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Verslag algemene ledenvergadering 2014
Gehouden op:
Dinsdag 24 juni 2014 in Business to Business Congrescentrum in Nuenen.
Aanvang: 20.00 uur.
Genodigden: Alle leden en ouders van jeugdleden.
Aanwezig: Johan de Bruijne, Erik ter Poorten, Gijs de Groot, Anneke van Hoorn, Hans van Hout, Ron
van den Ban, Bert van den Boogaart, Stefan Hofs, 8 personen
Namens het bestuur aanwezig :
Stefan Hofs (voorzitter), Erik ter Poorten (secretaris) en Johan de Bruijne (penningmeester).
Agenda:
1. Opening en welkomstwoord door de voorzitter
2. Notulen algemene ledenvergadering 2013
3. Financieel overzicht:
 financieel verslag 2013
 begroting 2014
 kascontrole 2013
 benoeming kascommissie 2014
 voorstel contributie
4. Bestuursverkiezing
5. Ingekomen stukken
6. Opmerkingen en vragen van leden
7. Sociale activiteiten 2014
8. Rondvraag

1. Opening en welkomstwoord door de voorzitter
2. Notulen algemene ledenvergadering 2013: Vastgesteld zonder opmerkingen.
3. Financieel overzicht:
Financieel jaarverslag 2013
Penningmeester Johan de Bruijne geeft een korte toelichting op het financieel overzicht.
Het aantal leden is ongeveer 60.
Begroting 2014:
Is toegelicht door Johan en wordt aangepast n.a.v. onderwerp “voorstel contributie” en vermeld in het
verslag ALV.
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Kascontrole 2013:
Gijs en Bert hebben als kascommissie de controle uitgevoerd en zijn akkoord.
2 correcties zijn gedaan n.a.v. de controle.
Aan het voltallige bestuur wordt decharge verleend voor de periode van 1-1-2013 t/m 31-12-2013
Benoeming kascommissie 2014:
Bert van den Boogaard en Anneke van Hoorn gaan het komende jaar de kasboeken controleren.
Voorstel contributie
Ter toelichting wordt een stuk uitgedeeld (Voorstel contributie Tarieven per kwartaal).
Het voorstel heeft als doel de contributie te verlagen zodat de reserves afnemen en meer jongeren
kans te geven te sporten!
Na discussie worden de volgende tarieven per kwartaal bepaald:
Inschrijfgeld:
Volwassenen:
Jeugd tot 18 jaar:
Examengeld band
Examengeld slip

€ 15 inclusief T-shirt en embleem [eenmalig]
€ 48
€ 30
€ 7,50 inclusief diploma
€5

Pakken worden tegen inkoopsprijs verkocht.
Workshop abonnement vervalt (niet meer van toepassing)
4. Bestuursverkiezing:
Er zijn geen nieuwe kandidaten en het huidige bestuur geeft aan te willen blijven.
Het huidige bestuur wordt unaniem verkozen voor 2014.
5. Ingekomen stukken:
Grote Club Aktie iemand die hiervan lid is kan SDF opgeven.
6. Opmerkingen en vragen van leden:










Hans Website: foto’s dojo zijn gedateerd.
Daarnaast staat er de weerbaarheidstraining op aanvraag op. Gijs licht toe dat deze een
aantal keren is gegeven, maar dat dit wel van de site af kan.
Erik geeft aan dat er wel vraag is naar een weerbaarheidsworkshop en er regelmatig vragen
zijn over dit soort trainingen. Hans meldt dat er een aantal keer mensen mee hebben getraind
bij de karate les op donderdag.
Gijs: wil stoppen als examencommissie lid en blijft zeker trainen.
Aktie bestuur om examencommissie samen te stellen.
Anneke: Frans zou op de website moeten als leraar en wie de tekst aangepast wil hebben
moet dat even aangeven.
Anneke geeft verder aan dat zij zo langzamerhand wil stoppen met het trainen van de
kinderen. Hans heeft de voorkeur voor de maandag en de donderdag, zodat hij niet 3 dagen
bij SDF hoeft te zijn. Patrick kan een kandidaat zijn. Yassine kan op de maandag in ieder
geval toegevoegd worden (hij gaat zijn maatschappelijke stage doen bij SDF).
Johan merkt op dat er in ieder geval een 1e Dan aanwezig moet zijn en minimaal 2
volwassenen. De trainer voor SDK gaan in overleg over wie kan opvolgen e.d.
Erik: Documenten van SDF behoren op een centrale plaats, waar verschillende mensen bij
kunnen. Hij gaat kijken bij Webstekker wat er mogelijk is.
Aanwezigen merken op dat verschillende folders alleen toegang door specifieke personen
moet krijgen.
Johan: In Veilige Handen: Document aangepast voor toepassing op SDF. Het betreft statuten
en regels. In dit kader past ook een verklaring van goed gedrag dat door alle vrijwilligers moet
worden overlegd. Aktie Bestuur
Johan: afval scheiden (plastic van het overige af val). Martine gaat een beker mal kopen,
zodat de bekers in elkaar worden geschoven. Dit scheelt veel ruimte.
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7. Sociale activiteiten:
Nieuwjaarsdag training. Deze is goed bezocht
Japanse Dag: goed bezocht, ook door ouders en andere belangstellenden. Dit laatste bezoek kwam
wel laat op gang.
Erik heeft wel ideeën om het eea te verbeteren:
Demo: in een uur, zodat bezoekers een beperkt tijdslot hebben.
Accommodatie: niet iedereen kon de demo’s goed horen. Idde om de tent te gebruiken buiten met
matten. Ander idee is een gastheer cq –vrouw om mensen welkom te heten.
Additionele activiteiten: Gijs en Ron willen Jubileum mee helpen te organiseren.
Opruimdag (klussen binnen). Matten schoonmaken / zuigen en schilderen. Het embleem buiten moet
ook geschilderd worden. Een idee is het om deze dag af te sluiten met een BBQ.
Gijs: wil af en toe een seminar bezoeken. Bestuur is akkord dat dit kan op kosten SDF (na overleg).
2015: 20-jarig jubileum.
8. Rondvraag:
Sluiting vergadering: 21:15
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