kenbaar te maken
aan het districtsbestuur. Op deze manier kunnen wij bekijken wat er wellicht mogelijk is.
Slagkracht bondsbestuur
Naar mijn mening vertoont het huidige bondsbestuur te weinig slagkracht, dat maak ik
op uit gesprekken met de verschillende bondsbestuursleden, leden in het district en leden
van nationale commissies. Ik bedoel met te weinig slagkracht, dat er in mijn ogen teveel
aan het bondsbureau wordt overgelaten en te weinig het bondsbestuur op de voorgrond
treedt in bepaalde zaken. Als je onze bond vergelijkt met bijvoorbeeld een gemeente,
dan zijn de bondsbestuurders burgemeester en wethouders en het bondsbureau de
ambtenaren die plannen voorbereiden die voortkomen uit het beleid dat B&W bepaald
heeft. Naar mijn smaak zit het bondsbureau te vaak op de stoel van de bondsbestuurder,
dan wel worden zij daar op gezet. Dit is overigens wel in de lijn met de
structuurverandering waar men nu de plannen voor aan het uitwerken zijn.
Slotwoord
Ik wil afsluiten met mijn medebestuurders en de commissieleden te bedanken voor de
prettige samenwerking. Ondanks dat ons district in den lande wel eens “stug”, “star” en
“eigenwijs” genoemd wordt, kan ik gelukkig vanuit ervaring melden dat dat niet het
geval is. Noord-Hollanders hebben sterke meningen en ideeën en kunnen dat meestal
onderbouwen met feiten en/of kennis, hetgeen prima gesprekken oplevert.

● ● ● ● ● ● ● Verslag Frank Verharen (secretaris) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Algemeen
Ik heb het afgelopen jaar mogen ervaren hoe het is om Thijs van Bussel als secretaris te
vervangen. Gelukkig bevalt de functie mij tot nu toe nog goed en kan ik nog regelmatig
de hulp van Thijs inroepen. Afgelopen december hebben we met Thijs een etentje gehad
om hem te bedanken voor al zijn inzet de afgelopen jaren.
Nieuwe opzet bijeenkomst commissie en districtsbestuur
Per september 2018 hebben we als districtsbestuur gekozen voor een andere opzet van
de bijeenkomst met de commissies. We hebben ervoor gekozen om slechts de voorzitter
en één lid uit te nodigen voor de bijeenkomst met het districtsbestuur.
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De gedachte hierachter is dat de commissies eerst zelf onderling vergaderen en de
punten die daaruit voortvloeien te bespreken met het districtsbestuur. Persoonlijk ervaar
ik deze manier van werken als prettiger en efficiënter. Tot op heden hoor ik ook positieve
geluiden vanuit de commissies.
Nationale JBN site
Vorig jaar schreef ik dat per september 2018 onze eigen site zou
verdwijnen en deze te laten integreren in de nationale site van
de JBN. Achter de schermen is men bezig geweest om het een
en ander over te zetten, maar er was nog geen tool voor het
district om zelf pagina’s te beheren. Voor ons is het een
voorwaarde om over te stappen als wij zelf onze pagina’s en
dus de inhoud daarvan aan kunnen passen. In december 2018
werd de tool ontwikkelt, maar ben ik er nog niet heel
enthousiast van geworden. Het is dus nog even afwachten
wanneer we de site willen gaan integreren in de nationale site.
Tot slot
Inmiddels ga ik mijn derde jaar als bestuurslid tegemoet en hier kijk ik dan ook weer
naar uit. Het afgelopen jaar heb ik prettig kunnen samenwerken met mijn
medebestuursleden en hebben we aan onze nieuwe penningmeester, Walter Snijders,
een goed bestuurslid aangetrokken.

● ● ● ● ● ● ● Verslag Walter Snijders (financiën) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Algemeen
In 2018 heeft Bert Dollé aangegeven dat de dubbele functie van voorzitter en
penningmeester van het district niet meer wenselijk was. Het districtsbestuur heeft naar
een korte zoektocht mij bereid gevonden om de functie van penningmeester voor het
district op zich te nemen. Na een korte inwerk periode heb ik de portefeuille financiële
middelen na de zomervakantie volledig op mij genomen. Wij zijn ons bewust dat er in de
overlap van Bert Dollé naar mij de situatie heeft kunnen ontstaan dat er een aantal
zaken zijn blijven liggen. Terugkijkende hierop zijn er bij ons geen signalen doorgekomen
dat er een hinderlijke situatie is ontstaan doordat uitbetalingen langdurig op zich lieten
wachten.
Kijken wij naar het budget jaar 2018, dan zijn we keurig binnen budget gebleven. Zijn er
dan geen aandachtspunten? Ja, deze zijn er zeker. Een speerpunt voor 2019 is het
efficiënter inzetten van middelen. Is dit nodig? Wat ons betreft wel. Kosten gaan stijgen,
denk hierbij aan de verhoging van de BTW. Hier tegenover staat dat de JBN hetzelfde
budget heeft afgegeven voor 2019. Het spreekt voor zich dat -indien nodig- dit
besproken gaat worden met de diverse commissies.
Vanaf 2018 is het mogelijk om de financiële administratie kosteloos te laten verrichten
door het bondsbureau. Het districtsbestuur heeft besloten om de financiële huishouding
in eigen hand te houden.
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Budget 2018
Het budget 2018 is vastgesteld op 25.000,- euro. Met het budget hebben wij als district
diverse mooie evenementen neergezet : DK pupillen A, pupillen B, -15, -18, kata teams,
Open Noord-Hollandse kampioenschappen jiujitsu, danexamens judo en jiujitsu, zaalhuur
voor diverse trainingen, cursus clubscheidsrechter jiujitsu, opleiding judoscheidsrechters,
vaantjescompetitie jiujitsu.
Een aantal vaste kosten die wij als district onder andere hebben zijn: aanschaf hardware
en kilometervergoedingen t.b.v. de diverse commissies, evenementen en activiteiten. Het
budget voor het jaar 2019 is (voorlopig) vastgesteld op € 25.000,- euro.
Slotwoord
Ik wil afsluiten met mijn medebestuurders en de commissieleden te bedanken voor de
prettige samenwerking.

● ● ● ● ● ● ● Verslag Boy Prevos (leden- en wedstrijdzaken) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Activiteitenplanning
In ons district werken we (nog steeds) met een district activiteitenplanner waar we 5 jaar
mee vooruit plannen. Hoewel het verhaal van de toernooiplanner zo af en toe nog roet in
het eten dreigt te gooien, werkt dit overleg voor ons district nog prima. Ik doe dan ook
wederom een oproep aan alle scholen en verenigingen; maak gebruik van deze
mogelijkheid. Geef door welke activiteiten je organiseert in je eigen accommodatie. Dat
geeft vele voordelen. De commissie kan op die manier een goede verdeling maken van
onze activiteiten en voorkomen dat activiteiten elkaar bijten. Ook voor de DSCJ blijft het
mogelijk om te overzien wie wat en waar nodig is. Het is voor deze commissie al een
behoorlijke dobber om alle evenementen bemand te krijgen. Dus geef door als je wat
organiseert.
Leuke dingen
Het systeem met drie afdelingen met voorronden
voor A+B pupillen en een vervolg naar een heus
districtskampioenschap is nog steeds een groot
succes. Nog steeds jammer dat de JBN hier niet op
inhaakt. Ook de series ontwikkelingstoernooien, die
we als district organiseren, blijven een groot succes.
Hier loopt de deelname op naar 450 judokaatjes per
ronde! De jeugd jiujitsu competitie heeft
bestaansrecht getoond (uniek in Nederland). De
katacommissie draait voortreffelijk
Sportschool Pleizier (Kaisan Pleizier) doet met veel plezier mee en is heel actief met alle
ontwikkelingstoernooien in Z.O. Judo Yushi (Barry Piroli) verzorgt alle wedstrijden voor
de A+B pupillen voorronden in ZW. Kodokan (Thijs van Bussel) neemt hier
ontwikkelingswedstrijden voor zijn rekening. In Noord-Holland-Noord neemt JV De
Uitkomst (Boy Prevos) beiden voor zijn rekening. Samengevat: deze organisatie staat als
een huis en veel jeugdjudoka’s maken hier kennis met onze wedstrijdsport.
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Commissiebemanning
Onze districtscommissies zijn redelijk bezet. Vrijwilligers zijn natuurlijk altijd van harte
welkom. Dus ook hier een oproep aan u. Zoals u wel weet, niets doen is ontzettend moeilijk
omreden dat je nooit weet wanneer je gereed bent. Dus… mocht u nog een verloren uurtje
hebben, steek uw hand op.
Slot
Voor mij komt langzaam het afscheid van dit bestuur in zicht. Aangezien er nog belangrijke
zaken op korte termijn spelen, hebben we in onderling overleg besloten dat ik nog een
periode vastplak aan deze functie, met de kanttekening dat als er een goede kandidaat
zijn hand opsteekt ik deze zal inwerken om vervolgens plaats te maken voor deze. Ik wens
u veel wijsheid en een vruchtbare ALV toe.

● ● ● ● ● ● ● Verslag Thijs Neuhaus (Breedtesport) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Het districtsbestuur
Het is mijn 2de jaar als Portefeuillehouder evenementen, breedtesport en technische
zaken jiujitsu en Aikido. Nog steeds beoefenen ik deze functie met veel plezier, mede
door de prettige samenwerking met de andere bestuursleden. Dit jaar is een volledige
samenstelling door het intreden van Walter Snijders, portefeuillehouder financiën.
Afgelopen jaar was vooral veel observeren en kijken. Dit jaar invloed gehad op meerdere
aspecten binnen het jiujitsu. Mooie voorbeelden hiervan zijn een groeiende
vaantjescompetitie en ontwikkelingen in de danexamens samen met de DCGJJ.
Clubscheidsrechters
In het afgelopen jaar zijn een grote groep clubscheidsrechters door gegroeid naar het
niveau van jeugdscheidsrechters, deze personen hebben het blauwe shirt mogen inruilen
voor een overhemd met badge en stropdas. Deze mooie ontwikkeling was natuurlijk niet
gelukt zonder de begeleiding van onze eigen scheidsrechters, nu op weg naar niveau 3B.
Vaantjescompetitie
De jiujituka’s die deelnemen doen steeds meer ervaring op
en halen steeds meer nieuwe vaantjes. Zelfs het zwarte
vaantje (laatste vaantje) is al door een jiujitsuka behaald,
deze zal door groeien naar de grotere toernooien zoals het
Colin Kist en het ONHKJJ. Ook is het ONHKJJ voor
jeugdscheidsrechters de gelegenheid om examen te doen
voor niveau 3B, deze worden apart begeleid tijdens de
vaantjescompetitie en klaargestoomd voor het 3B examen.
Ik wil bij deze de werkgroep bedanken voor hun
vrijwilligheid, enthousiasme en harde werken.
Gradencommissie
Voor het tweede seizoen heeft deze commissie de dantrainingen voor zijn rekening
genomen. Met een nieuw concept, gericht op de examenkandidaten, zijn de afgelopen
stages nog steeds een groot succes te noemen. Dit nieuwe concept bevat
gedifferentieerd lesgeven gericht op het niveau van de examenkandidaat, binnen de
verschillende thema’s worden kaders geschept om de examenkandidaten zo
goedmogelijk voor te bereiden op het examen.
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Er is nog steeds groei in het aantal deelnemers en zijn tevreden met het verwelkomen
nog steeds nieuwe gezichten op de mat.
We zien steeds meer dat de aansluiting naar de dan examens beter is wat resulteert in
betere examens. Ook deze commissie wil ik wederom bedanken voor hun inzet en
enthousiasme, hier zitten allemaal bekwame mensen die hun zaken op orde hebben.
Afgelopen jaar hebben we gewerkt aan het plan om meer binding te creëren met de
jiujitsuleraren en scholen binnen ons district. Op de European Cup JiuJitsu Duo games is
er een presentatie geweest over wat wij doen in ons district en wat onze visie en missie
is.
Slotwoord
Ik wil graag afsluiten met dat ik het naar mijn zin heb als bestuurslid, afgelopen jaar zijn
er mooie ontwikkelingen geweest waar ik met voldoening en blijdschap op terug kijk. Op
naar nog wederom een mooi jaar.

8. Verslagen over 2018 van de commissies

● ● ● ● ● ● ● District Aikido Commissie (DAC) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Samenstelling commissie
Hans Belder
Voorzitter
Martin van Noord
Secretaris
Algemeen
De belangrijkste activiteit van de commissie bestaat uit de organisatie van aikidostages
in het district aangezien de danexamens landelijk worden georganiseerd en aikido geen
wedstrijden kent. Voor een goede spreiding van de aikidostages over het jaar vindt er
afstemming plaats met het district Zuid Holland, dat zijn stages in Hillegom houdt. De
ervaring leert dat aikidoka van beide districten de wederzijdse stages bezoeken.
De afstemming met landelijke aikidoactiviteiten is gewaarborgd doordat H. Belder en M.
van Noord ook lid zijn van de Nationale Commissie Aikido.
Georganiseerde activiteiten
In 2018 zijn er 6 stages georganiseerd, overwegend in het Kennemer Sportcenter in
Haarlem. Bijzonder waren dit jaar vier stages met buitenlandse leraren:
- in mei heeft de Japanse sensei Fukakusa Shihan (8e dan) gedurende een week
verschillende aikidostages gegeven in Heerhugowaard en Amstelveen
- in juni vond er een tweedaagse stage plaats met de Franse leraar Claude Pellerin
Shihan 7e dan
- in september was er een tweedaagse stage met de Amerikaanse leraar Donovan
Waite 7e dan
- in november een tweedaagse districtsstage met de Duitse leraar Dirk Müller 6 e
dan
De gemiddelde opkomst bij de aikidostages ligt tussen de 20 en 40 deelnemers.
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Doelen voor 2019
In 2019 zal een vergelijkbaar aantal aikidostages als in 2018 in het district worden
georganiseerd, zoals gebruikelijk in goed overleg met het district Zuid Holland
De District Aikido Commissie heeft geen concrete voornemens om extra activiteiten te
organiseren. Het aanbod aan stages is ruimschoots toereikend en andere activiteiten
liggen niet voor de hand.

● ● ● ● ● ● ● District Graden Commissie Judo (DGCJ) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Samenstelling commissie
Functie
Voorzitter
Secretaris
Lid:
Lid
Ambtelijk secretaris
Vergaderingen DGCJ-NH
Datum:
8-1-18 bij Eveline, Alkmaar
7-5-18 bij Eveline, Alkmaar
8-10-18 bij Eveline,
Alkmaar

Per 01-01-2018
Frits van der Werff
Ruud van Zwieten
Warner Salomons
Eveline Beentjes
Mirjam de Rot

Per 01-03-2018
Ruud van Zwieten
Eveline Beentjes
Roeland Scholsberg

Aanwezigen:
Frits, Ruud, Eveline en
Mirjam
Ruud, Eveline, Roeland,
Boy, en Mirjam
Ruud, Eveline, Roeland en
Mirjam

Afwezigen:
Boy & Warner

Vergadering NGCJ en District Graden Commissies
Datum:
Afgevaardigden:
8-4-2018
Ruud

Mirjam de Rot

Boy

Onderwerp
A-Judo en Busen/Kodokan

Vergadering DB-NH en DGCJ-NH
Datum:
Afgevaardigden:
26-11-2018
Ruud en Eveline
Examens in Beverwijk
Datum:
18-2-18
27-5-2018
1-12-2018

Deelnemers:
17
24
25

Uitslag:
14 geslaagd, 3 her
17 geslaagd, 7 her
19 geslaagd, 6 her

Licentiebijeenkomsten
Datum:
8-4-2018
23-09-2018

Docenten:
Eveline & Roeland
Eric Bos & Eveline Beentjes

Deelnemers:
10
8
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Dantrainingen bij Randers Budosporten
Datum:
Docent:
14-01-2018
Eveline Beentjes
04-02-2018
Eveline Beentjes
06-05-2018
Roeland Scholsberg
07-10-2018
Eveline Beentjes
18-11-2018
Roeland Scholsberg

Deelnemers:
12
11
11
13
11

Een bewogen jaar omdat we in februari afscheid hebben genomen van voorzitter Frits
van der Werff die onze commissie een goede en positieve uitstraling heeft gegeven.
Warner Salomons heeft ook afscheid genomen. Warner heeft de mooie eigenschap om
altijd een andere invalshoek te belichten en technisch erg sterk te zijn. Met het intern
doorschuiven binnen de commissie en het aanstellen van Roeland Scholsberg is er weer
een prettige gedreven team gekomen. Hier en daar nog iets wennen maar de sfeer is
goed en er is voldoende kennis in huis.
Onze doelstelling is op meerdere vlakken gehaald. Waar wij naar streven is om alle
neuzen dezelfde kant op te krijgen en dat is mede door de positieve houding van de
commissie goed gelukt. Waar we vorig jaar tegenaan liepen was dat er te weinig nieuwe
examinatoren bij kwamen. Ook dit jaar zijn er weer een aantal examinatoren gestopt
maar er meer jonge examinatoren bij gekomen. Mooi om de mix van jonge en wat meer
ervaren examinatoren aan het werk te zien
Wat ons wel zorgen baart is de opkomst bij de dan trainingen. Waar het aan ligt? We
hebben hierover gesproken in het overleg met het DB en we gaan ons best doen om een
grotere groep aan te trekken.
Verder blijft er binnen het judo de vervelende discussie m.b.t. Busen en Kodokan. Hier is
in meerdere overleggen al teveel over gesproken. Wij als DGCJ-NH zijn en blijven van
mening dat zolang de JBN het tweesporen beleid hanteert wij deze taak zullen uitvoeren.
Tijdens de dan en licentietrainingen die door ons worden verzorgt zijn er dan ook altijd
leraren aanwezig die beide stijlen beheersen.
Onze doelstelling voor 2019 blijft het werven van examinatoren en goed bezochte
trainingen. Tevens zullen wij ons met enthousiasme blijven inzetten voor de kandidaten.

● ● ● ● ● ● ● District Kata Commissie Judo (DKCJ) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Samenstelling commissie
René Donker
Voorzitter
Angelo Kinket
Secretaris
Wiet Dobbelaar
Organisatie
Johan Slof
PR en communicatie
Donna Hendriks
Lid zonder portefeuille en notulist
Inleiding
Op 12 juni 2012 is de Kata Werkgroep Noord-Holland (KWGNH) geïnstalleerd en direct
gestart met haar activiteiten. Op 27 januari 2014 was de (tweede) jaarlijkse evaluatie
met het Districtsbestuur van Noord-Holland (vanaf nu: Bestuur).
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Het Bestuur was zeer te spreken over de activiteiten van de KWGNH en besloot van de
werkgroep een zelfstandige commissie te maken. De commissie valt hiermee
rechtstreeks onder het Bestuur. De kata commissie heet voluit: District Kata Commissie
Judo Noord-Holland (DKCJ NH). Geconcludeerd kan worden dat de DKCJ NH in 2018 goed
heeft gefunctioneerd. Redenen hiervoor zijn onder andere:
- dat de leden zich met plezier, kennis en kunde hebben ingezet ten behoeve van
de kata ontwikkelingen in Noord- Holland;
- er goed is samen gewerkt met bijvoorbeeld Judoclub Hajime, Joop Pauel
(voorzitter NKCJ), Thijs van Bussel en Frank Verharen (Bestuur).
Katatrainingen
De volgende kata worden onderwezen en getraind:
- Nage-no-Kata;
- Katame-no-Kata;
- Kime-no-Kata;
- Ju-no-Kata;
- Kodokan-Goshin-Jutsu.
Niveau van de katatrainingen
De DKCJ NH beoordeelt welke sensei de kata trainingen geeft. Er kan gebruik gemaakt
worden van docenten uit het eigen district of daarbuiten.
Activiteiten 2018
* De DKCJ NH heeft zes keer vergaderd.
* De DKCJ NH heeft zeven kata trainingen verzorgd:
- 7 januari: Katame – no - Kata (o.l.v. Helen Nuijens, Inez Leger en
Roeland Scholsberg);
- 11 februari: Kime – no – Kata (1) o.l.v. Mas Blonk, gastdocent;
- 18 maart: Nage-no-Kata o.l.v. Mas Blonk, gastdocent;
- 27 mei: Kime – no – Kata (2) o.l.v. Mas Blonk, gastdocent;
- 23 september: Ju-no-Kata o.l.v. Ruud van Zwieten en Koen Vermeule;
- 28 oktober: Nage-no-Kata o.l.v. Joop Pauel;
- 25 november: Kodokan-Goshin -Jutsu o.l.v. René Donker en Wiet Dobbelaar;
* Twee toernooien georganiseerd en aan één toernooi medewerking verleend:
- 21 januari: 6e District Kata Judo Kampioenschap;
- 4 februari: NK Kata Judo. Het bestuur van Noord-Holland en de DKCJ NH
hebben hier hun medewerking aan verleend;
- 2 december: 3e Open Noord-Hollands Judo Kata Kampioenschap.
* Een vergadering met de NKCJ en de andere DKCJ’s d.d. 8 april 2018.
* Flyers t.b.v. katatrainingen en districtskampioenschappen zijn gemaakt.
* De Facebookpagina DKCJ NH is een goed middel gebleken.
Geplande activiteiten 2019
6 januari 2019
Katame-no-Kata o.l.v. Inez Leger, Helen Nuijens en Roeland
Scholsberg te Alkmaar, dojo Hajime.
20 januari 2019
7e District Kata Judo Kampioenschap Noord-Holland
te Alkmaar, dojo Hajime.
17 februari 2019
Kime-no-Kata (1) o.l.v. Mas Blonk te Alkmaar, dojo Hajime.
17 maart 2019
Licentietraining o.l.v. Joop Pauel te Alkmaar, dojo Hajime.
7 april 2019
Landelijke vergadering NKCJ en DKCJ’s te Wijk bij Duurstede.
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14 april 2019
2 juni 2019

Nage-no-Kata o.l.v. Joop Pauel te Alkmaar, dojo Hajime.
Kime-no-Kata (2) o.l.v. Mas Blonk te Alkmaar, dojo Hajime.

● ● ● ● ● ● ● District Graden Commissie Jiujitsu (DGCJJ) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Samenstelling commissie
Alfred Maatman
Voorzitter
Robert Takken
Secretaris
Rob Versteeg
Lid
Bert Bras
Ambtelijk secretaris
Algemeen
e

De DGCJJ-NH feliciteert onze examinator J. Blom met zijn behaalde 4 dan jiujitsu. In
2018 is ons korps aan districtsexaminatoren aangevuld met Rob Verboom als nieuwe
leraar B van de lerarenopleiding. Ook is Wim Stroet weer aan ons examinatorcorps
toegevoegd. Wij hopen in de toekomst René Krijnen te mogen begroeten, hij is nu bezig
met de opleiding leraar B. De doelstellingen van de dantrainingen worden in 2018 op een
dusdanige manier georganiseerd dat veel examinatoren actief betrokken zijn geraakt bij
de uitvoering. De deelname van leraren A en B bij de dantrainingen blijft ondanks een
actief uitnodigingsbeleid in ons district summier.
Het jaar 2018
Op 5 januari 2018 is er een DGCJJ-NH vergadering. De locatie is een vergaderruimte in
de Walvis te Beverwijk. Vanuit het Districtsbestuur is portefeuillehouder T.B. Neuhaus
aanwezig.
Op 27 januari j.l. 2018 worden jiujitsu dan-examens gehouden. Die zijn ook in het
verslag van 2017 verwerkt. Op verzoek van onze sportscholen zijn de data van de danexamens enigszins verschoven, zodat er vanaf 2017 sprake is van een sportjaar in plaats
van een strikt kalenderjaar. Op 2 februari a.s. doen 10 kandidaten dan-examens in ons
district. Hun gegevens zijn in dit overzicht (seizoen 2018/2019) echter nog niet verwerkt.
Dit in verband met de aanleverdatum van de vergaderstukken voor onze DALV 2019.
Op 4 maart 2018 heeft dhr. A. Maatman vergaderd met de NGCJJ en de andere
voorzitters van de District Graden Commissies jiujitsu. Centraal op de agenda staat de
nieuwe samenstelling van de NGCJJ, de opzet van de jaarkalender en de invulling van
licentietrainingen. Alleen de examenreglementen versie 1.1 zijn vanaf 1 januari 2019 van
kracht (waardoor de overgangsregeling met versie 1.0 is komen te vervallen).
Op 9 juni 2018 heeft de DGCJJ-NH Dan-examens georganiseerd. De locatie is Sporthal de
Walvis te Beverwijk.
Op 23 juni 2018 heeft de DGCJJ-NH i.s.m. het Districtsbestuur een VIP uitnodiging
verstuurd naar alle JBN jiujitsu leraren A en B uit district Noord-Holland voor “The
European Cup DUO Games JiuJitsu” te Wognum (Gemeente Medemblik).
Portefeuillehouder T.B. Neuhaus gaf daar een inspirerende presentatie aan alle
aanwezigen over de visie van het districtsbestuur. De DGCJJ-NH heeft alle leraren de
gelegenheid geboden zich hierover te informeren.
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In 2018 heeft de DGCJJ-NH vier dantrainingen georganiseerd. Voorafgaand is er – indien
gewenst – overleg tussen de examinatoren en zij worden per training door de DGCJJ-NH
aangesteld/gerouleerd. 15 april: o.l.v. de examinatoren T.B. Neuhaus en R. Versteeg. 6
mei: o.l.v. de examinatoren R. Versteeg en R. van der Peijl. 7 oktober: o.l.v. de
examinatoren R. van der Peijl en I. Jongh Visscher. 16 december: o.l.v. de examinatoren
I. Jongh Visscher en J. Blom.
Examinatoren
Ook dit jaar wil de DGCJJ-NH alle examinatoren weer bedanken. Zonder hun inzet is het
voor de commissie onmogelijk om examens af te nemen.
Examens
Op 27 januari 2018 en 9 juni 2018 heeft de DGCJJ-NH dan-examens Jiu-Jitsu
georganiseerd in Sporthal de Walvis te Beverwijk.
De volgende examinatoren uit ons district waren op 27 januari 2018 actief: A. Maatman
(voorzitter), Klaas Slot, René Versteeg. T.B. Neuhaus, R.J.F. Takken, R. van der Peijl, I.
Jongh Visscher, E. Jongh Visscher en Rob Verboom. Tevens waren T. van Pomeren en H.
Roos uit district Zuid-Holland aanwezig.
De volgende examinatoren uit ons district waren op 9 juni 2018 actief: A. Maatman
(voorzitter), Klaas Slot, René Versteeg. T.B. Neuhaus, R.J.F. Takken, R. van der Peijl, I.
Jongh Visscher, E. Jongh Visscher en Rob Verboom. Tevens was B. van Bommel uit
district Midden Nederland aanwezig. Onze commissie was vereerd met de aanwezigheid
van Bert Dollé (voorzitter Districtsbestuur NH) en T.B. Neuhaus (portefeuillehouder
breedtesport Districtsbestuur NH) op beide examens.
Kandidaten
De resultaten van 2 februari 2019 (over sportseizoen 2018/2019) zijn in dit overzicht nog
niet meegenomen. In 2018 hebben zich totaal 20 kandidaten aangemeld.
Op 27 januari 2018 waren er
totaal 10 aanmeldingen,
waarvan zeven keer 1e dan
en driemaal 2e dan. Totaal is
60% geslaagd, waarvan 10%
een herexamen. 66% van 2e
dan is geslaagd en 57% van
1e dan. Opmerkelijk was dat
van de zeven 1e danners er
zes verlichte examens waren.
Dit op basis van behaalde
sportresultaten.
Op 9 juni 2018 waren er
totaal 10 aanmeldingen,
waarvan zeven 1e danners (hieronder 2 herexamens, waarvan één verlicht examen),
twee 2e danners en één 3e dan. Er was ditmaal een slagingspercentage van 100%!
In het afgelopen jaar heeft de commissie geen aanvraag voor een gedeetelijk examen
gehad, ondanks de landelijke invoering van een modulaire aanpak (met A, B en C
blokken).
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● ● ● ● ● ● ● District Scheidsrechters Commissie Judo (DSCJ) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Samenstelling commissie
Jenny Koster
Voorzitter (tot september 2018)
Jans de Bruin
Voorzitter (vanaf september 2018)
Johannes Agaart
Technische zaken
Robert Erkamps
Planningsysteem
000000000000000000000
Marten de Boer
Financiën
Arian Noordzij
Beoordelingen en promoties
Algemeen
Over het algemeen ziet de commissie nog steeds weinig tot geen stimulansen vanuit
clubs om judoka's / belangstellenden op te geven of te sturen richting de arbitrageopleiding, al is het wel al iets beter dan voorgaande jaren. De grootste stimulansen
komen nog altijd vanuit de collega scheidsrechters. Bij de start van seizoen 2018-2019
hebben veel de collega's hun activiteiten als scheidsrechter beëindigd waarmee het korps
is gekrompen tot net boven de 60 (actieve) scheidsrechters. Net als voorgaande jaren
maakt de DSCJ zich hier zorgen over, alsmede hieraan gekoppeld het bezetten van de
toernooien.
De DSCJ heeft op regelmatige basis overleg met de NSCJ. Deze overleggen verlopen
goed en er zijn op dit moment geen onduidelijkheden.
Het districtkorps bestaat momenteel uit de volgende aantallen in scheidsrechters:
Niveau 5: 2x, Niveau 4: 5x, Niveau 3A: 20x, Niveau 3B: 27x, Niveau 2: 13x.
Georganiseerde activiteiten
De DSCJ heeft in het afgelopen jaar de volgende opleidingen verzorgt:
- Technische dag
Verzorgt in samenwerking met Jans de Bruin
- Aantal georganiseerde clubarbitrage cursussen (Niveau 1)
Twee clubarbitrage opleidingen (5 kandidaten)
- Aantal georganiseerde nieuwelingencursussen (Niveau 2)
Eén N2 opleiding met 5 deelnemers waarvan 3 de opleiding afgerond en geslaagd
- Overige
1 x Geslaagd N3B
0x Scouting nationaal
3 x Geslaagd N3A
0x Opleiding nationaal
1 x Geslaagd N4
0x Gevolgde weerbaarheidstraining
1 x Geslaagde N5
0x Geslaagd Scheidsrechtercoach
Gestelde doelen 2018
Werven nieuwe collega’s blijft prioriteit nummer 1.
Doelen voor 2019
Het werven van nieuwe collega's zal hoog op de agenda van de DSCJ (blijven)
staan. Meer duidelijkheid in trajecten scheppen zodat het voor iedereen aantrekkelijk
wordt eventueel te groeien in niveau.
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● ● ● ● ● ● ● District Wedstrijd Organisatorische Commissie (DWOC) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Samenstelling commissie
Hanna Wesseling
Voorzitter/wedstrijdsecretaris
Marina Pieters
Voorzitter/secretaris
Jan Bakker
Lid
Rieka Bakker
Lid
Toon Minneboo
Lid
Fred Pieters
Lid
Wilma Raijmakers
Lid
Martin Keizers
Lid
Toernooien
Toernooien gedraaid in 2018:
17-02-2018 DK teams A-pupillen
17-02-2018 DK teams B-pupillen
18-02-2018 DK -18 jaar
04-03-2018 Afd. kampioenschappen pup. A
11-03-2018 DK A-pupillen

18-03-2018
27-05-2018
04-11-2018
11-11-2018
11-11-2018

DK -15 jaar
DK teams -12 en -15 jaar
Afd. kampioenschappen B
DK B-pupillen
DK teams A-pupillen

Naam toernooi

2015

2016

2017

2018

DK D/H -20 jaar/-21 jaar

76/70

77/64

-

-

DK D/H -15 jaar

188/?

175/?

188/184

214

DK D/H -17 jaar/-18 jaar

119/108

116

141/127

131

DK A-pupillen

104/99

102

103/101

91

DK B-pupillen

102/96

109

99/96

100

DK A-pupillen teams

7

11

7

Febr: 7
Nov: 6

DK B-pupillen teams

6

9

6

7

DK teams meisjes -12

2

6

3

5

DK teams jongens -12

4

7

6

4

DK teams meisjes -15

1

4

2

4

DK teams jongens -15

3

5

3

5

In de bovenstaande tabellen geldt dat het eerste getal het aantal inschrijvingen aangeeft
en het tweede getal het aantal judoka´s dat deelgenomen heeft aan het toernooi.
Het DK teams A-pupillen heeft in 2018 2x plaatsgevonden. In seizoen 2017/2018
(februari) in combinatie met het DK teams B-pupillen en in seizoen 2018/2019
(november) in combinatie met het DK B-pupillen.
De organisatie van de afdelingskampioenschappen ligt bij de afdelingsleiders, maar bij
deze toernooien is een delegatie van het DWOC aanwezig die verantwoordelijk is voor de
weging en de paspoortcontrole. Helaas kunnen de afdelingsleiders niet controleren of een
judoka ingeschreven is bij de JBN. Hierdoor komen er steeds een aantal judoka’s naar de
weging met alleen een mail van de JBN dat zij lid zijn, zonder nummer o.i.d.
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De controle van de paspoorten en de weging bij de afdelingen Noord en Zuidoost gaan
altijd zonder problemen. In de afdeling Zuidwest is er wel vaak commentaar op de
beslissingen van de DWOC. De DWOC doet niet anders dan de regels opgelegd door de
JBN uitvoeren en ervoor zorg dragen dat deze regels in alle afdelingen op dezelfde
manier worden toegepast.
Het DK teams -12/-15 jaar werd, net als vorig jaar, gehouden in Sporthal de Koggenhal
in De Goorn. De andere DK’s Sporthal Beverwijk in Beverwijk. Het DK teams -12/-15 jaar
werd, net als afgelopen jaren, in De Goorn gehouden in combinatie met het
Omringtoernooi. Helaas verliep de samenwerking met de beheerder van de sporthal ook
dit jaar niet zoals gewenst. Hierdoor stond iedereen lange tijd buiten te wachten tot de
sporthal openging en wij alles konden klaarzetten voor het toernooi. We hebben hierop
bij het DB aangegeven dat wij liever niet meer naar deze sporthal gaan. Een compliment
voor de coaches is wel op zijn plaats, zij hebben ons zeer goed geholpen om het toernooi
toch nog snel en gestructureerd te laten starten. Een goede samenwerking tussen de
coaches en het DWOC wordt door ons erg op prijs gesteld.
Andere zaken uit 2018
Het overleg met het NWOC in april hebben wij helaas gemist. Het 2e overleg dat in
november gepland stond is heeft geen doorgang gevonden en is verschoven naar januari
2019.
Richting de NWOC hebben wij aangegeven dat de poules van 16 en 32 deelnemers via
Toernooiplanner niet kloppen. Er mist een gedeelte van de poule, waardoor een deel van
de verliezersronde niet weggeschreven kan worden. Helaas hebben wij hier nog nooit
antwoord op gekregen. Het is echter wel de wens van het NWOC dat wij dit programma
volledig voor onze toernooien gaan gebruiken.
Bijgewoonde overleggen in 2018:
- 19-02-2018 Overleg toernooicommissie
- 12-03-2018ALV
- 24-09-2018 Overleg DB/DWOC

● ● ● ● ● ● ● District Toernooien Commissie (DTC) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Samenstelling commissie
Arian Noordzij
Voorzitter
Thijs van Bussel
Secretaris
Hans Südmeier
Lid
Verslag
De toernooien commissie heeft tot taak de vele activiteiten binnen het district zoveel
mogelijk te stroomlijnen en de seizoen kalender te bewaken. Alle min of meer ‘vaste’
activiteiten komen in een vijfjaren planning, waarin zoveel mogelijk rekening gehouden
wordt met de wensen van eenieder, de vakanties en de feestdagen. In februari is een
bijeenkomst met de toernooi organisatoren en de commissies belegd, waarin de
activiteitenkalender voor het seizoen 2018 - 2019 is besproken en waar de vijfjaren
planning is geüpdatet.
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Het is dan ook onontbeerlijk, dat iedereen op deze bijeenkomst aanwezig is of bij
verhindering aangeeft of er al dan niet bijzonderheden zijn voor de planning.
Alles is nagenoeg mogelijk, wanneer dit maar afgestemd is met de andere
belanghebbenden.
Helaas heeft 2018 voor de diverse toernooien een dalend aantal inschrijvingen laten zien,
waardoor een aantal toernooien in een ander jasje zijn gestoken en in sommige gevallen
zelfs helemaal zijn afgelast. Neem daarbij het afnemend aantal vrijwilligers en een
dalende hoeveelheid scheidsrechters, dan staan de diverse organisatoren en de
commissie voor het komend seizoen voor een grote uitdaging.

● ● ● ● ● ● ● Afdelingsleiders Zuid-Oost, Zuid-West & Noord ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Misja Wester, afdelingsleider Zuid-Oost (afdelingskampioenschappen)
Vergeleken met het vorige jaar hadden we minder deelnemers voor de
afdelingskampioenschappen pupillen A. Voor de B pupillen was het aantal deelnemers in
2018 bijna gelijk. De toernooien verliepen dankzij de vele vrijwilligers van Hikari zeer
goed.
De inschrijvingen kwamen mondjesmaat binnen. We
hadden de inschrijftermijn voor de A pupillen met een
week verlengd en de verenigingen nog een keer extra
aangeschreven waardoor er toch nog een flink aantal
judoka’s op de mat stond. De betalingen voor de
inschrijvingen gingen goed. Waarschijnlijk had het
aantal aanmeldingen voor de A pupillen wat hoger
kunnen zijn als deze niet in de voorjaarsvakantie werd gehouden.
De afdelingskampioenschappen zijn weer een groot succes geweest. Mede door het
strakke tijdschema hadden we geen uitloop. Ook sportief gezien was het een leuk
toernooi: veel respect naar elkaar en alleen maar positieve aanmoedigingen vanaf de
tribune. De samenwerking met de DWOC voor het wegen ging wederom erg goed.
Ik wil dan ook alle vrijwilligers en de DWOC dan ook bedanken voor hun inzet en hoop
dat ze er komend jaar ook weer staan.
Kaisan Pleizier, afdelingsleider Zuid-Oost (ontwikkelingstoernooien)
De ontwikkelingstoernooien in de afdeling Zuid-Oost draaien prima. Er komen veel
judoka’s (nog meer dan in 2017) op af om zo hun eerste wedstrijdervaring op te doen.
Mede door de vrijwilligers van sportcentrum Pleizier en de JBN arbiters, verlopen de
ontwikkelingstoernooien naar behoren.
Thijs van Bussel, afdelingsleider Zuid-West (ontwikkelingstoernooien)
Dankzij de vele vrijwilligers van de SV Kodokan zijn de drie ontwikkelingstoernooien weer
een groot succes geweest. De laagdrempeligheid zorgt voor een groeiend aantal
deelnemers. Het zou fijn zijn als deze trend zich doorzet. In 2018 waren er in de afdeling
gemiddeld 130 deelnemers. Ik wil dan ook alle vrijwilligers en scheidsrechters bedanken
voor hun inzet en hoop dat ze er komend jaar ook weer staan.
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Barry Piroli, afdelingsleider Zuid-West (afdelingskampioenschappen)
In 2018 vonden twee afdelingskampioenschappen plaats. De officiële
afdelingskampioenschappen zijn dit jaar in vergelijking met de afgelopen jaren iets
minder goed bezocht. Bij de B-pupillenkampioenschappen was het deelnemersaantal met
70 deelnemers ongeveer gelijk als in 2017, maar
bij de A-pupillen was het deelnemersaantal lager;
ca. 60 deelnemers in 2018 tegenover ruim 80
deelnemers in 2017.
Voor de edities van 2018 is ook wederom gebruik
gemaakt van het draaiboek en de Excelmodule.
De regiokampioenschappen zijn ook in 2018
organisatorisch zonder problemen verlopen, iets
dat bevestigd wordt door de controleurs vanuit
het district, die op beide dagen aanwezig waren.
De beschikbaarheid van scheidsrechters voor de afdelingskampioenschappen was dit jaar
bij beide afdelingskampioenschappen voldoende. Ook hadden we bij beide
kampioenschappen de beschikking over EHBO. Vrijwilligers voor EHBO zijn niet in
overvloed aanwezig. De grootste zorg is dan ook om op elke wedstrijddag over een
EHBO-er te kunnen beschikken.
Behalve de reguliere wijze van informeren (clubs via e-mail) is wederom gebruik
gemaakt van de Facebookpagina van afdeling Zuid-West om judoka en ouders te
informeren en om na afloop resultaten en foto’s op te posten.
De pupillenkampioenschappen vervullen een belangrijke functie in het district. De Apupillenkampioenschappen staan voor 2019 gepland in maart, de Bpupillenkampioenschappen in oktober.
Boy Prevos, afdelingsleider Noord
In de afdeling Noord zijn de ontwikkelingstoernooien en afdelingskampioenschappen
georganiseerd. De inschrijvingen voor de afdelingskampioenschappen waren iets minder
ten opzichte van vorig jaar. Daarentegen groeien de inschrijvingen voor de
ontwikkelingstoernooien. Gewichtswijzigingen waren er weinig, zodat we ons goed aan
het tijdschema konden houden.
Tijdens de twee afdelingskampioenschappen waren er vertegenwoordigers van de DWOC
om te controleren hoe de weging en de controle op de paspoorten verliep. Dit is en blijft
een succes en geeft minder rompslomp bij de districtskampioenschappen. De
afvaardiging van de scheidsrechters verliep prima.
Hierbij wil ik mijn dank uitspreken aan alle vrijwillige medewerkers van De Uitkomst en
aan de scheidsrechters die zich in hebben gezet voor de jongens en meiden op de mat.
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9. Interactieve sessie JBN
Het onderwerp van deze interactieve sessie is:
- Hoe kunnen we meer sporters lid krijgen van een club?
- Hoe kan de JBN de clubs hierbij ondersteunen?
- Wat doet de club zelf?
- Wat zijn onze huidige hindernissen en hoe kunnen we deze gezamenlijk oplossen?
Vanuit de JBN zal de heer B. van den Broek namens het management aanwezig zijn en
een nog nader te bepalen lid van het bondsbestuur.

10. Pauze
In de pauze kunnen vragen voor de vraagronde worden ingediend bij de secretaris van
het district. De schriftelijke vragen zullen worden behandeld in de vraagronde.

11. Concept activiteitenoverzicht 2019-2020
Raadpleeg bijlage 1 voor het concept activiteitenoverzicht 2019-2020. Het overzicht
moet nog besproken worden met de verschillende commissies en een aantal
organisatoren; het is dus mogelijk dat er nog lichte wijzigingen optreden.

12. Verkiezing van de (plaatsvervangende)leden van de bondsraad
Aftredend en herkiesbaar voor de portefeuille leden- en wedstrijdzaken:
Dhr. P.G.M. van Grieken
Aftredend en herkiesbaar voor de portefeuille breedtesport:
Dhr. E. Jongh Visscher
Aftredend en niet herkiesbaar voor de portefeuille financiën en ledenadministratie:
Dhr. H.A. Paanen
Aftredend en niet herkiesbaar voor de portefeuille topsport:
Dhr. M. de Vries

13. Verkiezing van de leden van het districtsbestuur
Aftredend en herkiesbaar voor de portefeuille evenementen, technische zaken en
breedtesport judo:
Dhr. B. Prevos
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14. Rondvraag
Alleen schriftelijke vragen die ingediend zijn in de pauze, zullen worden behandeld.

15. Vaststellen nieuwe datum DALV
Voorstel voor de nieuwe datum van de DALV: maandag 9 maart 2020.
Bekijk
-

tevens de bijlagen op de site of in de mail:
Bijlage 1: Concept activiteitenoverzicht 2019-2020
Bijlage 2: Aangesloten verenigingen en scholen
Bijlage 3: Mandaat stemgerechtigde
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