
 
 
Norg, 6 november 2020 
 
Beste leden, 
 
Graag nodigen we u uit voor de jaarvergadering van judoclub Yuseigachi op donderdag 12 
november 2020. Door de coronamaatregelen is dit een videovergadering via Zoom. U krijgt 
volgende week de link toegezonden.  
Een week later, op 19 november, zijn de band- en slipexamens. Helaas is het op dit moment 
niet toegestaan om deze bij te wonen door de nu geldende coronamaatregelen bij de 
Brinkhof.  
 
(Concept) agenda algemene ledenvergadering Yuseigachi Norg 12 november 2020,  
via Zoom 20.00 uur. 
 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Verslagen ALV 13 en 27 juni 2019 
4. Verslag bestuur 2019/2020 *) 
5. Financieel verslag 2019 en, verslag kascommissie en decharge penningmeester en 

begroting 2020 en 2021*) 
6. Samenstelling bestuur: het bestuur stelt voor om Herma Bouma te benoemen tot 

algemeen bestuurslid **) 
7. Lidmaatschap Judo Bond Nederland.  Nu wordt iedereen die zich opgeeft bij ons 

automatisch lid van de Judo Bond Nederland. Wij stellen voor de keuze hiervoor bij 
ieder lid zelf te leggen. 

8. Rondvraag 
9. Sluiting. 

 
*) Zie bijlage 
**) Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 10 november aanmelden bij de voorzitter op 
06-10519168. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur, 
Frederik 



Notulen Algemene ledenvergadering Yuseigachi Norg 

Datum: 13 juni 2019 

Tijd: 20.30-22.00 

Locatie: Brinkhof Norg 

 

Aanwezig: Bestuur: Debora de Bruin (voorzitter), Astrid Dotinga (penningmeester/secretaris), 

Hanneke van Dijk (algemeen lid/notulist), Trainers: Bas Helwerda en Henk Mulder, leden: Jeroen 

Langebeeke, Martijn Rooske, Joyce Mulder, Naomi de Bruin, Mariska Slofstra, Herma Bouma. 

 

Agenda: 

1) Welkom en opening 

2) mededelingen 

3) Terugblik afgelopen jaar, 2018 

4) Financiën 

5) Bestuursverkiezing 

6) Toekomst van de club 

7) Wvttk/Rondvraag 

8) afsluiting 

 

Ad.1. Welkom en opening. De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. De 

voorzitter geeft aan dat er conform de statuten voldoende leden aanwezig zijn, meer dan 1/5 om de 

vergadering direct voort te kunnen zetten.  

Ad.2. Mededelingen. De ouders van Hester van Lookeren hebben zich conform de regels afgemeld 

voor de vergadering. 

Ad.3. Terugblik afgelopen jaar. De voorzitter geeft een korte chronologische terugblik over 2018 van 

de vereniging. 

• 15 januari, band- en slipexamens. Plezierige avond met goede resultaten. 

• 17 februari, toernooi in Veenhuizen. Mooi toernooi, mooie resultaten en judo gedurende 5 

blokken. 

• 10 maart, Poeisz actie. De vereniging mocht soezen verkopen in de plaatselijke Poeisz. 

Omdat de soezen snel op waren gingen we over op appelflappen. Goed resultaat, de actie 

heeft € 930,- opgehaald. De voorzitter noemt nog even dat de Poeisz aangaf de mentaliteit 

en inzet van de vereniging en haar leden als zeer positief te ervaren. 

• 21 april, afsluitend Poeisz gala in Leeuwarden waar de cheque met €930,- in ontvangst werd 

genomen door 2 leden van het bestuur. 

• 16 juni, 2 leden doen examen voor hun zwarte band en behalen dit met positief resultaat. De 

voorzitter complimenteert de betreffende leden nogmaals en dankt hun voor de mooie 

ervaring. 



• Nov./dec., speculaasactie van Bakker van Esch. Er is gewerkt met een ander format, de 

bakker pakte dit positief op en steunde het initiatief. Ook hier is het nodige geld mee 

opgehaald. 

De voorzitter noemt verder nog de examens in januari 2019 die daar weer op volgde. Ook 

het schooljudo wordt genoemd, dit loopt goed, wordt gewaardeerd door de scholen en heeft 

weer nieuwe leden opgeleverd. Wordt als zeer positief ervaren. 

Ad.4. financieel jaaroverzicht 2018 

De penningmeester neemt het woord. De penningmeester deelt een aantal bladen uit waarop de 

inkomsten en uitgaven staan toegelicht. De voorzitter vraagt of vragen tussendoor mogen of liever 

aan het einde. De penningmeester geeft aan dat vragen gewoon tussendoor gesteld mogen worden. 

Jeroen stelt direct een vraag: “waarom zijn er 4 lopende rekeningen?” De penningmeester legt uit 

waar deze rekeningen voor staan: 

1) Een standaard lopende rekening. 

2) Een toernooi rekening. 

3) Een standaard spaarrekening. 

4) Een spaarrekening voor de judo matten. 

Penningmeester gaat verder. De penningmeester geeft aan dat de reservering van de matten op 90% 

staat. Bas (trainer) geeft aan dat de matten nog heel goed zijn en nog wel 5 a 6 jaar meekunnen zoals 

het er nu naar uit ziet. De penningmeester geeft aan deze rekening nu zo te laten staan zoals hij nu is 

en even niet verder te reserveren. 

De penningmeester loopt alle inkomsten en uitgaven door. Het is een helder verhaal, er zijn weinig 

vragen tussendoor.  

Punten die verder naar voren komen: 

• Bas noemt nog de Rabobank clubactie, Dit is een makkelijk toegankelijke actie waar de 

vereniging ook aan mee zou kunnen doen. Het is een kwestie van inschrijven op de site van 

de Rabobank, vervolgens reclame maken om te stemmen op de judo vereniging. Leden van 

de Rabobank kunnen stemmen, elke stem levert geld op. Het is een jaarlijks terugkerende 

actie wat best wat geld kan opleveren. 

• Acties zijn heel belangrijk voor de vereniging om extra inkomsten binnen te halen. Het is 

moeilijk om genoeg leden te motiveren om mee te helpen bij/aan acties. Zonder acties zijn er 

geen extra inkomsten. 

• Betreft begroting 2019, er is te zien dat het tarief van de trainer omhoog is gegaan, daar 

staat tegenover dat er van 5 naar 4 groepen wordt gegaan. 

De penningmeester wil nog 1 punt delen met de aanwezigen. Er is een gat van €50,- in de begroting. 

Er zijn problemen geweest betreft betaling van 1 lid. Deze persoon is momenteel geen lid meer. 

Aangezien er geen telnr bekend was van betreffende lid, is er een mail en een brief gestuurd betreft 

achterstand. Hier is geen reactie op gekomen. Bestuur wil dit delen omdat er hierdoor een gat in de 

begroting is ontstaan. Er ontstaat een kleine discussie: de ene zegt laat het zitten, de ander zegt 

principe kwestie, weer een ander zegt moet eigenlijk wel anders kan iedereen wel niet betalen. 

Er wordt besloten dat het bestuur er nog 1x langs gaat met 2 personen om de achterstand nogmaals 

te melden, daarna neemt het bestuur een besluit betreft verdere handeling, hier geven de leden 

tijdens deze ALV goedkeuring voor. 



Ad. 5 Bestuursverkiezing. 

De voorzitter neemt weer het woord. Het zittende bestuur wil graag na bijna 4 jaar het stokje 

overdragen. Hier zijn al eerder oproepen voor gedaan maar heeft geen reactie opgeleverd. Er is nu 

wederom een oproep gedaan o.a. d.m.v een brief n.a.v ludieke vragen aan ouders na ouder-kind 

judo. 

De voorzitter geeft aan dat er via de mail 1 reactie is gekomen van ouders Tycho Boven, zij geven aan 

al in andere besturen te zitten dus zich niet beschikbaar te stellen. Kort voor ALV heeft Mariska 

aangegeven zich beschikbaar te stellen als algemeen bestuurslid. Jeroen geeft aan een mail te 

hebben gestuurd. Na even overleg blijkt hij het naar verkeerd adres te zijn gestuurd. Jeroen geeft aan 

zich beschikbaar te willen stellen als penningmeester, aangezien hij 18 jaar is moet even onderzocht 

worden of hij een dergelijke functie wettelijk mag vervullen binnen een bestuur. 

De voorzitter bedankt degene die zich beschikbaar stellen, maar de conclusie is dat er dan nog 2 

personen nodig zijn: een voorzitter en een secretaris. 

Op deze manier kan de vereniging niet voortbestaan en zijn we genoodzaakt over te gaan tot verder 

onderzoek, zie volgend agendapunt. 

Ad 6, Toekomst van de club. 

De voorzitter geeft aan dat er een aantal opties zijn betreft toekomst mogelijkheden voor de club: 

1) Samen gaan met een andere judoclub. 

2) Samen gaan met andere plaatselijke verenigingen, een zogenaamde Omniclub worden. 

3) Privatisering. 

Er wordt gevraagd wat de trainer ervan vindt. Bas geeft aan dat optie 2 het samen gaan met andere 

plaatselijke verenigingen niet zijn voorkeur heeft omdat iedereen andere belangen heeft en er 

mensen zullen besturen die geen verstand van judo hebben en/of feeling, Hij is bang dat dat ten 

koste gaat van de vereniging. Privatisering vindt Bas erg ingewikkeld, dat wil hij eigenlijk niet, hij 

heeft er juist voor gekozen om te werken als ZZP-er en te worden ingehuurd, nadeel zal ook zijn dat 

de contributie dan veel hoger zal worden i.v.m toenemende kosten. Zijn voorkeur heeft samengaan 

met een andere judoclub zoals het nu lijkt, welke weet hij niet. 

Ook bestaat er nog de mogelijkheid dat zich n.a.v. deze vergadering zich nog mensen aanmelden om 

een bestuursfunctie op zich te nemen.  

Aangezien er nu niet de nodige 32 leden aanwezig zijn, wordt de vergadering geschorst en zal binnen 

4 weken worden voortgezet. 

Alle leden zullen schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de huidige stand van zaken. 

Iedereen kan de komende tijd gebruiken om te onderzoeken welke vorm zijn of haar voorkeur heeft. 

Tijdens de volgende vergadering zal dan een besluit genomen worden. Conform artikel 19, lid a, van 

de statuten en huishoudelijk regelement is een stem alleen geldig wanneer men aanwezig is bij de 

volgende vergadering. 

De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 27 juni om 19.30 uur in BCN. 

 

Mariska  en Hanneke melden bij het volgend overleg niet aanwezig te kunnen zijn.  



Er zal naar alle leden een uitnodiging voor vervolg ALV op 27 juni worden gestuurd, daarbij zal de 

notulen van huidige ALV  worden toegevoegd. 

Ad 7, Wvttk/rondvraag 

Algemeen lid bestuur meldt dat er in september een jaarlijks uitje voor de leden zal worden 

georganiseerd. De voorzitter springt hierop in en geeft aan dat er iets voor alle leeftijden zal worden 

geboden. Overige aanwezigen ontvangen dit enthousiast. 

Ad 8, afsluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn komst en inbreng en eindigt de vergadering. 

 



Notulen extra algemene ledenvergadering 27 juni 2019 
 
Naar aanleiding van het feit dat er te weinig stemgerechtigden aanwezig waren tijdens 
de algemene ledenvergadering van 13 juni 2019 om besluiten te kunnen nemen over de 
voortgang van de vereniging. Dit als gevolg van het feit dat er zich niet voldoende 
nieuwe bestuursleden hadden aangemeld is er een extra algemene ledenvergadering uit 
geschreven. 
 
Aanwezig tijdens deze vergadering: Debora de Bruin (voorzitter) Astrid Dotinga 
(penningmeester) Lidy Buseman, Bas Helwerda, Henk Mulder, Frederik van Lookeren 
Campagne, Jeroen Langebeeke, Joyce Mulder, Herma Bouma, Boris van der Wal 
 
Met kennisgeving afwezig: 
Hanneke van Dijk, Mariska Slofstra, fam. Plas, fam. van Son, fam. Belgraver en Fam. Arling 
 
De voorzitter Debora de Bruin heet iedereen welkom en meld dat er een aantal 
afmeldingen binnen gekomen zijn.  
 
Frederik van Lookeren Campagne heeft zich kandidaat gesteld als voorzitter na de vorige 
algemene ledenvergadering. Hiermee hebben we nu drie personen die zich kandidaat 
voor het bestuur hebben gesteld. 
 
Frederik van Lookeren: voorzitter 
Jeroen Langebeeke: penningmeester 
Mariska Slofstra: algemeen bestuurslid. 
 
Hiermee komen we op het punt dat nog steeds niet alle drie de functies voorzitter, 
penningmeester en secretaris zijn ingevuld. Er wordt afgesproken dat de functie van de 
secretaris tijdelijk verdeeld zal worden tussen de voorzitter en het algemeen bestuurslid. 
Alle aanwezigen stemmen voor dit voorstel Een van de ouders heeft aangegeven 
waarschijnlijk over een half jaar ruimte te hebben om de functie van secretaris op zich te 
kunnen nemen. 
 
Tijdens de rondvraag vertelt Frederik in het kort even iets over zichzelf en waar hij zo al 
bestuurlijke ervaring heeft opgedaan. Boris van der Wal meldt dat hij blij is dat de 
vereniging blijft voortbestaan. 
 
Debora dankt een ieder voor zijn/haar komst en sluit de vergadering. 
 
Juli 2019 
Astrid Dotinga 
Penningmeester Yuseigachi Norg. 
 
 
 



 



Concept 
Verslag bestuur oktober 2019-2020 
 
Het coronajaar 
Het oude bestuur had in de zomer van 2019 veel moeite om mensen te vinden die het stokje 
van hun over wilde nemen, maar uiteindelijk is dat gelukt. Mariska Slofstra, Jeroen Langebeeke 
(penningmeester) en Frederik van Lookeren Campagne (voorzitter) zijn vlak voor de 
zomervakantie door de leden benoemt tot het nieuw bestuur. Herma Bouma wilde nog even 
wachten met haar officiële benoeming, maar heeft vanaf het begin enthousiast meegedraaid. 
De eerste maanden waren als vanouds met de lessen en bandexamens. Voor dit laatste werd 
de manier van het maken van de diploma’s beter gestroomlijnd. De website kreeg een nieuw 
layout en is overgezet naar Wordpress, waardoor de redactie simpeler is. De opbrengst van de 
speculaasactie rond 5 december was wederom mooi en voor de jeugdsponsoractie van Poiesz 
hadden we een op 7 maart succesvolle dag in de winkel aan de Brinkhofweide. In diezelfde tijd 
waren de voorbereidingen voor het Paul Dijkstra toernooi in volle gang, maar dit moest op het 
laatste moment worden afgelast wegens de uitbraak van covid-19 virus. Tijdens de trainingen 
van 12 maart werden door het kabinet strenge maatregelen tegen de pandemie afgekondigd, 
waardoor alle lessen voorlopig stop werden gezet. Bijna wekelijks overlegden bestuur en 
trainers in een videovergadering over de stand van zaken. Trainer Bas Helwerda maakte thuis 
enkele video’s van oefeningen die thuis gedaan konden worden. Deze werden aan de leden 
toegezonden via mail en konden bekeken worden via de website.  
 
Huur 
Bij de inning van de contributie eind maart werd 2/3 van de reguliere bedragen afgeschreven. 
Dit kon omdat de zaalhuur van het Bewegingscentrum tijdelijk was stopgezet en het bestuur de 
leden tegemoet wilde komen omdat velen minder inkomsten hadden door de coronacrisis.  
Voordat we eind mei opnieuw met de lessen in de buitenlucht konden beginnen moesten we 
een plan indienden bij de gemeente Noordenveld. Hierin stond onder meer wie 
verantwoordelijk was voor het handhaven van de coronaregels. Bas had zelf matten die hij 
wekelijks meenam naar de trainingen in de tent naast het gebouw aan de Eenerstraat. 
Aanvankelijk konden de judoka’s tot 13 jaar sporten, later mochten ook ouderen trainen. 
Tijdens regelmatig overleg met de leiding van het Bewegingscentrum werd duidelijk met de 
coronaregels voor sportscholen niet mogelijk was om hun eigen programma te draaien terwijl 
wij een middag per week een zaal in beslag namen. Dit was ook voor hun jammer, omdat de 
BSO wekelijks een stoeiuurtje had op de matten en deze door hun medewerkers werden 
klaargelegd. Een alternatief werd gevonden in de Brinkhof. De karren met de matten konden 
hier ook goed gestald worden. 
Wel zijn de tijden iets aangepast. Ook is de zaalhuur die de gemeente Noordenveld berekend 
iets hoger. De hoop bestaat dat we in de loop van 2021 terug kunnen keren naar het 
Bewegingscentrum, maar dat hang af van de richtlijnen over het virus.  
Jaarlijks zijn er na de zomervakanties veel mutaties in het ledenbestand, maar gelukkig was er 
dit jaar ook een mooie instroom van nieuw leden. In oktober 2020 was er vreugdevol nieuws 
toen Bas een mooie dochter kreeg: Lieke. Henk en Jeroen hebben twee weken de trainingen ter 
hand genomen Inmiddels waren de corona maatregelen weer aangescherpt, waardoor de 
laatste groep helaas niet meer mocht judoën. 
 
Norg, 28 oktober 2020 



Naam opsteller: Jeroen Langebeeke
Functie: Penningmeester

Activa 31-12-2019 31-12-2018 Passiva 31-12-2019 31-12-2018
Liquide middelen (bank) 18.958,50    17.167,67    Algemene reserve 9.167,51      8.525,24      
Liquide middelen (kas) 203,85         340,25         Reserve toernooi 2.600,00      2.588,29      
Overige activa -                -                Judomatten reserves 7.394,84      6.394,39      

Overige passiva -                -                
19.162,35    17.507,92    19.162,35    17.507,92    

Begroting
2021

Verwacht
2020

Realisatie
2019

Contributie leden 5.950,00      5.900,00      6.746,02      
Acties PM 1.000,00      1.632,65      
Toernooi PM -                767,05         
Examens 304,00         300,00         300,00         
Overige -                200,00         -                
Rente -                1,23              1,08              
Totaal baten: 6.254,00      7.401,23      9.446,80      

Trainer 4.460,06      4.107,95      4.411,08      
Zaalhuur 3.002,00      2.000,00      1.608,75      
Toernooi PM -                476,74         
Examens 100,00         100,00         100,00         
Bank kosten 155,40         219,00         232,60         
School judo 200,00         -                84,12           
Overige 550,00         600,00         879,08         
Totale lasten: 8.467,46      7.026,95      7.792,37      

Resultaat: -2.213,46     374,28         1.654,43      

-2.213,46     374,28         1.654,43      
Reservering voor nieuwe judomatten -680,00        -680,00        -1.000,00     
Werkelijk resultaat: -2.893,46     -305,72        654,43         

Gegevens 2019/2020

Balans

Baten en lasten



Naam bank: Rekeningnummer:
Saldo

31-12-2019
Rabo lopende rekening NL61 RABO 0347 2625 46       2.500,00 
Rabo algemeen spaarrekening NL23 RABO 3472 1867 12 6.463,66      
Rabo reservering toernooien NL96 RABO 0347 2137 07 2.600,00      
Rabo reservering judomatten NL63 RABO 1014 5408 36 7.394,84      

18.958,50    

Beschikbaar voor de judomatten: 7.394,84      
Nodig voor nieuwe judomatten: 8.760,00      
Aantal jaren tot vervanging: 5 jaar

2019 2020 2021 2022 2023
Reservering voor judomatten: 1.000,00      680,00         680,00         500,00         500,00         

Gereserveerd voor judomatten: 7.394,84      8.074,84      8.754,84      9.254,84      9.754,84      

Overzicht bankrekeningen

Meerjaren plan nieuwe judomatten



Toelichting winst- en verliesrekening 2019 en 2020 
 

Contributie leden, 41 leden waarvan 3 volwassen judoka’s, 2 bestuursleden en 38 judoka’s onder de 
16 jaar. In 2019 is er één contributie niet betaald door een stoppende judoka. Dit bedrag is € 30,- 
euro maar valt onder de overige kosten. In de 2de periode van 2020 (april – juni) is er 33% minder 
contributie geint omdat er tijdelijk geen judo lessen konden worden gegeven door corona.  

Acties, de acties zorgen voor een groot deel voor de inkomsten op jaarbasis en zijn erg belangrijk 
voor de club! In 2019 waren de Poiesz sponsoractie (€930,-) en de speculaas actie (€690,-). In 2020 is 
de poiesz sponsor actie gestopt en heeft 1000 euro opgebracht. 

Toernooi,  het toernooi is gehouden begin maart 2019 in de sportzaal van Veenhuizen. Dit toernooi is 
goed bezocht en geslaagd verlopen. Financieel kan het uit om een toernooi te organiseren, wat niet 
de drijfveer is. Het toernooi van 2020 is geannuleerd door corona. 

Examens, twee keer per jaar zijn er band en slip examen binnen de club. De inkomsten van het 
examen zijn 4 euro per judoka per examen. De judobanden krijgen de kandidaten van de vereniging 
en worden bij trainer Bas gekocht.  

Rente, op de beide spaarrekeningen is €1,08 euro aan rente ontvangen in 2019. 

Trainer, Bas verzorgt de trainingen als ZZP’er. Elke maand stuurt hij hiervan een factuur van de 
geleverde uren + reiskostenvergoeding. Henk traint gratis mee tijdens de laatste les en helpt als 
vrijwilliger mee met de andere lessen.  

Zaalhuur, de zaalhuur bij Bewegingscentrum Norg gaat goed. Het Bewegingscentrum legt de matten 
overdag klaar. De BSO maakt overdag gebruik van de judomatten en de laatste groep ruimt de 
judomatten weer op. Sinds het opstarten van de judo in september 2020 heeft het 
Bewegingscentrum geen ruimte weer voor de judo vereniging. Gelukkig kunnen we bij de Brinkhof 
terecht. Hier worden de maten neergelegd en opgeruimd door de judoka’s. De prijs is fors hoger bij 
de Brinkhof, namelijk € 15.80 per uur wat 3000 euro per jaar gaat kosten.  

Bankkosten, als vereniging hoeven we alleen de vaste kosten voor de bankrekening te betalen. Een 
tweede lopende toernooien rekening is omgezet in een spaarrekening om kosten te besparen. Aan 
spaarrekeningen zijn geen kosten verbonden.   

Schooljudo, voor het promoten van judo onder de jeugd heeft Bas schooljudo gegeven in november 
2019 aan de Hekakker in Norg. Het school judo voor 2020 is geannuleerd door corona. 

Overige, onder de overige uitgaven vallen de volgende dingen:  

 2019 Verwacht 2020 
Judobond 312,- 312,- 
Website 80,- 95,- 
Terugboeking incasso 30,- - 
Vergaderkosten 70,- - 
Uitgaven bij acties 65,- - 
Cadeaus   
Les benodigdheden   

 



Reservering judomatten, In 2019 is er € 1000,-- overgemaakt naar de judomatten spaarrekening. In 
2016 is er afgesproken om vanaf 2019 maar 850,- euro te reserveren voor nieuwe judomatten. 
Nieuwe judomatten kost de vereniging: 146 x €60,- = €8760. De huidige matten kunnen volgens 
trainer Bas nog zeker 5 jaar mee en misschien wel 10 jaar.  

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Reservering voor 
judomatten:  

€ 1.582,- € 1.923,- € 1.000,- € 680,- € 680,-  € 500,- 

       
Gereserveerd voor 
judomatten: 

€ 3.889,84 € 5.471,84 € 7.394,84 € 8.074,84 € 8.754,84 € 9.254,84 
 

 
Conclusie, 

2020 is een jaar om niet te vergeten en lijkt in alle opzichten niet op 2019. We hebben te maken 
gehad met lagere contributie, digitale judo lessen en toernooien die niet door konden gaan. De 
judomatten zijn het afgelopen jaar hierdoor minder gebruikt als dat we gehoopt hadden. Op het 
moment wordt er genoeg gespaard voor nieuwe judomatten. De Poiesz sponsoractie of de speculaas 
actie zorgen voor veel inkomsten bij de vereniging en zijn daarmee erg belangenrijk. Het verplaatsen 
van de trainingsruimte naar de Brinkhof zorgt voor hogere zaalhuur. Het ledenaantal is in 2019 van 
46 gedaald naar 40. In november 2020 is het leden aantal 43 leden. Ondanks de corona crisis komen 
er op het moment leden bij, waaronder veel die buiten Norg wonen. Voor de toekomst blijft het 
ledenaantal altijd een belangrijk punt. In 2020 wilden we veel school judo lessen gaan geven voor het 
werven van nieuwe leden. Dit is allemaal niet door gegaan door corona maar staat zeker op het 
programma voor 2021.  

Verwachting 2020, nu begin november kan er een goede schatting worden gemaakt voor de jaar 
cijfers van 2020. Eerst is ervan uit gegaan dat de speculaas actie niet door gaat door corona. Als extra 
is er 200 euro binnen gekomen voor het matten leggen tijdens een Noord-Nederlands 
kampioenschap in de Brinkhof van begin 2019. De overige kosten zijn verlaagd.  

Begroting 2021, voor de begroting 2021 is er gerekend met 38 leden onder de 16 jaar en 5 leden 
boven de 16 jaar. Op het moment kan er nog niet verwacht worden dat de Poeisz en speculaas actie 
door kunnen gaan door corona. De trainerskosten en zaalhuur zijn uitgerekend op basis van 38 
weken per jaar. Verwacht wordt dat er geen toernooi in 2021 kan zijn. Voor het onderdeel 
schooljudo wordt meer geld gereserveerd. De overige kosten is een schatting op basis van vorig jaar. 
Het resultaat voor de begroting ziet er niet goed uit. Er moet worden nagedacht over het verhogen 
van de contributie. Door het verhogen van de contributie met één euro per maand, komt dit neer op 
12 euro * 41 = 492 euro. Misschien is het verstandig om de contributie met twee euro per maand te 
verhogen.  



	

	 	



	

		
	


