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1.   Opening, mededelingen en vaststelling agenda 
Yke opent de vergadering. Iedereen wordt van harte welkom geheten. De 
opkomst buiten het bestuur om beter dan vorig jaar, dank daarvoor. 
 
2.   Verslag van ALV 25 mei 2016 
Het verslag is verstrekt via de website. Er is geen commentaar op ontvangen, en 
daarmee is het verslag vastgesteld. 
 
3.   Financiële afrekening en jaarverslag 2016 
Het jaarverslag is in samenwerking van het bestuur opgesteld, ziet er verzorgd 
uit en geeft een leuke impressie van het jaar. Complimenten voor de makers! 
Caroline geeft aansluitend een uitleg m.b.t. jaarrekening 2016. Er worden enkele 
verduidelijkende vragen gesteld die naar tevredenheid kunnen worden 
beantwoord.  
 
Conclusie is dat 2016 een mooi positief resultaat heeft opgeleverd, mede dankzij 
de contributieverhoging die na jaren stilstand per september 2016 is 
doorgevoerd. We hebben echter wel structureel extra inkomsten nodig om de 
extra doorbelasting van Stichting Wijk Sport op te kunnen vangen. De toernooien 
moeten voldoende rendement blijven opleveren, zonder dat het plezier, de 
veiligheid en de goede organisatie daalt. Voorlopig blijft het poule systeem de 
basis. We zoeken meer rendement door meedraaien achter de bar en / of een iets 
hoger inschrijfbedrag. Dat laatste is voor het FOT 2017 niet meer mogelijk, maar 
wel voor het Wijks Open van 2018. De ALV is het eens met deze lijn.  
 
De jaarrekening is gecontroleerd en goedgekeurd door de accountant.  
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen en daarmee wordt de jaarrekening en 
daarmee ook het jaarverslag wordt akkoord bevonden. 
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4.   Stichting Wijks Sport (SWS) 
Er gebeurd veel op het vlak van de SWS. Met de komst van Herke en Tobias is 
een veel betere aansluiting en communicatie ontstaan tussen de Stichting en 
onze vereniging en tevens tussen de verenigingen onderling.  
 
Het financiële beeld van SWS is echter nog zorgwekkend. Voor 2016 is dit 
opgelost, maar voor 2017 moet iedere vereniging een bedrag per lid betalen (bij 
ons dus exclusief Maarssen) voor gebruik van de faciliteiten. Voor 2017 betekent 
dit een bedrag van €4018,55. We hebben inmiddels de helft betaald en de andere 
helft proberen we middels extra activiteiten voor SWS te betalen. Het resterende 
saldo wordt dan eind 2017 als nog betaald aan SWS. Het is dus zaak dat we in 
goed overleg met Herke extra inkomsten of dalende uitgave voor SWS creëren.  
 
SWS heeft nog geen volledig werkend bestuur. De Gemeente is nu nog trekker 
van SWS. Herke is uitvoerend vertegenwoordiger van SWS. Yke blijft 1e 
aanspreekpunt voor algemene zaken richting SWS (voorzitterstafel en 
gebruikersoverleg) en Herke. De overige vanuit de vereniging met SWS verloopt 
via de andere bestuursleden. In het bestuur vindt hierover telkens afstemming. 
Op die wijze kunnen we met één lijn als vereniging ons belang richting de 
stichting behartigen. 
	  
5.   Rondvraag 
Bas heeft een voorstel voor on-line betaling voor in ieder geval toernooien maar 
mogelijk ook voor de overige betalingen (kamp, survival etc.). Voor toernooien 
kan dan alleen via de toernooiplanner worden ingeschreven met gelijk de betaling 
erbij. We verliezen daardoor wat extra informatie van de judoka’s (banden), maar 
de betaling gaat een stuk beter en het kost veel minder administratietijd. 
Verwachting is dat de eenmalige aanschafkosten en daarna de kosten per maand 
voor het eerste jaar onder de €500,- blijft. 
 
De ALV wordt verzocht over dit voorstel te stemmen. Iedereen is voor. Besloten 
wordt dat het bestuur komend jaar het voorstel met Bas nader gaat uitwerken en 
indien dit een werkbaar is, ook doorvoert.  
 
Dirk heeft 3 vragen: 

1)   Wanneer is de vloer in de Dojo aan vervanging toe en als dat nodig is, 
kan de vereniging daar dan wat in betekenen? Tevens kan dan ook de 
verwarming (lekkage) worden nagelopen. 

2)   De Dojo is benauwd omdat de ventilatie niet volledig werkt als gevolg 
van een reclamebord. Kan hier iets aan gedaan worden? 

3)   Hoe is de energiekostenverdeling in het gebouw? Wij zetten de 
zaallichten zsm uit, maar hoe is dat voor de andere gebruikers? 

Yke zal deze vragen mee nemen naar SWS. 
 
Verder meldt Dirk dat de flyer niet volledig geschikt is voor de dependance 
Maarssen. In het verleden was afgesproken dat dit zou worden opgelost met het 
inlegvel met de judo tijden. Dit is voor Dirk niet afdoende. Het bestuur kijkt of we 
voor een volgende serie dit anders kunnen oplossen. 
 
Verder zijn er geen vragen.  
 
6.   Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor zijn of haar 
aanwezigheid. Namens de vereniging wordt een ieder een drankje aangeboden. 
 


