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Aan:

De aangesloten verenigingen, sportscholen en andere
rechtspersonen, buitenleden, ereleden, leden van
verdienste, leden en plaatsvervangende leden van de
bondsraad, commissieleden van het district NoordHolland, alsmede het bondsbestuur.

Maandag 10 mei | Aanvang 19.30 uur | Uitnodiging via Teams

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 2020. 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 2020.

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 2021
1. Opening
2. Benoeming notulencommissie en stembureau
3. Mededelingen
4. Vaststellen definitieve agenda
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5. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2020
Aanwezig op ALV 2020
Districtsbestuur
Bert Dollé, voorzitter
Frank Verharen, secretaris
Walter Snijders, financiën
Thijs Neuhaus, breedtesport
Boy Prevos, wedstrijd- en ledenzaken
Leden van verdienste
Joop Vermeulen
Martin de Vries
Gasten
Rick Frowyn, lid bondsbestuur
Ina Hijman, manager financiën bondsbureau
Rebekka Kadijk, accountmanager bondsbureau
Individuele leden, commissieleden, bondsraadsleden, leden zonder mandaat
Alfred Maatman
Erwin Jongh Visscher
Nico Pannegieter
Paul van Grieken
C.W. Linschoten
René Peereboom
Johannes Agaart
Johan Slof
Johan Slof
Bert Bras
Misja Wester
Donna Hendriks
Thomas van Straaten
Menno Lesterhuis
Lucas Bras
Rieka Bakker
Rob Tuin
Mark Beentjes
Hans Belder
Eveline Beentjes
Martin van Noord
Arian Noordzij
Dennis Rip
Danny Heistek
Sportscholen en verenigingen en individuele leden met mandaat
Toradoshi, Roeland Scholsberg
Oyama, Pieter de Groot
SV Kodokan Purmerend, Thijs van Bussel
S.V. Fuyiama, Ed van den Berg
Kenmaju, Hans Südmeier
Judoschool Appels, Steven Appels
Bericht van verhindering
Erik de Kort
Frits van der Werff
Judovereniging Tenkaichi
Judoschool Onaji
Henk de Vries
Luki Goshi
Hanna Wesseling
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Verslag ALV 2020
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 (11 maart 2019)
6. Verslagen van de leden van de bondsraad
7. Verslagen van de leden van het districtsbestuur
8. Verslagen commissies
9. Verkiezing leden van de bondsraad
10. Verkiezing leden van het districtsbestuur
11. Pauze en schriftelijk inleveren vragen
12. 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 9 maart 2020. Ik heet van harte welkom Rick Frowyn van het
bondsbestuur en Ina Hijman en Rebekka Kadijk van het bondsbureau.
Daarnaast een bijzonder welkom aan Joop Vermeulen en Martin de Vries, beiden lid van
verdienste. Er zijn ook een aantal bondsridders in de zaal, ook van harte welkom.
Voordat ik begin met het voorwoord, wil ik graag het woord geven aan mijn collegabestuurder Thijs Neuhaus. Thijs Neuhaus reikt een erepromotie naar de 2e dan jiujitsu uit
aan een verraste Bert Bras.
2019 was een relatief rustig jaar voor de Judo Bond Nederland. Het ledenaantal is nog
steeds dalend, de bondsbestuurders zijn nog steeds redelijk onzichtbaar, het
bondsbureau trekt vooralsnog veel aan de touwtjes en het districtsbudget staat onder
druk. Ten tijde van dit schrijven is het nog niet bekend of en hoe groot de bezuiniging op
ons districtsbudget is.
Voor mij persoonlijk heb ik een bittere pil moet slikken, het is niet gelukt om verkozen te
worden als lid van het bondsbestuur. Dit was mijn poging om zaken op een bepaald
niveau aan te pakken en proberen op te lossen. Uiteraard wens ik de huidige
portefeuillehouder Leden- en Wedstrijdzaken veel succes en wijsheid in de taak die voor
hem ligt. Voordeel is wel dat ik mij nu herkiesbaar kan stellen voor de functie voorzitter
van het districtsbestuur. Gezien de ervaringen van het afgelopen jaar heb ik wel besloten
dat dit dan ook wel meteen mijn laatste termijn is. Na 14 jaar districtsbestuur is het naar
mijn mening ook wel tijd voor een verandering en heeft het district na mijn eventuele
herverkiezing dus straks 3 jaar de tijd om vanuit ons midden een nieuwe voorzitter te
kiezen. Dat gezegd hebbende, is het ledenaantal van Noord-Holland, zoals bijna elk
district, dalende.
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Ledenaantal district Noord-Holland
31-12-2014 6266 leden
31-12-2015 6920 leden
31-12-2016 6419 leden
31-12-2017 6080 leden
31-12-2018 5716 leden
31-12-2019 5506 leden
Een afname van 210 leden t.o.v. vorig jaar.
Hiermee verklaar in de vergadering voor geopend.

Benoeming Notulencommissie en stembureau

Steven Appels en Pieter de Groot worden voor deze taak benoemd.

Mededelingen + vaststellen agenda
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. 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. Tussendoor zijn enkele vragen gesteld of opmerkingen gemaakt die
hieronder uitgewerkt zijn. Het verslag wordt vervolgens vastgesteld.
-

Joop Vermeulen stelt een vraag over bestuurlijke vernieuwingen dat genoemd
wordt in het verslag van Paul van Grieken. Hij geeft aan dat hij niet weet wat
daarmee bedoeld wordt. Paul licht het antwoord toe. Hij geeft aan dat het een
breed concept is dat nog niet uitgewerkt is. Paul geeft aan dat de bondsraad het
idee heeft dat gericht is op de werking van de bondsraad. Paul geeft aan dat het
lastig is om antwoord te geven op de speerpunten omdat deze nog niet uitgewerkt
zijn en dat dit wellicht nog lange tijd kan gaan duren.

-

Bert Bras geeft een opmerking over het verslag van Frank Verharen omtrent het
kopje “website”. Bert Bras geeft aan dat hij en Frank Verharen samenwerken aan
een nieuwe website die functioneel meer opties zal bieden. Deze zal in augustus
2020 live gaan.

-

Bert Bras voegt aan het verslag van Thijs Neuhaus toe dat Noord-Holland op dit
moment het enige district is waar een jiujitsu competitie draait. Hij voegt toe dat
het een instaptoernooi betreft dat fantastisch werkt in Noord-Holland. Bert heeft
meerdere internationale scheidsrechters gesproken en die gaven aan dat NoordHolland hierin goed bezig is. Bert wil deze complimenten doorgeven aan het
districtsbestuur en de desbetreffende portefeuillehouder.

-

Joop Vermeulen voegt aan het verslag van de DGCJ toe dat hij bij een dantraining
is geweest in Wijk bij Duurstede van Mas Blonk. Ad Rebel (voorzitter NVJJL)
vertelde dat hij opdracht had gekregen van het bondsbestuur om een
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licentiebeleid te gaan voorstellen. Dit beleid (volgens Ad Rebel) komt erop neer
dat alleen leraren die een aantal punten hebben verzameld door het volgen van
bijscholingen alleen in aanmerking zouden komen om zwarte banden op te geven
voor een examen. Joop Vermeulen vraagt aan het districtsbestuur in hoeverre zij
hierin betrokken zijn. Boy Prevos geeft aan dat hij dit ook gehoord heeft, maar
verder niet weet wat hierin de ontwikkelingen en/of bedoelingen zijn. Boy geeft de
vraag door aan de portefeuillehouder Rick Frowyn. Rick Frowyn licht toe dat het
bondsbestuur aan de nationale bijscholingscommissie judo heeft gevraagd om
samen met de NVJJL een plan samen te stellen om ervoor te zorgen dat leraren
die ervoor gerechtigd zijn om voordrachten te doen ook de juiste kwaliteiten
hebben. De JBN acht het van belang dat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Dat
proces zal nog het hele jaar beslaan. Het idee is om verschillende stages en
trainingen aan te bieden waarbij verschillende punten behaald kunnen worden. Je
hebt hiervoor 2 jaar de tijd en daarna krijg je een diploma o.i.d. om gerechtigd te
zijn om leerlingen voor te dragen voor hun 1e dan. Rick verwacht na de zomer de
hoofdlijnen van het plan te kunnen laten zien en daarop feedback te halen. De
JBN is voornemens hier op 1 januari 2021 mee te starten. Boy vraagt zich af of de
bevoegdheid bij de judoleraar B hiermee weggehaald wordt. Rick geeft aan dat de
judoleraar B verplicht is om een aantal momenten te gaan volgen maar dat dit
niet 1 moment in het jaar zal zijn; er zal een ruim aantal aan mogelijkheden
worden geboden om de benodigde punten te kunnen behalen d.m.v. diverse
trainingen. Boy geeft aan dat dit soort applicatiecursussen wel geld gaan kosten.
Tevens dient er over nagedacht worden of er inschrijfgeld gehanteerd wordt en de
locaties. Rick neemt de punten mee. Joop Vermeulen vraagt zich af wie al deze
administratie bij gaat houden. Ed van den Berg vraagt zich af of deze cursussen
wel meer inhoud gaan hebben dan die voor nationaal bondscoach. Sommige
onderdelen waren niet van toepassing en Ed hoopt dat daar beter over nagedacht
zal worden. Ed vraagt zich af of dit niet alleen voor de nieuwe generatie leraren
ingevoerd kan worden. Pieter de Groot voegt toe dat hij het een onzinnig plan
vindt. Als je judoleraar B bent, dan ben je bevoegd om kandidaten op te laten
gaan. Pieter vraagt zich af of dit juridisch zomaar kan. Boy geeft een toelichting:
het idee is om leraren meer naar cursussen te laten komen zodat zij hun
kandidaten beter kunnen begeleiden en ook minder snel zakken.

Verkiezing (plaatsvervangende) bondsraadleden

J.H. Südmeier wordt herkozen als portefeuillehouder financiën in de bondsraad. R. van
der Geest en R. Verboom worden herkozen als plaatsvervangende bondsraadleden.

Verkiezing leden van het districtsbestuur

R.M. Dollé, F. Verharen en T.B. Neuhaus worden herkozen als districtsbestuurders. Thijs
van Bussel merkt op dat drie leden die tegelijkertijd aftredend en herkiesbaar zijn
wellicht niet wenselijk is. Het districtsbestuur geeft Thijs van Bussel hierin gelijk en zal
dit opnemen met het bondsbestuur. Inmiddels is de termijn van F. Verharen verlengd
met een extra jaar en zal dus herkiesbaar zijn in 2024 i.p.v. 2023.
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Rondvraag
-

Mark Beentjes (DGCJJ) vraagt zich af of het mogelijk is dat er een mail gestuurd
kan worden vanuit het bondsbureau; hij beschikt niet over alle gegevens en
hierdoor zijn niet alle leden bereikbaar. Ina Hijman (bondsbureau) geeft aan dat
de secretaris van het district alle ledengegevens op kan vragen bij het
bondsbureau. Frank Verharen (secretaris DB-NH) geeft aan dat Mark het
bondsbureau ook zelf kan benaderen voor gegevens van leden. Martin van Noord
(DAC) voegt toe dat zij voor de DAC een mail met inhoud sturen naar het
bondsbureau en dat zij die verder verspreiden onder de leden.

-

Rob Tuin (voorzitter Budocentrum Julianadorp) heeft een vraag m.b.t. de datum
van het Koegrastoernooi dat al jaren op de eerste zaterdag van oktober gehouden
wordt. Deze datum is vanwege een ander toernooi (DK -15) vergeven. Rob vraagt
zich af wat er voor mogelijkheden zijn om deze datum weer terug te krijgen. Thijs
van Bussel (DTC) geeft aan dat de NK -15 is verschoven van maart naar oktober
om de periode in het voorjaar wat te ontlasten. De DK -15 moet hierdoor
verplaatst worden en heeft hierin voorrang. Thijs geeft aan dat het Koegras wel
op die datum gehouden mag worden, maar dat dit wellicht problemen gaat geven
met de niet beschikbaarheid van de matten voor het toernooi. Bert Dollé
(voorzitter DB-NH) geeft aan dat het districtsbestuur bezwaar heeft gemaakt
tegen het verplaatsen van het NK -15. De andere districten vonden dit geen
probleem, dus is deze wijziging doorgezet.

-

Thijs van Bussel (DTC) heeft een aanvullende vraag voor het bondsbureau of het
NK -15 in oktober blijft staan. Deze vraag zal worden doorgestuurd naar het
bondsbureau.

-

Roeland Scholsberg (Toradoshi) heeft een vraag over de € 25,- euro die
afgedragen wordt aan de JBN door het jeugdsportfonds. Roeland vraagt zich af of
deze leden automatisch lid kunnen worden van de JBN. Ina Hijman (bondsbureau)
geeft aan dat een automatisch lidmaatschap niet mogelijk is omdat een aanvraag
bij het jeugdsportfonds ieder jaar opnieuw gedaan moet worden. Roeland voegt
toe dat hij blij is dat kinderen kunnen sporten en de bond bijdraagt om dit
mogelijk te maken. Roeland geeft aan dat er € 25,- euro automatisch naar de JBN
gaat. Ina geeft aan dat dit niet klopt en dat dit alleen bij de geregistreerde JBN
leden het geval is. Ina geeft aan dat dit wel een wens is, maar dat het
jeugdsportfonds hier niet aan meewerkt.

-

Ed van den Berg (Fuyiama) heeft een vraag over het beter stroomlijnen van de
verschillende toernooien in het land, zoals dit ook gebeurt met de toernooien in
het district Noord-Holland. Bert Dollé voegt toe dat hij weet dat het bondsbestuur
en bondsbureau daarmee bezig zijn.

-

Thijs van Bussel heeft een vraag over het aantal stemmen dat er is per
vereniging. Deze zat namelijk niet bij de bijlagen. Frank Verharen voegt toe dat
deze per ongeluk niet meegestuurd zijn, maar er ook geen vragen over geweest
zijn. Frank heeft de verdeling wel in zijn bezit en zou ter plekke te raadplegen
kunnen zijn. Thijs heeft tevens een vraag of de uitslagen weer op de site
geplaatst kunnen worden i.p.v. alleen op Facebook. Frank geeft aan dat dit op de
huidige site veel tijd vraagt maar op de nieuwe site zeker weer te raadplegen is.
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-

Joop Vermeulen (lid van verdienste, secretaris reglementscommissie) wil graag
een uiteenzetting maken over CMSS (case management system sport). Het
bondsbureau had de reglementscommissie opdracht gegevens dit reglement (van
NOC*NSF) op te nemen in het huishoudelijk reglement. Dit reglement van
NOC*NSF houdt in dat iemand die verdacht wordt van seksuele intimidatie of een
ander vergrijp in het systeem (CMSS) opgenomen wordt zonder hoor en
wederhoor. Dit betekent dat als je anoniem iets meldt over iemand, diegene in
dat systeem zou kunnen komen zonder dat hij dat zelf weet. De
reglementscommissie heeft dit reglement voorgelegd aan de commissie van
beroep en zij hebben het bondsbureau geadviseerd tegen dit reglement te
stemmen. Dit is niet gebeurd, maar unaniem aangenomen. De gevolgen hiervan
zijn nog niet bekend. Joop Vermeulen geeft aan dat hij aangifte heeft gedaan bij
de autoriteit persoonsgegevens tegen NOC*NSF. De JBN hoeft niet mee te gaan in
dit reglement, maar kan ook een eigen reglement opstellen gebaseerd op CMSS.
Het bondsbestuur heeft dit wel al goedgekeurd, maar kan pas officieel opgenomen
worden als de bondsraad ook voor stemt. Bert Bras geeft aan dat hij het bijzonder
vindt dat commissie van beroep heeft aangegeven dat dit reglement niet kan en
het bondsbestuur alsnog voor het reglement gestemd heeft. Het bondsbestuur is
hiermee dus tegen haar hoogst sprekende rechtsorgaan ingegaan. Bert Bras wil
dit in de komende bondsraadsvergadering aan de orde brengen.

Nieuwe datum ALV 2021

Vaststelling nieuwe datum ALV: 8 maart 2021. Daarmee wordt de vergadering gesloten.
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6. Verslagen over 2020 van de bondsraadsleden
Samenstelling bondsraad tot ALV 2021
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
J. Pauel
A.A.A. Maatman
R. Verboom
H. Mol

● ● ● ● ● ● ● Bezochte bijeenkomsten ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Vergaderingen van de bondsraad in het district Noord-Holland
- di. 28 apr. 2020 / “Cultuurgesprek” bondsbestuur met 7 districten / Langedijk: Felix
Thieme, Huub Stammes, Bert Dollé en Bert Bras
- ma. 9 mrt. 2020 / District ledenvergadering Hans Südmeier, Menno Lesterhuis, Erwin
Jongh Visscher, Paul van Grieken, Bert Bras, Alfred Maatman, Robbert van der Geest,
Henk Mol en Joop Pauel.
- ma. 7 sept. 2020 / Digitaal vooroverleg Bondsraad Noord-Holland
Hans Südmeier, Menno Lesterhuis, Erwin Jongh Visscher, Paul van Grieken, Bert Bras,
Alfred Maatman en Joop Pauel.
Landelijke vergaderingen van de bondsraad Noord-Holland
- do. 13 febr. 2020 / Buitengewone bondsraadsvergadering / Nieuwegein
MJBP 2021-2024 / Speerpunten 2 (clubtevredenheid), 4 (verhogen inkomsten), 6
(bestuurlijke vernieuwing)
- 9 mei 2020 / Digitale vergadering bondsbestuur Bondsraad NH afwezig
- 11 mei 2020 / Tripartiete overleg Topsport Menno Lesterhuis
- 12 mei 2020 / Digitaal tripartiete overleg Wedstrijd- en Ledenzaken Paul van Grieken
- 13 mei 2020 / Digitaal tripartiete overleg Financiën Hans Südmeier
- 14 mei 2020 / Digitaal tripartiete overleg Breedtesport Erwin Jongh Visscher
- 26 mei 2020 / Digitaal Tripartiete Voorzittersoverleg Bert Dollé, Bert Bras
- 2 juni 2020 / Buitengewone bondsraadvergadering met bondsbestuur en voorzitters
bondsraad en portefeuillehouders topsport / NBC Nieuwegein Menno Lesterhuis en Bert
Bras
- za. 11 juli 2020 / Buitengewone bondsraadvergadering met bondsbestuur en bondsraad
/ Papendal
Hans Südmeier, Menno Lesterhuis, Paul van Grieken, Bert Bras, Alfred Maatman en
Robbert van der Geest
- ma. 14 sept. 2020 / Bondsraadsvergadering NBC Nieuwegein (Topsport
Talentontwikkeling, MJBP 2021-2024, Jaarverslag, jaarrekening) Hans Südmeier, Menno
Lesterhuis, Erwin Jongh Visscher, Paul van Grieken, Bert Bras en Alfred Maatman.
- ma. 19 okt. 2020 / Digitale Buitengewone Bondsraadsvergadering (Verkiezing nieuwe
beoordelingscommissie) Hans Südmeier, Menno Lesterhuis, Paul van Grieken en Bert
Bras.
- di. 17 nov. 2020 / Digitaal Tripartiete voorzittersoverleg Bert Dollé en Bert Bras
- ma. 30 nov. 2020 / Digitale Bondsraadsvergadering
- (Verkiezing nieuwe voorzitter bondsbestuur: Tessa Brouwer en portefeuillehouder
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- Topsport: Hendrik Koppe / Jaarplan 2021, begroting 2021) Hans Südmeier, Menno
Lesterhuis, Erwin Jongh Visscher, Paul van Grieken, Bert Bras, Joop Pauel en Alfred
Maatman.
Daarnaast zijn er in Hilversum vier onderlinge overleggen gevoerd tussen een aantal
bondsraadsleden uit de districten Zuid-Holland, Zuid-Nederland, Noord-Nederland, OostNederland en Noord-Holland m.b.t. het talenten ontwikkelingsplan en werkrelatie
bondsbestuur.

● ● ● ● ● ● ● Verslag Bert Bras (voorzitter) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Beste JBN’er uit Noord-Holland,

We hebben een bijzonder jaar achter de rug. Het corona virus heeft veel van onze
voorgenomen activiteiten beïnvloedt of onmogelijk gemaakt. Onze sport en de
sportscholen maken nog steeds onvoorstelbaar zware tijden door.
De JBN – opgericht om haar leden te faciliteren – werd op landelijk niveau helaas veel in
beslag genomen door (om het eufemistisch te zeggen) bestuurlijke onrust. Tot mijn
ongenoegen moest ik, namens een meerderheid van de bondsraad, uiteindelijk op 11-072020 een motie tot ontslag in te dienen om de aanwezigheid van Felix Thieme
(voorzitter) en Tanja de Leeuw (portefeuillehouder Topsport) in het bondsbestuur te
beëindigen. Hoe heeft het zover kunnen komen?
Na het herhaaldelijk onvolledig informeren van de bondsraad, het achterhouden van
documenten en het nemen van een onrechtmatig besluit, kon de bondsraad als
beleidsbepalend en toezichthoudend orgaan niet anders. Zeker niet nadat de bondsraad
het bondsbestuur meerdere keren de gelegenheid heeft gegeven de fouten en het
vertrouwen te herstellen.
Dat daarna snel overeenstemming is bereikt tussen de bondsraadsleden (Topsport) en
het bondsbestuur/directeur topsport m.b.t. de geschillen (met name het
talentontwikkelingsplan), bewijst m.i. dat het in eerste instantie geen inhoudelijk
probleem was, maar vooral een structureel tekort aan informatievoorziening. De
bondsraad kon eenvoudig door het ontbreken van inhoudelijke argumenten met elkaar
eerder geen afweging maken.
Het jaar 2020 is voor mij ook een zwarte periode geweest. In de totaal zeven jaren dat ik
uw bondsraadsvoorzitter van Noord-Holland mocht wezen, was mijn laatste jaar (mijn
zittingstermijn zit er nu op) geen bevredigende afsluiting. Digitale meetings bieden
immers minder een dynamische arena voor scherpe debatten dan een fysieke
bijeenkomst, waarbij je elkaar recht in de ogen kijkt en omstanders makkelijker kunnen
interrumperen.
Als ik terugkijk op de afgelopen jaren vallen mij twee zaken op:
1. Ik heb helaas veel meer NEE dan JA moeten stemmen.
2. Bondsraad en Bondsbestuur stonden meer tegenover elkaar, dan naast elkaar.
Deze problemen kunnen volgens mij alleen worden opgelost indien alle gremia zich aan
hun eigen rol en verantwoordelijkheden houden. Het afgelopen jaar zijn onze Statuten en
Huishoudelijk Reglement met voeten getreden door menigeen; ook bondsraden en
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districtsbesturen! Niemand maalt er kennelijk om dat een deskundige vrijwilliger als
mevrouw Bergman hierom haar functie in de Reglementen Commissie heeft neergelegd.
Dat een bondsraadsvoorzitter nu volgens het bondsvademecum zes jaar (!) een
zittingstermijn mag en wellicht gaat overschrijden. Dat een districtsbestuur, tegen de
regels en het advies van de reglementscommissie in, een vergadering uitschrijft om haar
eigen Bondsraad af te zetten. Of dat er nu een gerechtelijke bodemprocedure tegen de
JBN loopt. Dit overigens op advies van onze Tuchtcommissie, omdat haar tuchtreglement
de mogelijkheid ontbeert besluiten van districtsbesturen terug te draaien. Kortom:
Trumpiaanse toestanden!
Het komt volgens dhr. Stammes, onze directeur van het Bondsbureau, vooral doordat
ons organisatorisch model niet meer van deze tijd is. En omdat de bondsraad te groot is.
Maar volgens het lijfboek “Architectuur voor verenigingen”, van de door het
bondsbestuur ingehuurde expert/auteur Frans Huizenga, lezen we letterlijk dat onze
organisatiestructuur (conform de trias politica) volledig voldoet aan de hoogste
organisatiegraad voor verenigingen (blz. 48).
Natuurlijk is ieder normaal denkend mens voor zelfreflectie en waar mogelijk ook voor
innovatie. Maar waarom alleen focussen op de Bondsraad? En niet de gehele JBN
organisatie onder de loep nemen?
Zeker als het gaat om de vele gespiegelde (tripartiete) overlegvormen ligt dat voor de
hand. Redeneren we slechts vanuit de gedachte bestuurlijke macht te centraliseren, of
om de inspraak van onze (nog) 30.000 JBN leden ook voor de toekomst geloofwaardig te
waarborgen? De werkgroep bestuurlijke vernieuwing, die hiervoor door de heer Stammes
in het leven is geroepen, bestaat met name uit bondsraadsleden en districtbestuurders
die het afgelopen jaar hebben aangetoond onze Statuten en Huishoudelijk Reglement
niet serieus te nemen (of niet te begrijpen). Ik ben oprecht nieuwsgierig naar de
uitkomst van deze werkgroep. Ik benijd mijn opvolger – die dit voorstel straks bij de
jaarvergadering mag beoordelen – geenszins…
En bedenk: je kunt ieder organisatiemodel verzinnen, maar als de uitvoering ervan niet
afdoende is, volstaat geen enkel model. Ik ben daarom ook benieuwd naar de analyse
van de werkgroep hoe ons uitvoeringsorgaan in Nieuwegein functioneert en of het nog
wel van deze tijd is.
Afgezien van de ordinaire machtsvraag die voor velen onder ons de ogen verblindt, zijn
er overigens genoeg interessante vragen te stellen over de wijze waarop onze JBN nu is
georganiseerd.
Is het bijvoorbeeld nog van deze tijd dat een JBN lid van een sportclub geen eigen
individuele zeggenschap heeft, maar getrapt wordt vertegenwoordigd door een
clubeigenaar? En hij/zij buitenlid moet zijn om individueel tijdens een vergadering te
mogen stemmen?
Doet de huidige (postcode) indeling van districten wel recht aan een evenwichtige
democratische vertegenwoordiging? De indeling gaat uit van het aantal JBN leden in een
district, maar relateert dit niet aan de grootte van de bevolking in dat district. Zo doet nu
ons machtigste district Midden Nederland, met de meeste stemmen in de Bondsraad (14
stemmen), feitelijk gemeten naar het aantal leden per inwoners in haar district, het vele
malen slechter dan een ‘klein’ district als Limburg (8 stemmen). District Limburg heeft
dus bijna de helft minder stemmen, terwijl zij bijna 2,5 x meer JBN leden per inwoners
scoort...
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De afgelopen zeven jaar is mij tevens opgevallen dat een kritische observatie binnen de
JBN niet wordt gewaardeerd als oprechte betrokkenheid, maar vooral wordt weggezet als
ongewenste recalcitrantie. Dat is geen goede voedingsbodem voor innovatie. Zonder
tegenspraak, geen inspraak! Zonder tegenwicht, geen evenwicht!
Slechts plm. 15 % van de opgehaalde contributiegelden vloeit terug naar de districten
om producten en diensten voor haar totaal ca. 30.000 leden (breedtesport) aan te
bieden. De rest gaat naar overhead en topsport (ca. 200 sporters). Op de
bondsraadsvergadering van 30 november 2019 stelde het bondsbestuur de districten
voor alleen de volgens het reglement verplichte evenementen aan te bieden (DK’s en
dan-graadexamens). De rest aan activiteiten moeten de districten maar kostendekkend
organiseren en zelf het financiële risico lopen (met de al vele gratis acterende
vrijwilligers). Een dergelijke verschraling (het bot wegsnijden) op breedtesport is niet
alleen fataal voor ledenaanwas, maar bedreigt ook op termijn de doorloop van
breedtesport naar topsport. In november 2019 heeft de bondsraad de voorgestelde
korting van het bondsbestuur op de bevoorschotting van districten nog kunnen
voorkomen. Minder zichtbaarheid in de districten leidt volgens de bondsraad alleen maar
tot minder leden. De meeste leden melden zich namelijk aan in de districten bij clubs en
verengingen in de buurt (op een industrieterreintje of een lokaal schooltje) en niet in de
Wim Ruska hal te Papendal.
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Marketing goeroe Simon Sinek hekelt organisaties die schermen met missies en visies,
zonder resultaten te oogsten. Volgens hem zijn er drie uitgangspunten die een goed idee
waardevol maken.
1. Is het idee veerkrachtig en bestand tegen culturele, politieke en technologische
ontwikkelingen?
2. Is het idee inclusief, dus ook uitnodigend voor degenen die hier nog niet in geloven?
3. En is het idee service gericht, komt het tegemoet aan de wensen van de weldoeners
(lees: leden)?
De uitdaging waar de JBN nu (en al jarenlang) voor staat is om meerwaarde te bieden
(producten en diensten te ontwikkelen) voor haar clubs en leden, waardoor zij zichzelf
onmisbaar maakt. Dat alleen biedt de JBN (die mij zeer dierbaar is) zicht op ledenaanwas
en een mooie toekomst. Ik hoop van harte dat onze JBN de wijsheid en vooral de
eendrachtigheid vindt om deze uitdaging aan te gaan. Moge onze nieuwe voorzitter
bondsbestuur Tessa Brouwer hierin met vernuft en daadkracht succesvol het voortouw
nemen.
Ik wil alle JBN’ers van Noord-Holland bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik
laat de beoordeling van mijn functioneren als uw bondsraadsvoorzitter graag over aan
uzelf. Mijn uitgangspunt – zoals ik dat al zeven jaar terug bij mijn verkiezing heb
aangegeven – is altijd onveranderd gebleven. Ik voelde mij verantwoordelijk om de
bestuurlijke erfenis van Henk Paanen en Joop Vermeulen te beschermen en te
bevorderen. Ik heb gepoogd dat immer onvoorwaardelijk en naar eer en geweten te
realiseren.
Ik wil al mijn collega bondsraadsleden van Noord-Holland graag bedanken voor de
prettige en enthousiaste samenwerking. Daarnaast wil ik het districtsbestuur van NoordHolland prijzen voor de wijze waarop wij al die jaren gemeenschappelijk de belangen van
ons district hebben behartigd.
Ik wens mijn opvolger veel succes en wijsheid toe!
Ik wens alle JBN’ers een sportief en coronavrij 2021,
Bert Bras
Voorzitter/coördinator JBN Bondsraad Noord-Holland, 2014-2021

● ● ● ● ● ● ● Verslag Hans Südmeier (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, tripartiete overleggen financiën en ledenadministratie
en de bondsraadsvergaderingen, zowel fysiek als achter de computer, aanwezig geweest.
Het financieel beheer van de JBN over 2019 is geheel uitgevoerd volgens de begroting.
Echter met een tekort van € 65.750, dit wordt gedekt uit de bestemmingsreserve.
De bestemmingsreserve voor 2020 is hierdoor nog maar € 45.635.
Het eigen vermogen van de JBN is € 1.042.575, gelijk aan 2018.
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Het aantal leden per 31-12-2019 was 36.890. Het financiële plaatje over 2020 ziet er,
ondanks de corona crisis, naar verwachting goed uit. De begroting is aangepast en de
JBN doet mee met alle NOW subsidies van de overheid.
De voorlopige begroting voor 2021, die in de najaarsvergadering gepresenteerd is, zal
nog worden aangepast door veranderingen in de subsidiestroom, het resultaat van 2020,
het ledental en de districtsuitgaven.
De definitieve begroting zal in de voorjaarsvergadering van 2021 worden aangeboden.
De contributie van de JBN voor 2021 zal volgens de inflatiecorrectie worden verhoogd.
Het ledental per 31 mei 2020 was 35.500 dit aantal is mede door de corona crisis nog
verder gedaald. Naar verwachting zijn er aan het eind van het jaar ongeveer 34.000
leden. Met als gevolg minder contributie en subsidiegeld.
Daarom een oproep aan alle verenigen en sportscholen om haar leden op te geven.
Anders zal er, de komende jaren, fors in de uitgaven gesneden moeten worden .
Met als uitwerking dat activiteiten geheel of gedeeltelijk zullen vervallen.

● ● ● ● ● ● ● Verslag Menno Lesterhuis (topsport)● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Dit wordt geen enthousiast en positief verslag. Daar heeft het afgelopen jaar helaas geen
aanleiding toe gegeven. Ik zal hierna kort toelichten waarom. Daarbij zal ik proberen zo
objectief mogelijk mijn ervaringen aan het papier toe te vertrouwen. Niet met als doel
om alsnog op bepaalde punten gelijk te willen krijgen, maar om zo eerlijk mogelijk de
achterban te informeren.
Bij de start van het jaar bestond het tripartiet Topsport uit een aantal positief kritische,
gedreven en ruim ervaren Budoliefhebbers. Er vonden stevige discussies plaats, maar
altijd gericht op het beste voor de JBN en haar leden. De vergaderingen stonden altijd
wel onder een stevige tijdsdruk, velen moeten na afloop van een vergadering nog een
fors stuk reizen. Ik heb daarom voorgesteld om vroeger te beginnen, samen wat te eten
tijdens de vergadering en zo meer tijd te hebben voor het overleg. Daarnaast brengt
samen even wat eten ook wat meer ontspanning tussen de diverse partijen. Dit idee is
een aantal malen in de praktijk gebracht en werkte goed. Er werd meer gezamenlijk
opgetrokken tussen BR en JBN en de sfeer was constructiever.
Dat sloeg in één klap om toen de JBN een besluit had genomen over een nieuwe
inrichting van de topsport (NTC, RTC, Judo-academie) en daarbij de BR niet had
meegenomen, geconsulteerd en om instemming gevraagd. Het nieuwe beleid was al
gepubliceerd in de media en het bondsbestuur was van mening dat zij de BR niet om
instemming had hoeven vragen zag dan geen enkele reden om terug te komen op deze
koerswijziging. De BR was verdeeld. De ene kant, waartoe ik ook behoor, zat strak in
deze discussie. Je verliest je geloofwaardigheid als partijen zich niet allemaal aan de
eigen JBN-regels houden. Dat geldt dus ook als de BR niet zou acteren op het moment
dat zij door het bondsbestuur ten onrechte niet wordt betrokken bij belangrijke
besluitvorming waar dat 100% wel had gemoeten.
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Een ander deel van de BR zat meer op de lijn dat het allemaal niet zo hoog opgespeeld
moest worden. Uiteindelijk heeft het bondsbestuur erkend dat zij de BR om instemming
had moeten vragen en de voorgenomen wijziging werd 'on hold gezet'. Daarna heeft de
patstelling tot een reeks betreurenswaardige gebeurtenissen geleid waarbij vele
betrokken JBN mannen en vrouwen zijn vertrokken of 'weggezonden'. (ik heb zelf op
enig moment in een BR vergadering mijn vertrouwen opgezegd in het bestuurslid
Topsport. Ik vond dat geen fijne mededeling om te doen. Het was op dat moment wel
mijn oprechte opinie.)
De inhoudelijke verdeeldheid kreeg gaandeweg steeds meer elementen van een zuivere
machtsstrijd waarbij geen middel onbeproefd bleef en meer dan eens op de persoon
werd gespeeld. Voorwaar niet iets dat bij de Budocultuur past. In mijn beleving heeft het
bondsbestuur daarbij tezamen met bondsbureau activiteiten getolereerd en mogelijk
gefaciliteerd die niet in overeenstemming met onze eigen JBN regels zijn. Zo zijn er bijv.
BR leden weggestemd in districtsvergaderingen die evident niet volgens de regels waren
uitgeschreven. E.e.a. resulteerde er in dat vele BR leden die niet op één lijn met het
bondsbestuur zaten -onreglementair- buitenspel werden gezet. Ik heb dat als zeer
teleurstellend ervaren.
Feit is dat ik nu met bijna een volledig nieuwe bezetting binnen het tripartiet Topsport
zit. Op deze manier kun je in mijn optiek als BR moeilijk een waardevolle bijdrage
leveren aan moeilijke vraagstukken. Je moet eerst weer aan elkaar wennen en voordat
iedereen inhoudelijk weer op vlieghoogte zit zijn we weer een tijdje verder. Die tijd heb
je eigenlijk niet als je als JBN snel en daadkrachtig wil opereren. Het afgelopen jaar is
voor mij uiteindelijk een energie-lek gebleken waarbij ik mij in gemoede afvraag wat
mijn bijdrage per saldo is geweest. Zeker als ik e.e.a. afzet tegen de tijd en energie die
ik, samen met mijn collega BR leden, in de functie heb gestopt.
Recent moest ik wederom uit de pers vernemen dat het bondsbestuur, op advies van het
managementteam, het aangepaste interne selectiebeleid voor de OS had vastgesteld.
Hoe moeilijk was het geweest om de BR leden topsport even persoonlijk te informeren
over deze ontwikkeling. Alleen met tijdige en goede communicatie creëer je draagvlak en
betrokkenheid. Iets dat ik het afgelopen jaar node gemist heb.
Excuses dat ik niet positiever kan zijn maar dit is mijn oprechte gevoel op dit moment.
Wat heb ik afgelopen jaar nog aan andere activiteiten/ vragen uitgevoerd.
Ik ben penvoerder en coördinator van een initiatief om de werking van het tuchtrecht
binnen de JBN te bespreken en evalueren met vertegenwoordigers vanuit de BR en de 2
tuchtrechtscommissies. Dit gesprek gaat plaatsvinden zodra fysieke besprekingen weer
mogelijk zijn.
Ik heb vragen gesteld over een veilig sportklimaat op het NTC en over de juridische basis
en processuele waarborgen bij eventuele disciplinaire trajecten tegen topsporters.
Ondanks de Corona op dit moment kan ik mij niet goed voorstellen dat het komend jaar
voor de JBN en haar leden weer zo vol met interne problemen zal zijn. Hopelijk hebben
we met zijn allen de bodem geraakt en klimmen we nu weer samen omhoog. Met deze
gedachte wil ik dan toch licht optimistisch eindigen.
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● ● ● ● ● ● ● Verslag Erwin Jongh Visscher (breedtesport) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Afgelopen jaar heb ik als bondsraadslid Breedtesport Noord-Holland vertegenwoordigt bij
onderstaande overleggen op Nationaal en districtsniveau:
17-02-2020
09-03-2019
14-05-2020
07-09-2020
14-09-2020
23-11-2019
30-11-2020

/
/
/
/
/
/
/

Bijeenkomst Ere-pormoties (judo en jiujitsu) te Nieuwegein
DALV te Beverwijk
Tripartiete overleg Breedtesport online
Intern vooroverleg Bondsraad NH te Beverwijk
Bondsraadvergadering te Nieuwegein
Intern vooroverleg Bondsraad NH online
Bondsraadvergadering online

Ik ben bij twee Bondsraad overleggen niet geweest die van 11 juli en van 19 oktober.
Tijdens de bijeenkomst ere-pormoties opnieuw weer de contradicties en grote verschillen
in de examenreglementen aangehaald. Net als 2 jaar geleden werd nu ook weer gezegd
dat ze het zouden oppakken. Aangezien er tot nu toe niets mee is gedaan, ondanks de
belofte van de portefeuillehouder breedtesport van het bondsbestuur, verwacht ik dat dit
overleg ook weer zonder resultaat zal zijn en de gemaakte afspraken en toezeggingen
genegeerd worden.
Door de COVID-pandemie zijn er weinig andere activiteiten geweest.

● ● ● ● ● ● ● Verslag Paul van Grieken (leden- en wedstrijdzaken) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Beste leden van het JBN-District Noord-Holland,
Onderstaande treft u het verslag aan van mijn werkzaamheden, initiatieven en andere
acties in 2020, als Bondsraadslid Leden- en Wedstrijdzaken van het district NoordHolland.
Aanwezigheid:
In 2020 was ik aanwezig op de volgende bijeenkomsten:
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

13/02/2020 Buitengewone bondsraadsvergadering te Nieuwegein
09/03/2020 District ledenvergadering Noord-Holland
12/05/2020 Digitaal tripartiete overleg Leden- en Wedstrijdzaken
02/06/2020 Overleg Bondsbestuur en voorzitters Bondsraad en
portefeuillehouders
Topsport / NBC Nieuwegein (toehoorder via MS-Teams)
11/07/2020 Buitengewone Bondsraadsvergadering te Papendal
07/09/2020 Digitaal vooroverleg Bondsraad Noord-Holland
14/09/2020 Bondsraadsvergadering NBC Nieuwegein
19/10/2020 Digitale Buitengewone Bondsraadsvergadering
30/11/2020 Digitale Bondsraadsvergadering
4 onderlinge overleggen tussen representanten van de Bondsraden van ZuidHolland, Zuid-Nederland, Noord-Nederland, Oost-Nederland en Noord-Holland
i.v.m. het talent- ontwikkelingsplan / afbouw RTC-structuur en de verstoorde
werkrelatie met het Bondsbestuur.
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Verslag:
Bestuurlijke onrust
2020 was een bewogen jaar. Niet enkel door de coronacrisis, maar vooral ook door de
bestuurlijke tegenstellingen die in dit jaar aan het licht kwamen.
Tegen eigenmachtig en onreglementair optreden van het Bondsbestuur, inzake het
talent- ontwikkelingsplan / afbouwen van de RTC-structuur, kwam een groot deel van de
Bondsraadsleden in verweer. Dit resulteerde na een eerste houding van halsstarrigheid
van het Bondsbestuur, uiteindelijk pas na diverse overleggen, in het terugdraaien van
het besluit.
Delen van dit besluit werden echter alsnog in een ander jasje doorgevoerd.
Hier bovenop volgde nog een uitermate onbehoorlijk schrijven van het Bondsbestuur aan
de Bondsraad. Hierin werd de Bondsraad de oorzaak van de onrust toegeschreven en
gekwalificeerd als onkundig en moeite hebbende zich te houden aan hun
taakomschrijving.
Voorts bleek ook dat de voorbereidingen van dit omstreden besluit al om en nabij een
jaar lang tussen de directie Topsport en het NOC*NSF werden besproken. Let wel zonder
dat portefeuillehouders Topsport hier in enige vorm in gekend waren.
Deze gebeurtenissen gingen dermate tegen de geest en afspraken van samenwerking in,
dat elke vorm van vertrouwen in de voorzitter en de portefeuillehouder Topsport van het
Bondsbestuur verdwenen was. Het is hierom dat een meerderheid van de Bondsraad
geen enkele toekomst meer zag in het aanblijven van deze bestuurders en daarom een
motie tot ontslag heeft ingediend en gesteund.
De hierop volgende gebeurtenissen zijn nogal schokkend te noemen:
o Er heeft een soort van bijltjesdag plaatsgevonden, meerdere (plaatsvervangende)
Bondsraadsleden zijn met een motie van wantrouwen afgezet.
o Om deze afzettingen vóór de Bondsraadsvergadering van 14 september 2020
gerealiseerd te hebben, zijn er in diverse districten Districtsledenvergaderingen
georganiseerd die de reglementaire uitschrijvings- en/of aanleveringstermijnen
moedwillig met voeten getreden hebben.
o We hebben moeten aanschouwen dat medebondsraadsleden, districtsbestuurders,
het Bondsbureau en zelfs de voorzitter van de Reglementscommissie, bereid
waren, eufemistisch gezegd, de waarheid nogal eens geweld aan te doen.
o Bondsraadsleden die hun termijnen overtreden worden willens en wetens hier niet
op aangesproken door het Bondsbestuur.

Dit vooralsnog ongestraft schenden van democratische principes brengt deze bond
welhaast tot het niveau van een bananenrepubliek.
Reden waarom er inmiddels zelfs een gerechtelijke procedure is gestart tegen de JBN
door een flink aantal (ex)bondsraadsleden.
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Portefeuille Leden- en Wedstrijdzaken
Vanuit de ‘Werkgroep Ledenbehoud, -werving & contributie’ gestart eind 2018, is geen
nieuws te melden. Er hebben in 2020 geen bijeenkomsten plaatsgevonden.
Zoals u weet liggen de wedstrijden allen stil
De ledendaling zet zich echter onverminderd door:
Nationaal
32.482
District NH
4.710
Additionele inspanningen Bondsraad en verder:
Als 1 van de 5 leden van de evaluatiecommissie tuchtrechtcommissies. Er heeft, buiten
voorbereidende gesprekken, nog geen fysiek overleg met de tuchtrechtcommissies
kunnen plaatsvinden.
Kandidaat lid reglementscommissie
In deze setting heb ik 1,5 jaar meegelopen met de Reglementscommissie en ze actief
bijgestaan.
I.v.m. met de veranderende stemverhoudingen en de onreglementaire houding van
bestuur en voorzitter Reglementscommissie zag ik weinig heil meer in mijn kandidatuur
en heb deze daarom niet doorgezet. Gezien, het net herkozen, reglementscommissielid
Cindy Bergman zich hierdoor ook inmiddels teruggetrokken heeft, blijkt dit een wijs
besluit te zijn geweest.
Ik heb verder bij de geplande (niet gehouden) Buitengewone vergadering van 15
augustus 2020, de Voorziening t.b.v. interim bestuurders als wel bij de civiele procedure
van Bondsraadsleden tegen de JBN, de organisatoren met reglementaire raad en daad
bijgestaan.
Mijn aandachtsgebieden voor 2020 waren:
o

Bestuurlijke vernieuwing (Nut & Noodzaak)
§ Status heden: Er is in 2020 een werkgroep ingesteld, die a.s. Februari zijn
verslag gaat uitbrengen. De planning is het in 2021 geeffectueerd te
hebben.

o

Modernisering contributiestelsel
§ Status heden: Er hebben in 2020 geen overleggen van de Werkgroep
plaatsgevonden.

o

Ledenwerving
§ Status heden: De accountmanagers leveren een maandelijkse
voortgangsrapportage, we blijven dalen in ledenaantal, gezien de huidige
coronacrisis is dit geen verrassing.

o

Kennisgroepen
§ Status heden: Het Bondsbestuur zal in de nabije toekomst in NH
langskomen voor overleg met Districtsbestuur en Bondsraad. Ik zal het
dan zeker ter sprake brengen.

Bovenstaande punten blijven ook in 2021 onverkort mijn aandacht hebben.
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Conclusie 2020
o Het bestuur in de voormalige samenstelling, werd m.i. door een groot deel van de
Bondsraad als visieloos en krachteloos ervaren. Er is hoop op verbetering met de
nieuwe bestuurders.
o Corona heeft ons allen in de greep: de zorgen om het voortbestaan van clubs en
verenigingen dienen zwaarder te wegen dan het maximaliseren van het aangeven
van leden als lid van de JBN.
o Het gemak waarmee onreglementaire besluiten/houdingen bestuurlijk door de
vingers gezien worden, dient een halt toegeroepen en adequaat bestreden te
worden.

Zicht op 2021
o Het is van het uiterste belang dat de beoogde Bestuurlijke vernieuwing onze
democratische principes blijven waarborgen
o Het waterhoofd, wat het Bondsbureau heet, dient vooral hun facilitaire rol serieus
te nemen, en voor wat betreft personeelsgrootte de ‘tering naar de nering’ te
zetten.
o Wensen en ideeën vanuit ‘het veld’ behoren eindelijk eens serieus genomen
worden.
o Organisatievormen en structuren die zich bewezen hebben, zo mogelijk, nationaal
uitrollen: zoals bijv. uit NH:
§ West-Friese competitie
§ Vaantjestoernooi jiujitsu
§ Werving scheidsrechters jiujitsu

Ook zonder al te veel in detail te treden, is dit verslag nog steeds een heel verhaal
geworden.
Maar troost u met de gedachte dat het mij vele malen meer tijd heeft gekost om deze
acties te volbrengen, dan u om er over te lezen.
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7. Verslagen over 2020 van de bestuursleden
Samenstelling districtsbestuur tot ALV 2021
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) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
2020 was in alle opzichten een vervelend jaar, zowel sportief als emotioneel. Niet mogen
sporten, wel mogen sporten maar dan alleen buiten, binnen sporten voor de sporters
onder de 18 jaar en dan toch weer naar een lockdown. Het is een jaar om snel te
vergeten en te kijken naar de hopelijk betere tijden die er hopelijk weer aankomen.
Qua activiteiten kan het jaar 2020 ook zo goed als verloren beschouwd worden. Veel
activiteiten hebben geen doorgang kunnen vinden in het district en in het land. Dit
vertaalt zich ook naar het ledenverloop, hetgeen voor de Corona maatregelen al niet zo
rooskleurig was. Bijzonder in dat kader is dat de landelijke begroting nog steeds
gebaseerd is op hogere ledenaantallen dan wij in werkelijkheid hebben.
Op districtsniveau speelden en spelen een aantal zaken, waar ik in verband met privacy
niet verder op in kan en zal gaan. Deze zaken hebben effect op de sfeer en
samenwerking in het district. Het een en ander is het gevolg van onduidelijke regelgeving
vanuit onze bond en/of eigen invulling van deze regelgeving. Het districtsbestuur
betreurt het feit dat deze zaken spelen, maar kan alleen op grond van de huidige
regelgeving acteren. Het is aan te raden dat het bondsbestuur de reglementen eens goed
onder de loep neemt en kijkt naar de relevantie en uitvoerbaarheid van sommige
artikelen.
Verder hebben een viertal DWOC leden aangegeven te stoppen met hun vrijwilligers
werkzaamheden. Het districtsbestuur heeft vacatures op de site gezet en brieven naar de
grotere clubs in Noord-Holland gestuurd. Tot op heden heeft dat niet geleid tot nieuwe
DWOC leden, hetgeen zeker wel nodig is als wij in de toekomst een DK willen
organiseren in het district. Ik wil u dan ook verzoeken te kijken in uw club of vereniging
of er wellicht iemand is die de DWOC wil versterken.
Op landelijk niveau is het bestuurlijk ook geen fijn jaar geweest. De bondsraad heeft bij
meerderheid de bondsvoorzitter en portefeuillehouder topsport van het bondsbestuur de
wacht aangezegd. Na deze bijzondere gebeurtenis bleef een “reactie” niet uit, in nasleep
van het wegsturen van de bondsbestuurders zijn bij verschillende ledenvergaderingen
van andere districten een tal van bondsraadsleden weggestemd of weggestuurd met
moties van wantrouwen. Vervelend detail is dat bij de verschillende ledenvergaderingen
reglementair zaken niet goed verlopen zijn met als gevolg dat er nu een zaak tegen de
JBN is aangespannen. Op moment van dit schrijven is nog niet duidelijk wat het verloop
van deze zaak is
Uit de ontstane puinhoop heeft het bestuur/bondsbureau haar kans schoon gezien om
een 7 jaar oud rapport naar voren te toveren, een rapport hetgeen al 3x is weggestemd
door de bondsraad. In dit rapport wordt aanbevolen om de structuur van onze bond
onder handen te nemen. Ondanks dat het grootste gedeelte van deze operatie in 2021
zal vallen, wil en kan ik u deze informatie niet onthouden. Er zijn nu (maart 2021) drie
modellen uitgewerkt door een werkgroep. Noord-Holland was vanaf het begin “vergeten”
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om deel te laten nemen in deze werkgroep, pas in maart 2021 toen de plannen eigenlijk
al vorm gekregen hadden is er een bondsraadslid vanuit Noord-Holland aangeschoven.
De snelheid waarmee dit plan er doorheen gedrukt wordt is ongelooflijk maar in bepaalde
mate ook te verklaren. Ongelooflijk, aangezien de plannen half zijn uitgewerkt en er nog
vele vragen zijn. Te verklaren omdat de bondsraad, met het wegwerken van een groot
deel van de “kritische” bondsraadsleden, nu niet meer zo stevig in haar schoenen staat.
Hiermee zou het zomaar kunnen zijn dat een van de onvolledige modellen gekozen gaat
worden.
Mocht u geïnteresseerd zijn in de toekomst van de JBN, kunt u de stukken opvragen bij
onze secretaris. Ten tijde van dit schrijven is medegedeeld dat de werkgroep ook haar
twijfels heeft over de kwaliteit van het door hen geproduceerde stuk en zal op 19 april
een bijzondere bondsraadsvergadering gehouden worden om te proberen meer
duidelijkheid te verschaffen. In de eerste instantie was deze bijzondere
bondsraadsvergadering uitgeschreven om de bondsraad te laten kiezen uit een van de
drie modellen, maar nu met de twijfel uit de werkgroep wordt een ander tijdspad
gevolgd.

● ● ● ● ● ● ● Verslag Frank Verharen (secretaris) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●
Algemeen
Het jaar 2020 is voor iedereen in de budosport een rampjaar geweest. Er is slechts één
districtskampioenschap geweest in maart en vervolgens zijn alle evenementen van groot
tot klein geannuleerd vanwege het coronavirus. Er zijn dan ook weinig ontwikkelingen
geweest het afgelopen jaar.
We hebben in september ons laatste fysieke overleg gehad. Dit was met de DWOC die
aankondigden dat 4 mensen binnen de DWOC zullen gaan stoppen aan het einde van het
seizoen. Het wordt een grote klus om deze personen te gaan vervangen. Nadien hebben
wij zoveel als mogelijk in contact te blijven met de commissies en andere vrijwilligers
middels Teams. Dit is tot op heden goed verlopen.
Vernieuwde site
In augustus is de JBN-NH site in samenwerking met Bert Bras vernieuwd. Naast dat de
site er visueel beter uitziet is hij nu ook beter te raadplegen op een tablet en telefoon.
Ook zijn alle inschrijfformulieren gedigitaliseerd zodat het inschrijven sneller en soepeler
verloopt als service naar onze leden en vrijwilligers. Helaas is daar nog niet veel gebruik
van gemaakt aangezien er na de zomervakantie geen evenementen zijn geweest.

● ● ● ● ● ● ● Verslag Walter Snijders (financiën) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●
Algemeen
2020 was financieel gezien een rustig jaar. Na het DK -18 werden medio maart alle
evenementen geschrapt; helaas is deze situatie nog steeds zo. Toch wil ik kort
vooruitkijken. Ons budget is grotendeels opgebouwd uit ledeninkomsten. Dit ledenaantal
daalt de afgelopen maanden dramatisch. Onze prognose is dat dit voor het aankomende
jaar zeker invloed gaat hebben op het districtsbudget. Invloed in negatieve zin. Het
spreekt voor zich dat wij als districtsbestuur de leden op de hoogte houden van
ontwikkelingen in deze.
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● ● ● ● ● ● ● Verslag Boy Prevos (leden- en wedstrijdzaken) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●
1. Algemeen
Het jaar 2020 stond in het teken van het coronavirus. Vanaf aanvang maart zijn alle
activiteiten in het district gecanceld. Niet alleen alle activiteiten. Ook de trainingen op
scholen en verenigingen waren voor een groot gedeelte gesloten. Motivatie van de overheid
was/is dat wij een contactsport zijn. Daar is geen spijker tussen te krijgen. 2020 werd niet
een echt promotiejaar voor onze sport.
Met dit virus is de JBN in 2020 ook getroffen door een versnelde ledenafname. Het leden
aantal van de JBN is in dit jaar gezakt tot zo’n 30.000. En als de signalen correct zijn dan
zou het wel eens kunnen dat we in 2021 onder dit getal duiken. Er is dus duidelijk voor
ons allemaal werk aan de winkel.
Oplossingen worden gevraagd. Met een dikken vinger richting hoofdbestuur c.q.
districtsbestuur wijzen en vinden dat deze het maar moet oplossen help niet. Oplossingen
moeten gezocht worden in een breed scala van eventuele mogelijkheden. Streven van het
districtsbestuur is nog steeds dat de JBN op districtsniveau voor de “alle” individuele leden
zichtbaarder moet zijn en een meerwaarde moet hebben. Hoewel nu zwaar beperkt door
het coronavirus proberen we dit door de service naar de leden toe op niveau te houden en
daar waar mogelijk uit te breiden. In dit streven blijven onze commissies een grote rol
vervullen.
1.1 Activiteiten DGCJ
Ook de dan-examens zijn i.v.m. het coronavirus afgelast. Een idee om via videoverbinding
examen te kunnen dus is nationaal afgeschoten. Als bestuur kunnen we daarachter staan.
De volgende stap zou dan naar alle waarschijnlijkheid een schriftelijk examen kunnen zijn.
Onzin natuurlijk. Judo gebeurt op de mat en wordt ook op de mat beoordeeld. Wel heeft
de NGCJ al bekend gemaakt dat de periode die het coronavirus in beslag neemt ook de
wachttijden (aanvraag voor examen) met gelijk periode verlengd worden.
Verder hebben zich ook in het jaar 2020 enkele vervelende incidenten voorgedaan v.w.b.
de aanmeldingen voor de examens. De commissie heeft zich hier (terecht) over beklaagt
bij het bestuur. Het bestuur heeft e.e.a. opgenomen met het bondsbureau. Enkele zaken
zijn nog lopende. Het bestuur houdt de commissie van de voortgang op de hoogte.
1.2 District Toernooi Commissie (DTC)
Het bestuur heeft deze commissie in leven geroepen met als doelstelling het coördineren
van evenementen, toernooien en of activiteiten (exclusief districtskampioen schappen). Dit
vanuit de rolverdeling tussen bestuur en organisatoren te weten:
·
Bestuur in regierol
·
Sportscholen en verenigingen leading
.
District Toernooien Commissie (DTC) als coördinatieorgaan.
- Toernooien en activiteiten worden aangevraagd voor 1 januari. Vervolgens is het concept
agenda voor het seizoen dat daarop volgt in concept halverwege februari al gereed.
- Daarnaast werkt de DTC met een concept agenda voor een 5 jaren kalender.
- De oproep aan scholen en verenigingen “meld jullie activiteiten tijdig”!
1.3 Afdeling NHN - NHZW – NHZO
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Het district Noord-Holland is verdeeld over drie afdelingen te weten NHN – NHW –NHO.
Deze afdelingen zijn (dik 40) jaren geleden in het leven geroepen om als organisatie (JBNNH) dichter bij de scholen en verenigen te staan (lees klant). Zoals in het voorwoord al
aangegeven zijn voor de afdelingen dit jaar bijna alle activiteiten vervallen
1.4 DWOC
In 2020 hebben 4 leden aangegeven met het einde van dit seizoen te stoppen met hun
werkzaamheden. Met name de dames die functioneerden als toernooiorganisatoren, Hanna
en Marina, zullen node gemist worden. Bij deze dan ook de oproep aan die scholen en
verenigingen die het meest gebruik maken van onze districtsactiviteiten “draag er zorg
voor dat we voldoende vrijwilligers hebben”. Zonder een complete DWOC ook geen
districtsactiviteiten meer!
1.5 DKCJ
Taken van deze commissie kort samengevat zijn:
·
het organiseren van kata-wedstrijden voor deelnemers uit het district.
·
het opleiden van kata-judges
·
geven van kata-trainingen
·
organisatie van een jaarlijks terugkerend DK-kata (kodokan)
Ook de activiteiten van deze commissie zijn om bekende reden bijna geheel stil gevallen.
Enige discussie is er met het bestuur ontstaan over het aanbieden van instructievideo’s
binnen het district.
Het bestuur neemt in deze het standpunt in dat deze activiteiten thuis horen bij de NKCJ.
Dus ook de eventuele te maken kosten.
1.6 DSCJ
In 2020 heft het bestuur besloten dat er binnen commissies geen financiële potjes meer
moeten zijn. E.e.a, had ook te maken met een vrijwilligersvergoeding die de belasting
hanteert. Indien een commissie ook nog financiën beheert zal het totaal gestorte bedrag
als vrijwilligersbedragen genoteerd worden. Door deze ingreep verviel binnen de DSCJ de
functie financiën. Daar een commissie uit een oneven aantal behoort te bestaan wordt deze
commissie nu samengesteld door drie leden en een ambtelijk secretaris, zodat de
commissie toch met vier personen haar werk functie kan vervullen.
2. Bezoek DB-vergaderingen
Het bestuur heeft iedere maand overleg gevoerd (DB-vergaderingen) waarin ik als
portefeuillehouder evenementen, technische zaken en breedtesport mocht deelnemen.
3. Bezoek toernooien en activiteiten
Bezoek aan activiteiten is dit jaar uiteraard beperkt geweest tot de eerste 2 maanden van
het jaar.
4. Onderhoudt contact met commissies, afdelingsleiders –scholen/verenigingen
Diverse contacten/onderhoud/vergaderingen met o.a. DGCJ, DKCJ en DWOC en gehad.
Met regelmaat contacten met de verenigingen, sportscholen en andere rechtspersonen in
het district gehad en wensen en ideeën van deze organisaties overgebracht naar het
districtsbestuur.

Judo Bond Nederland | District Algemene Ledenvergadering N-H | 10 mei 2021

23

5. Opstellen deelbegroting en budgetaanvraag voor portefeuille breedtesport
Het is een misverstand dat districtscommissie een eigen budget hebben. Commissies
dienen hun activiteitenoverzicht in en aan de hand van deze wordt een dekkend budget
samengesteld. Het kan dus niet zo zijn dat een commissie een activiteit schrapt om
vervolgens dit budget uit te geven aan een andere activiteit!
Slot: “Wat zou ons district zijn zonder al die vrijwilligers?”
Daarom ook via deze een weer woord van dank aan al die vrijwilligers (commissieleden)
die zich ondanks dit gebroken seizoen weer op allerlei manieren en op allerlei plaatsen
hebben ingezet voor onze mooie judosport. Namens het districtsbestuur en onze
(jeugd)judoka’s vele malen dank.
In 2022 sluit ik mijn 4e termijn af. Ik heb dan ook het voornemen mijn portefeuille terug
te geven aan het bestuur. Ik begrijp dat er nu al gesolliciteerd wordt op deze stoel. Dat
zou een goed signaal kunnen zijn vermits dit ook gebeurt voor de vrije stoelen o.a. in de
DWOC!
Als laatste…. wil ik het zittende bestuur bedanken voor prettige samenwerking die ik in dit
seizoen mocht ondervinden. Besturen kan ook nog leuk zijn… dank zij jullie.
Met dank voor in mij gestelde vertrouwen, rest mij u allen veel wijsheid en een vruchtbare
vergadering toe te wensen,
Boy Prevos,
Portefeuillehouder,
Evenementen, wedstrijdzaken en breedtesport
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● ● ● ● ● ● ● Verslag Thijs Neuhaus (Breedtesport) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●
Het districtsbestuur
Weer een jaar erbij als Portefeuillehouder: Evenementen, Breedtesport en Technische
zaken Jiujitsu en Aikido. Nog steeds beoefen ik deze functie met veel plezier. Helaas
heeft de Covid-19 pandemie ervoor gezorgd dat we dit jaar weinig stappen hebben
kunnen maken en heeft alles stilgelegen. Deze sporten blijven een passie van mij en ik
sta er nog steeds voor om dit in Noord-Holland beter op de kaart te zetten. Nog steeds is
het doel om te groeien en te verbeteren. Dit jaar is dat in mindere mate gebeurd maar
kijk ontzettend uit naar het komende jaar!
Clubscheidsrechters en vaantjescompetitie
De Vaantjescompetitie heeft dit jaar niet kunnen draaien. Ik sta nog steeds vol achter dit
geweldige initiatief. Onze jonge (on)ervaren jeugd een plek kunnen geven om zich op
een rustige en vriendschappelijke manier te ontwikkelen in de wedstrijdsport is en blijft
het doel. Daarnaast een podium creëren om nieuwe scheidsrechters te werven en op te
leiden is ook doel wat we weer zo snel mogelijk gaan oppakken als de mogelijkheid daar
is!
Dangradencommissie
Ook voor de dangradencommissie was het een jaar van weinig fysieke activiteiten. Er
waren geen dan-trainingen en geen dan-examens. Samen met 2 leden uit de DGCJJ
hebben we een werkgroep opgesteld die zich beziggehouden heeft met het analyseren en
verbeteren van de huidige exameneisen binnen het jiujitsu. Aan de hand van deze
analyse is er vanuit ons district een verbetervoorstel uitgegaan uit naar de NGCJJ. Een
aantal weken geleden zijn wij via een online meet in gesprek geweest met de NGCJJ zijn
wij als district uitgebreid gehoord. Nu is het afwachten hoe de NGCJJ de nieuwe
exameneisen gaan vormgeven. Wordt vervolgd…
Slotwoord
Ik wil graag afsluiten met dat ik ondanks dit ‘rare’ jaar wederom het naar mijn zin heb
als bestuurslid, mede door de fantastische bestuursleden waarmee ik mag werken.
Afgelopen jaar zijn er geen grote ontwikkelingen geweest maar ik kijk ernaar uit deze wel
te gaan maken in het komende jaar!
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8. Verslagen over 2020 van de commissies

● ● ● ● ● ● ● District Aikido Commissie (DAC) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●
Samenstelling commissie
Martin van Noord
Voorzitter
Danny Heistek
Lid
Dennis Rip
Lid
Het verslag van de DAC voor het jaar is zeer kort.
Oorspronkelijk waren er tenminste 4 Aikido-stages gepland (3 st in Haarlem,
1 st in Alkmaar).
Door de ontwikkelingen rond het COVID19-virus hebben deze geen doorgang kunnen
vinden. Hiermee gehoor gevend aan de richtlijnen vanuit de overheid.
Verder heeft de heer Van Noord zijn rol door persoonlijke omstandigheden tijdelijk niet
kunnen invullen. De heren Heistek en Rip hebben tijdens zijn afwezigheid de honneurs
waargenomen.
Voor de toekomst:
Inmiddels is duidelijk dat de maatregelen rond het COVID19-virus nog geruime tijd zullen
duren. Daarmee zal de DAC een afwachtende houding aannemen ten aanzien van het
organiseren van Aikido-stages.
Wellicht zullen er later dit jaar (2021) weer mogelijkheden bestaan om dit wel weer te
kunnen doen. In welke vorm is nu nog niet bekend.
Overige:
-De heer van Noord is teruggetreden als lid van de Nationale Commissie Aikido (NCA).
-De NCA is zich aan het beraden over een andere invulling van de nationale stages.
Wellicht zal dit uitmonden in een combinatie van districtsstages en nationale stages.
Verdere informatie over dit onderwerp is nog niet bekend.
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● ● ● ● ● ● ● District Graden Commissie Judo (DGCJ)● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●
Samenstelling commissie
Voorzitter:
Secretaris:
Technische zaken:
Ambtelijk secretaris:
Vergaderingen DGCJ-NH
Datum:
13-01-20 bij Roeland,
Beverwijk
18-6-20 bij Roeland,
Beverwijk
14-09-20 bij Roeland,
Beverwijk
08-12-20 bij Eveline

Ruud van Zwieten
Eveline Beentjes
Roeland Scholsberg
Mirjam de Rot

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

Afwezigen:
Boy

Ruud, Eveline, Roeland, en
Mirjam

Boy

Vergadering NGCJ en Districts Graden Commissies
Datum:
Afgevaardigden:
5-4-2020
Ruud

Bijeenkomst en Training NGCJ
Datum:
Afgevaardigden:
15-2-2020
Ruud & Roeland
Vergadering DB-NH en DGCJ-NH
Datum:
Afgevaardigden:
23-11-2020
Examens in Beverwijk
Datum:
22-2-2020
16-5-2020
12-12-2020
Licentiebijeenkomsten
Datum:
5-4-2020
20-09-2020

Boy
Boy en Eveline

Ivm de drukke agenda
konden we niet aanwezig
zijn

Hoe te bevragen

Afgelast ivm te weinig
bespreekbare punten

Deelnemers:
28

Uitslag:
24 geslaagd, 4 her
Afgelast ivm Corona
Afgelast ivm Corona

Docenten:

Deelnemers:
Afgelast ivm Corona
24

Ruud

Dantrainingen bij Randers Budosporten
Datum:
Docent:
26-01-2020
Eveline & Ed Baaij
01-03-2020
Ruud & Mas Blonk
29-04-2020
19-04-2020
18-10-2020

Deelnemers:
12
18
Afgelast ivm Corona
Afgelast ivm Corona
Afgelast ivm Corona
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Waar we 2019 positief afsloten begon 2020 hoopvol en erg goed. We mochten een aantal
nieuwe examinatoren begroeten die zich hadden aangemeld en meegelopen! Zeker in
ons district is tijdens de examens de sfeer ontspannen onderling en alle examinatoren
komen graag.
Het mag dan ook niet als verrassing komen dat ook wij last hebben gehad van de
Corona. Veel judoka moesten we teleurstellen in de eerste lockdown en waar we dachten
dat het weer een beetje ging kwam de tweede golf.
Binnen de commissie is constant contact geweest over wat en hoe nu verder.
Kijken of we toch nog iets konden doen voor een kleine groep maar helaas.
Oranje kaarten blijven langer geldig en verder is het ook voor ons afwachten.
De dantrainingen zijn ook dit jaar weer goed bezocht en ook de laatste licentietraining
was drukker dan anders. Iets waar we toch wel erg blij mee zijn. Het geeft aan dat de
betrokkenheid van onze examinatoren erg hoog is.
Het contact met het DB wordt als zeer prettig ervaren en de lijnen zijn duidelijk en kort.
Onze doelstelling voor 2021 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
Donna Hendriks
Voorzitter (sinds 1 april 2020)
Angelo Kinket
Secretaris (legt februari 2021 taken neer)
René Peereboom
Organisatie (sinds 1 februari 2020)
De Commissie is in 2020 sterk veranderd, door het weggaan van 3 zeer gewaardeerde
leden, te weten: René Donker (voorzitter), Wiet Dobbelaar (organisatie) en Johan Slof
(PR en Communicatie). Een jaar eerder in 2019 hebben René en Wiet al aangekondigd te
gaan stoppen en zich bezig te gaan houden met andere zaken. Hiervoor in de plaats is
René Peerenboom gekomen die zich nu bezighoudt met de organisatie. In april is ook
Johan Slof weggegaan om als voorzitter van de NWKCJ verder te gaan. In 2021 zal de
comissie aangevuld worden met een nieuw comissielid en een ambtelijk secretaris.
Algemeen
Het jaar 2020 stond uiteraard met name in het teken van de CORONA crisis, waarbij vele
activiteiten geen doorgang hebben gevonden. Hierdoor hebben we helaas 3 trainingen
moeten annuleren en zijn we gaan nadenken over wat wel mogelijk zou zijn. Zo hebben
we ook nieuwe activiteiten ontplooid zoals een online kata training en is er een kata film
met instructies gemaakt die online is gepubliceerd.
In de loop van het jaar werden we ook geconfronteerd met een bezuinigingsplan vanuit
het districtsbestuur. Na een overleg zijn we overeengekomen om de licentietraining,
Open DK en het NK niet in Noord- Holland te organiseren. De overige trainingen en het
DK 2021 kon dan wel doorgaan.
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Geplande activiteiten 2020
Zondag 5-1Training Katame
2020
no Kata
Zondag 19-18e District NH
2020
Kata
Kampioenschap
Zondag 9-2Training Kodokan
2020
Goshin Jutsu
Zondag 15-3Training Nage no
2020
Kata
Zondag 19-4Training Kime no
2020
Kata (1)
Zondag 7-6Training Kime no
2020
Kata (2)
Zondag 27-9Training Ju-no2020
Kata
Zondag 25-102020
Zondag 8-112020

Training Katame
no Kata
Training Nage no
Kata

Tycho en
David

Hajime,
Alkmaar
Hajime,
Alkmaar

René en Wiet

Hajime,
Alkmaar
Hajime,
Alkmaar
Hajime,
Alkmaar
Hajime,
Alkmaar
Hajime,
Alkmaar

Joop Pauel
Mas Blonk
Mas Blonk
Ruud en Koen

Tycho en
David
Joop Pauel

Hajime,
Alkmaar
Hajime,
Alkmaar

Geannuleerd
Geannuleerd
Geannuleerd

Online
Online film

Vergaderingen DWKCJ-NH
Vanwege de Corona maatregelen zijn we vanaf maart met online bijeenkomsten bij
elkaar gekomen.
We hebben 10 keer vergaderd mede naar aanleiding van de steeds veranderende
maatregelen ten aanzien van de Corona crisis.
Vergaderingen DWKCJ-NH met NWKCJ en andere districten
• In juni hebben we vergaderd met het districtsbestuur.
• In oktober is er kort overleg geweest met de Dangraden Commissie om voor te
bespreken of er een samenwerking mogelijk zou zijn.
• In november is er een uitgebreide online vergadering geweest met de NKCJ.
Tot slot
We hopen komend jaar weer mooie trainingen te kunnen organiseren en we kijken uit
naar een mooie samenwerking met de verschillende commissies

● ● ● ● ● ● ● District Graden Commissie Jiujitsu (DGCJJ) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●
Samenstelling commissie
Alfred Maatman
Voorzitter
Klaas Slot
Lid
René Versteeg
Lid
Mark Beentjes
Ambtelijk secretaris

Judo Bond Nederland | District Algemene Ledenvergadering N-H | 10 mei 2021

29

Algemeen
In 2020 heeft de DGCJJ-NH een constante samenstelling gehad. Door de beperkingen,
opgelegd door de maatregelen die genomen zijn om het Covid-19 virus in te dammen,
heeft na 16 maart 2020 geen enkel evenement meer doorgang kunnen vinden. Alleen
het dan examen op 26 januari 2020 heeft plaats gevonden. De commissie heeft wel
geprobeerd om inzage te krijgen in de vervolgstappen die door de landelijke commissie
gezet gaan worden, aan de hand van de door de commissie opgestelde feedback op de
inhoud van de dan examens. Ook hier is geen sluitend antwoord gekomen. De
samenkomst met het districtsbestuur is komen te vervallen. Wel is de vraag gesteld,
inzage te krijgen in de budgetten van de verschillende graden commissies (judo, aikido
en jiu jitsu).
Het jaar 2020
Op 26 januari 2020 worden er dan examens gehouden. Resultaat hiervan wordt verderop
in het verslag besproken. Het tweede dan examen wordt geannuleerd.
De commissie heeft in 2020 twee maal vergaderd. 13 januari op locatie en op 9
september online. Hierin heeft de commissie afspraken gemaakt om een soepelere
afwerking van de verschillende evenementen. Ook stelt de commissie een evaluatie voor,
van de dan trainingen. Er is al enige tijd wat ontevredenheid over de opkomst en de
manier waarop potentiële deelnemers kunnen worden bereikt. Deze evaluatie wordt
vormgegeven voor het volgende kalenderjaar. De DGCJJ-NH organiseerde in 2020
viermaal een dan training, deze werden geannuleerd.
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 of de dan trainingen te
organiseren.
Examens
Op 26 januari 2020 heeft de DGCJJ-NH dan-examens Jiujitsu afgenomen in de sporthal
‘de Walvis’ in Beverwijk. In de sporthal zijn we, zoals altijd, gastrvrij ontvangen. Dank
gaat ook uit naar de medewerker van ‘de Walvis’. De commissie hoopt ook in de
toekomst weer gebruikt te mogen maken van de faciliteiten. Tijdens de zitting waren uit
ons district aanwezig: dhr. M. Beentjes, dhr. J. Blom, dhr. A. Maatman (voorzitter), dhr.
K. Slot, dhr. R. Takken, dhr. R. Versteeg, dhr. E. Jongh Visscher en dhr. I. Jongh
Visscher. De commissie was vereerd met de aanwezigheid van de genodigden dhr. J. van
Dam en dhr. B. Bras. Ook waren dhr. B. Dollé (voorzitter Districtsbestuur NH) en dhr. T.
Neuhaus (portefeuillehouder breedtesport districtsbestuur NH) aanwezig tijdens het
examen.
Kandidaten
In het kalenderjaar 2020 hebben zich 4 kandidaten aangemeld voor een dan examen.
Eén van die kandidaten, ingeschreven voor een 3e dan examen, heeft zich
teruggetrokken, omdat geen geschikte uke gevonden kon worden. Van de overige drie,
die allen opgingen voor een 1e dan, is één kandidaat geslaagd. De andere twee zijn
afgewezen. Dit komt neer op een slagingspercentage van 33% voor 1e dan en 0% voor
3e dan.
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● ● ● ● ● ● ● District Scheidsrechters Commissie Judo (DSCJ) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●
Samenstelling commissie
Jans de Bruin
Voorzitter
Johannes Agaart
Technische zaken
Arian Noordzij
Beoordelingen en promoties

000000000000000000000
Algemeen
In het algemeen geldt dat het een bijzonder jaar is geweest in het judo en ook zeker in
de arbitrage. Van het een op andere moment komt het seizoen vroegtijdig ten einde
vanwege de COVID-19. Vanaf maart worden alle toernooien geannuleerd en vanwege alle
RIVM-richtlijnen kunnen we de arbitrage niet meer uitvoeren. Niet alleen de arbitrage is
tot een stop gekomen maar ook alle opleiding worden tot nader order geschort. Hierdoor
zijn er maar weinig scheidsrechters bijgekomen maar zijn er ook gelukkig weinig
scheidsrechters gestopt. Ondanks alles zijn er veel overleggen geweest met de DSCJ
maar ook met de NSCJ over de te nemen stappen en het contact anticiperen op de
wijzigingen. Deze overleggen zijn altijd goed verlopen.
Het scheidsrechterskorps bestaat momenteel uit de volgende aantallen in
scheidsrechters:
Niveau
Niveau 5:
Niveau 4:
Niveau 3A:
Niveau 3B:
Niveau 2:
Totaal

2018
2
5
20
27
13
67

2019
2
6
22
20
15
65

2020
2
6
22
20
19
69

Georganiseerde activiteiten
De DSCJ heeft in het afgelopen jaar de volgende opleidingen verzorgt:
- Applicatie cursus (Januari)
Verzorgt door DSCJ in samenwerking met NSCJ
- Landelijke Seminar judo arbitrage
Verzorgt door NSCJ
- Informatie ochtend middels teams (September)
Vrijblijvende deelnamen verzorgt door DSCJ
- Aantal georganiseerde clubarbitrage cursussen (Niveau 1)
Eén N1 opleiding 8 (22 februari 2020 – Fun & Fit)
Eén N1 opleiding 12 (24 oktober 2020 – Beentjes Judo Sport)
- Aantal georganiseerde nieuwelingencursussen (Niveau 2)
Eén N2 opleiding (6 deelnemers) (02 februari 2020 – Cees Veen)
Overige
- 6 x Geslaagd N2
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Gestelde doelen 2020
Het werven van nieuwe collega's zal hoog op de agenda van de DSCJ (blijven) staan.
Meer plekken kunnen bemachtigen op de ‘grotere’ toernooien om onze scheidsrechters in
trajecten de kans te geven om ervaring op te doen. Promoten van clubscheidsrechter
opleidingen om wellicht daar vandaan een doorstroming te genereren naar het korps.
Doelen voor 2021
We hopen dat de toernooien medio januari weer opgestart kunnen worden al zien de
vooruitzichten er niet positief uit. Inmiddels zijn de NK’s voor het begin van 2021 ook al
opgeschort. Toch is de hoop dat er op het einde van het seizoen 2020-2021 toch nog wat
toernooien gedraaid kunnen worden. De DSCJ zal de opstart nauwgezet volgen om het
kwaliteitsniveau te kunnen waarborgen bij het terug opstarten van het arbitrage seizoen.
Daarnaast zal de DSCJ de komende scheidsrechter wervingscampagne ondersteunen.

● ● ● ● ● ● ● 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 2020:
16-02-2020 DK -18 jaar
01-03-2020 Afdelingskampioenschappen A-pupillen
08-03-2020 DK A-pupillen
08-03-2020 DK teams B-pupillen
Geplande toernooien, maar helaas afgelast door de coronapandemie
15-03-2020 Open NH Judo Kampioenschappen -15 jaar
16-05-2020 DK teams -12 en -15 jaar
01-11-2020 Afdelingskampioenschappen B-pupillen
08-11-2020 DK B-pupillen
08-11-2020 DK teams A-pupillen
Naam toernooi

2017

2018

2019

Open NH Judo Kampioenschap -15 jaar

2020
160/ X

DK D/H -15 jaar

188/184

214

175/167

DK D/H -18 jaar

141/127

131

120/111 104/91

DK A-pupillen

103/101

91

96

88

DK B-pupillen

99/96

109

X

DK A-pupillen teams

7

100
Febr: 7
Nov: 6

10

X
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DK B-pupillen teams

6

7

5

8

DK teams meisjes -12

3

5

4

X

DK teams jongens -12

6

4

3

X

DK teams meisjes -15

2

4

3

X

DK teams jongens -15

3

5

3

X

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. De X
staat voor de afgelaste toernooien.
Dit jaar is een heel ander judojaar geweest dan we ons van tevoren konden voorstellen.
Het jaar begon normaal, maar door de coronapandemie en de daaruit voortvloeiende
maatregelen zijn vanaf half maart alle activiteiten stopgezet. De wel gedraaide
districtskampioenschappen in februari en maart zijn gehouden in Beverwijk. In elke
afdeling is bij de afdelingskampioenschappen A-pupillen een delegatie van het DWOC
aanwezig geweest voor de weging en de paspoortcontrole.
Andere zaken uit 2020
Bijgewoonde overleggen in 2020:
24-02-2020 Overleg DB/afdelingsleiders/DWOC
09-03-2020 ALV
08-07-2020 Overleg NWOC/DWOC’s
20-07-2020 Overleg DB/DWOC
19-08-2020 Overleg NWOC/DWOC’s
28-09-2020 Overleg DB/DWOC
In de zomer (juli/augustus) zijn er een paar overleggen geweest om vanaf september de
toernooien weer op te starten, maar gezien het toenemende aantal coronabesmettingen
in ons district hebben we als DWOC moeten zeggen dat we niet de verantwoordelijkheid
voor de komende toernooien van 2020 op ons wilden nemen. Dat betekende dat het DK 15 jaar, wat mogelijk eind september/begin oktober gepland moest gaan worden met als
vervolg een NK, niet doorging. Een kanttekening hierbij is dat wij van het DWOC NH niet
het enige district waren dat het DK -15 jaar in hun district niet wilde organiseren.
Ook het DK B-pupillen en DK teams A-pupillen konden geen doorgang vinden i.v.m. de
coronamaatregelen en alle beperkingen die dat op de toernooien legde.
Tijdens het jaarlijkse overleg met het DB in september hebben Hanna Wesseling en
Marina Pieters aangegeven te gaan stoppen met het DWOC. Hierop hebben ook Fred
Pieters en Wilma Raijmakers gemeld te gaan stoppen. Dit betekent dat het DWOC flink
wat mankracht gaat inleveren en dat het bestuur op zoek moet naar nieuwe enthousiaste
commissieleden.
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● ● ● ● ● ● ● District Toernooien Commissie (DTC) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●
Samenstelling commissie
Arian Noordzij
Voorzitter
Thijs van Bussel
Secretaris
Hans Südmeier
Lid
De commissie is niet bij elkaar geweest en heeft alleen schriftelijk en op afstand met
elkaar gecommuniceerd. Het activiteitenoverzicht 2020 – 2021 is alleen in draft
gepubliceerd en daarna niet meer aan de orde geweest om ons aller bekende reden.
Hopelijk zal het activiteitenoverzicht voor het seizoen 2021 – 2022 een beter lot
beschoren zijn.

● ● ● ● ● ● ● Afdelingsleiders Zuid-Oost, Zuid-West & Noord ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●
Misja Wester, afdelingsleider Zuid-Oost (afdelingskampioenschappen)
In 2020 hebben geen activiteiten rondom de afdelingskampioenschappen
plaatsgevonden.
Kaisan Pleizier, afdelingsleider Zuid-Oost (ontwikkelingstoernooien)
Geen verslag ontvangen.
Thijs van Bussel, afdelingsleider Zuid-West (ontwikkelingstoernooien)
De ontwikkelingstoernooien zouden gehouden zijn op zondag 9 februari, 29 maart, (26
april) en 13 december in de dojo van SV Kodokan te Purmerend.
De wedstrijden van zondag 9 februari zijn afgelast vanwege code rood en de wedstrijden
voor de overige data zijn niet doorgegaan, vanwege de maatregelen rond COVD 19!
Hopelijk lukt het om er in het seizoen 2021 – 2022 weer iets moois van te maken.
Barry Piroli, afdelingsleider Zuid-West (afdelingskampioenschappen)
Afdeling zuidwest omvat de zuidwestelijke regio vanaf Beverwijk tot en met de
provinciale grens van Noord-Holland in het zuiden. Afdelingsleider van afdeling zuidwest
is Barry Piroli. De officiële afdelingskampioenschappen voor judoka’s tot 10 jaar (Apupillen) en judoka’s tot 12 jaar (B-pupillen) vinden plaats bij Judo Yushi.
Afdelingskampioenschappen 2020
In 2020 vonden a.g.v. de coronamaatregelen geen afdelingskampioenschappen plaats.
Dit gold zowel voor de kampioenschappen voor A-pupillen als B-pupillen.
Prospectie
De pupillenkampioenschappen vervullen een belangrijke functie in het district. We hopen
dat het in 2021 mogelijk is om wel pupillenkampioenschappen te organiseren op data
waarop we grote deelname kunnen verwachten en kunnen rekenen op voldoende
vrijwilligers (dus bij voorkeur niet in vakanties). Afhankelijk van de ontwikkeling van het
coronavirus en het vaccinatieprogramma is het de vraag of het nog mogelijk is om voor
de zomer een afdelingskampioenschap te organiseren. We denken graag mee over
zinvolle data voor het organiseren van de pupillenkampioenschappen.
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Boy Prevos, afdelingsleider Noord
Het verslag van de afdeling NHN zal het kortste zijn in de 40-jarige geschiedenis van onze
afdeling. De enige activiteit die plaats heeft gevonden betrof een ontwikkelingstoernooi
gehouden op 9 februari 2020. Alle andere activiteiten v.w.b. het Rayon NHN zijn i.v.m.
het coronavirus gecanceld.

9. Verkiezing leden van de Bondsraad
Aftredend en niet herkiesbaar (i.v.m. aflopen termijn):
Dhr. A.M. Bras
Op het moment van versturen van deze vergaderstukken is er nog geen aanmelding voor
deze vacante plek binnengekomen. Geïnteresseerden kunnen zich uiterlijk 19 april 2021
aanmelden bij de secretaris van het district.

10. Verkiezing leden van het districtsbestuur
Aftredend en herkiesbaar:
Dhr. W.P. Snijders voor de functie van portefeuillehouder financiën.

11. Pauze
Tijdens de pauze kunnen vragen ingediend worden middels een bericht via Teams of een
mail naar de secretaris van het districtsbestuur.

12. Rondvraag
Vragen die schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend zullen in behandeling worden
genomen.

13. Vaststellen nieuwe datum DALV
Voorstel voor de nieuwe datum van de DALV 2022: maandag 14 maart 2022.
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