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Verslag Bondsraadvergadering 
 

Zaterdag 18 juni 2016 

NBC Nieuwegein, 10.00 uur 

Bondsbestuur: A.C.H. Bogaarts, financiën 

 Mw. D. Gravenstijn, topsport 

 Mw. A.P.M. van de Kerkhof-van Hout, leden- en 

wedstrijdzaken 

 

Directie Mw. C. Eli, algemeen directeur 

 

District Noord Nederland S. Kroeger 

 M.J.H. Elema 

 S.H. Baar 

 J. Vos 

District Oost Nederland W. Pander 

 F. Evenberg 

 R. Spijker 

 H. Cooiman 

District Midden Nederland Mw. O.J. Klooster 

 J. Wijnen 

 J.W. van de Meent 

 J.F. van Weert 

 J. de Vos 

District Zuid Nederland J.P.F. Schilderinck 

 H. Klaassen 

 R. van Stigt 

District Noord-Holland A.M. Bras 

 P.G.M. van Grieken 

 E. Jongh Visscher 

 H.J. Koppe 

District Zuid-Holland Th.A.E. Kniese 

 H.M. Nijhof 

 Mw. C. van Harmelen-Vermeer 

 I.R.L. Blommaart 

District Limburg Mw. H.M. Staal 

 G.J. Hendriks 

 H. Errens 

Plaatsvervangende leden van de bondsraad: 

 J.H.B. Maassen District Noord Nederland 

 B. Kappert District Oost Nederland 

 J. Oosterlee District Zuid Nederland 
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 Mw. T. de Leeuw District Zuid Nederland 

 A.A.A. Maatman District Noord-Holland 

 H.A. Paanen District Noord-Holland 

 M. de Vries District Noord-Holland 

 G. Fransens District Zuid-Holland 

 E. Damen District Limburg 

Adviserende leden van de bondsraad: 

 J. Oomen District Zuid Nederland 

 P. van Harmelen District Zuid-Holland 

 R.J. van Harmelen District Zuid-Holland 

 J.A. te Rieze District Zuid-Holland 

 G. Boots District Limburg 

 H.D. Zijlstra District Midden Nederland 

 R.L. Frowyn District Midden Nederland 

 M. Bakker District Midden Nederland 

Bondsbureau Judo Bond Nederland: 

 Mw. M. Miltenburg Projectleider organisatie en 

beleid 

 W. Koeman Projectleider evenementen 

 Mw. G. den Elzen Coördinator marketing en 

communicatie 

Voorts aanwezig: 

 Mw. J. de Weerd oost-Nederland 

 B. Viemmeree gast 

 H. Plugge hoofd arbitrage, vz. NGCJ 

 J. Slof bondsridder 

 J. van Liempdt archivaris, lid van 

verdienste 

 J. Hell erelid 

 T. van den Berg  

 D. van Stiphout  

 M.A.K. Borst oost-Nederland 

 H. Belder vz. nat. cie Aikido 

 J.H. Baas financiële commissie 

 Mw. T.M. Huiskamp commissie van Beroep 

 P. Mulder gast 
 

Berichten van verhindering: 

 H. Bonnes Directeur topsport 

 A. de Graaf Kandidaat pfh. L&W 

 Mw. T.H. Huizinga District Noord Nederland 

 Mw. W. de Vrugth District Oost Nederland 

 Mw. L. Ritzen District Oost Nederland 

 R.C. Bod District Midden Nederland 

 R. Berns District Midden Nederland 
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 A.A. Rebel District Midden Nederland 

 Mw. J.J. Boer District Midden Nederland 

 Mw. D. de la Croes District Midden Nederland 

 Mw. J. van Roestel District Zuid Nederland 

 B. Dollé District Noord-Holland 

 B. Prevos District Noord-Holland 

 M.J. van Bussel District Noord-Holland 

 H. Südmeier District Noord-Holland 

 R. van Pelt District Zuid-Holland 

 G.J. van der Staaij District Zuid-Holland 

 A. Nieuwenhout District Zuid-Holland 

 P. de Klein District Zuid-Holland 

 F.G.C. Hoogendijk District Zuid-Holland 

 H.C. Borgers District Zuid-Holland 

 W.M.F. Lindemans District Zuid-Holland 

 R. Zwiebel District Limburg 

 M. Colson District Limburg 

 M. van Loo District Limburg 

 J.P. Eijkenboom District Limburg 
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Verslag: mevrouw R.A.W. Wolf, notulist (Groenendijk Notulistenservice) 

  

1. Opening 

De heer Bogaarts opent de vergadering en heet iedereen welkom.   

 

Het wordt een bijzondere vergadering. De heer Stegeman heeft zijn functie neergelegd 

en de heer Bogaarts komt later terug op diens vertrek. De heer Bogaarts leidt daarom 

deze vergadering. Ook bijzonder vandaag is dat mevrouw Van de Kerkhof na 9 jaar 

haar functie in het bestuur neerlegt.  

Bij hoge uitzondering is er vandaag een afmelding van de heer Vermeulen vanwege de 

50ste verjaardag van zijn dochter. De heer Bogaarts leest een kort bericht voor van de 

heer Vermeulen waarin hij bedankt voor de samenwerking met mevrouw Van de 

Kerkhof. 

Terugkijkend op het laatste half jaar is het een succesvol half jaar geweest: een 

succesvolle budodag met meer bezoekers, een EK jiujitsu, een WK Veteranen met de 

aanstelling van heer Koppe, een WK Kata. De judobond is goed op de kaart gezet. Ook 

het Aikido-festijn kreeg ruim 200 bezoekers.  

Er is een mooie sportzomer in het verschiet: Het EK en de OS met een afvaardiging 

met 11 judoka’s. De heer Bogaarts wijst op de posters her en der in de 

vergaderruimte.  

Een ander punt is de implementatie van de centralisatie op Papendal. Vanaf 

september/oktober kan er getraind worden. Dit komt later deze vergadering ook aan 

de orde. Ook het meerjarenbeleidsplan komt later aan de orde. De heer Bogaarts 
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vertelt dat de judosport vaak geassocieerd wordt met respect en een vormend 

karakter heeft. De heer Bogaarts attendeert ieder op de normen en waarden hieruit en 

roept ieder op deze ook uit te dragen.  

 

Mevrouw Eli meldt dat er onderzoek gedaan is naar de reputatie (merk) van 

sportbonden. Er zijn 2400 mensen ondervraagd wat zij spontaan associëren met 

sporten, sportbonden etc. De Judobond neemt de 4e plaats in waar het gaat om sterkte 

reputatie / merkwaarde. De KNVB, NOC*NSF en de KNSB staan resp. 1,2 en 3. Op de 

5e plaats staat de Atletiekunie. De vragen hadden betrekking op 39 factoren waaronder 

waardering, spontane bekendheid, merkkracht, persoonlijkheid, prestatie etc. Alles 

staat beschreven in de MarketingTribune van 9 juni. 

 

Er zijn een aantal huishoudelijke mededelingen. Mevrouw Eli verzoekt alle aanwezigen 

tot 16.00 uur vanmiddag niets uit deze vergadering naar buiten te brengen via sociale 

media. Zij leest de lijst met afmeldingen voor.  

 

Stemverhouding 

Noord Nederland  5 bondsraadsleden → 11 stemmen, totaal 55 

Oost Nederland  5 bondraadsleden → 9 stemmen, totaal 45 

Zuid Nederland  5 bondraadsleden → 16 stemmen, totaal 80 

Zuid-Holland  5 bondraadsleden → 14 stemmen, totaal 70 

Noord-Holland  5 bondraadsleden → 14 stemmen, totaal 70 

Midden Nederland  5 bondraadsleden → 14 stemmen, totaal 70 

Limburg   4 bondraadsleden → 10 stemmen, totaal 40 

Totaal aantal stemgerechtigde stemmen: 430 

Gewone meerderheid komt uit op 216, een 2/3 meerderheid op 287 

 

2. Benoeming notulencommissie en stemcommissie 

De heren Errens (L), Jongh Visscher (NH) en Van Weert (MN)vormen de 

notulencommissie.  

De stemcommissie bestaat uit de heren Kniese (ZH), Schilderinck (ZH) en mevrouw 

Staal (L).  

 

3. Vaststelling agenda 

De heer Bogaarts brengt een motie van orde in betreffende de wenselijkheid snel 

duidelijkheid te krijgen omtrent de bestuurlijke situatie. Hij stelt voor dit bij 

agendapunt 15 te bespreken. De aanwezigen gaan hiermee akkoord. 

 

 

4. Mededelingen 

 

Mevrouw Gravenstijn legt een verklaring af. 
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Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen in mij als ex-topsporter en persoon. 

Met name de aanstellingscommissie en de bondsraad die in deze fase van de JBN 

bereid was een daadkrachtige en kritisch persoon aan te stellen als 

portefeuillehouder topsport. Als ex-topsporter met ervaring in de laatste 10 jaar 

heb ik getracht op een integere wijze de visie en standpunten van de JBN in te 

vullen en te verdedigen. Ik heb binnen het beleid van de bond getracht mijn 

verantwoordelijkheid te nemen en aan te tonen dat er terug te zien moet zijn in 

borging en worteling binnen de cultuur en organisatie.  

Besturen is in mijn optiek met de lessen uit het verleden bereid zijn de toekomst 

tegemoet te treden. Maar wel met een visie en een uit te stippelen beleid. Daarbij 

heb ik de angst en de kritiek die een verandering binnen een organisatie met zich 

meebrengt telkens voor lief genomen. Altijd vanuit mijn hart voor een sport in het 

belang voor de sporters en de talenten. Als basis van de sportvorming, sociale 

steunpilaren, normen, waarden en respect, echter zonder respect voor de bond, 

beleid en personen wordt aangevallen, wordt besturen slechts verdedigen. Zeker 

als bestuursleden niet bereid blijken elkaar te ondersteunen in de door hun 

opgestelde visie in de uitvoering ervan. Zelfs een persoon als ik die als geen ander 

heeft geprobeerd met haar judohart kennis, kunde en passie te combineren met 

het uitvoeren van de ambitie bij de bond is uiteindelijk het slachtoffer geworden 

van persoonlijke vetes, oude wonden, bestuurlijk onvermogen en een gebrek aan 

leiderschap.  

Als een van de meest succesvolle judoka’s van het laatste decennium had ik de 

hoop in de uitvoering van mijn beleid en visie de steun te krijgen van NOC*NSF. 

Het advies van de sportkoepel om het tijdelijk van een afstand te bekijken om 

zodoende tot een ander perspectief te komen, heb ik ervaren als een tijdelijke en 

bovenal een politieke oplossing. NOC*NSF heeft daarmee de kans gemist om Judo 

Bond Nederland terug te geven aan de judobond en haar 45.000 leden. Een bond 

met een duidelijke visie voor de toekomst voor haar leden, door haar leden die 

zich blijven ontwikkelen en groeien. Politiek mag in mijn beleving nooit boven 

sport gaan, maar helaas zijn stropdassen dus boven banden en slippen gegaan. Ik 

heb ervaren dat angst en eigen belang in de afgelopen twee jaar de rode draad 

zijn geweest in het beleid van de judobond.  

Het realiseren van het Nationaal en Regionaal Talenten Centrum zijn als 

voornaamste missie van NOC*NSF binnen de JBN heilig verklaard. De directie van 

JBN heeft zich in de afgelopen jaren dermate afhankelijk gemaakt van NOC*NSF 

dat de visie van de sportkoepel als een dictaat werd geaccepteerd. Zelfs als dat 

ten koste ging van de visie en het opgestelde beleid van de bond. Dat ging 

daardoor ten koste van het kostbaarste gedeelte van de bond: bestuursleden, 

coaches, judoka’s en de leden. Er zijn in dit proces zowel bestuurlijke als 

menselijke waarden overschreden. Er zijn mensen moedwillig beschadigd en de 

media is gebruikt om doelen te bereiken. Vooral ook om de eigen positie binnen 

de bond veilig te stellen als directeur.  

We gaan een mooi sportjaar tegemoet. Ik wens iedereen een prachtige 

Olympische Spelen toe. Ik heb in Sydney, Athene en Beijing ervaren hoe 
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belangrijk het is om als sporter op dat toneel de prijzen te winnen waarvoor 4 jaar 

lang is getraind. Ik wens het interim bestuur van de JBN veel succes en wijsheid 

voor de toekomst. Vooral mijn opvolger als portefeuillehouder. Kennelijk was de 

JBN nog niet klaar voor een bestuurslid dat bereid was om haar inzet, kennis en 

kunde die haar op de mat successen bracht, mee te nemen als ervaring voor de 

volgende generatie. Ans, René, Connie bedankt voor jullie steun. Succes allemaal. 

Bij deze besluit ik per direct af te treden.  

 

Mevrouw Gravenstijn verlaat om 10.25 uur de vergadering. 

 

De heer Bogaarts prijst het moedige besluit van mevrouw Gravenstijn. Hij heeft haar 

leren kennen als een integer bestuurder met altijd een duidelijke visie op judo en 

betreurt het dat wij deze visie moeten missen. Wij hebben belangrijke beslissingen te 

nemen voor de komende jaren. Hij spreekt de hoop uit dat wij met z’n allen de 

schouders er weer onder kunnen zetten. 

 De heer Fransens (ZH) vindt dat de huidige ontstane bestuurlijke situatie vraagt om 

een grondige analyse over de situatie die nu is ontstaan en vraagt het bestuur de 

bondsraad hierover terugkoppeling te geven. Hij vraagt openheid en transparantie. Bij 

hem heerst het gevoel dat niet altijd de waarheid is gezegd en doet een beroep hierop. 

Tot slot wil hij ook mevrouw Gravenstijn danken voor haar inzet en spreekt dit uit 

namens alle bondsleden. 

De heer Bogaarts zegt toe dit aan het interim bestuur aan te zullen geven. Het is niet 

de intentie van het bestuur geweest om zaken fout voor te stellen of foute informatie 

te geven. Over berichten in de persoonlijke sfeer zal het bestuur zich niet uitlaten. Hij 

licht toe dat het bestuur een keuze moest maken en dat maakte dat er op een eerder 

genomen besluit teruggekomen moest worden.   

 

 De heer Bras (NH) vraagt aandacht voor de wijze waarop de bondsraad is 

geïnformeerd over het aftreden van Mevrouw Gravenstijn omdat er al een persbericht 

circuleerde dat zij was afgetreden, uitgegeven door het bestuur. Daarna werd een 

bericht verstuurd dat zij wel in het bondsbestuur zat met tussendoor berichten die 

weer ingetrokken moesten worden. Hij vraagt de wijze van communicatie mee te 

nemen bij de eerder genoemde analyse. De heer Bogaarts zegt dit toe.  

 

 De heer Schilderinck (ZN) brengt een motie in. Formeel zijn er twee bestuurders en 

daarin moet voorzien worden. De 5 districten hebben hiervoor een motie opgesteld.  

 

De bondsraad van de Judo Bond Nederland, in vergadering bijeen op 18 juni 2016 

stelt vast dat er onrust is ontstaan rond de controverse tussen de 

portefeuillehouder topsport en de technisch directeur. Constateert dat de 

bondsvoorzitter en de portefeuillehouder topsport hieruit hun conclusies hebben 

getrokken en besloten hebben hun portefeuille ter beschikking te stellen. Besluit 

een voorziening te treffen om de opengevallen plaatsen binnen het bondsbestuur 

tijdelijk in te vullen. Benoemd naast de penningmeester en de ter vergadering 
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gekomen portefeuillehouder leden- en wedstrijdzaken voor de periode van 1 jaar 

ad interim de volgende bestuurders: Jos Hell, voorzitter, Hendrik Koppe 

portefeuille topsport, Rick Frowyn portefeuille breedtesport. Draagt het bestuur op 

de lopende zaken waar te nemen, de begroting voor het jaar 2017 voor te 

bereiden en de bestuursverkiezingen tijdens de jaarvergadering van 2017 te 

organiseren en gaat over tot de orde van de dag.  

 

De voorzitter stelt voor deze motie uit te voeren. Ter discussie komt hoe deze motie 

zich verhoudt tot de statuten en reglementen. Mevrouw Huiskamp vraagt het woord op 

grond van artikel 15 lid 12 van het huishoudelijk reglement. Zij is lid van een door de 

bondsraad gekozen commissie, te weten de commissie van beroep, en het onderwerp 

houdt verband met deze commissie. De voorzitter geeft haar de gelegenheid om deel 

te nemen aan de beraadslaging. Mevrouw Huiskamp geeft de bondsraad onder meer in 

overweging om – alvorens te stemmen – de motie langs de statuten en reglementen te 

leggen en zich af te vragen of de statuten en reglementen worden gevolgd, of dat er 

met de motie van wordt afgeweken. Terzijde wordt opgemerkt dat de motie niet uit de 

beraadslagingen voortvloeit (vergelijk artikel 15 lid 10 van het huishoudelijk 

reglement). Belangrijker is de vraag of artikel 11 lid 8 van het huishoudelijk reglement 

aan de orde is. Daarin staat dat in een tussentijdse vacature wordt voorzien met 

inachtneming van artikel 11 lid 1 van de statuten. In laatst genoemd artikel staat 

beschreven hoe de kandidaatstellingsprocedure in zijn werk gaat en de termijnen die 

daaraan worden verbonden. Mevrouw Huiskamp geeft de bondsraad in overweging om 

indien afwijking van deze regelgeving noodzakelijk wordt geacht dit in elk geval 

bewust en gemotiveerd te doen. De voorzitter van de reglementscommissie, de heer 

Schilderinck, stelt dat regels die over termijnen en verkiezingsprocedures gaan 

gereglementeerde verkiezingen betreffen. Omdat hier een vertrouwenskwestie speelde 

en daarom een noodsituatie is ontstaan, meent hij dat artikel 10 lid 2 van de statuten 

van toepassing is. De situatie doet zich naar zijn mening voor binnen de 

oproepingstermijn van de reguliere vergadering. De bondraad neemt in dit geval een 

beslissing. In artikel 49 van het huishoudelijke reglement wordt immers gesproken 

over een noodvoorziening waarin de bondraad beslissingen neemt in situaties waarin 

niet is voorzien. Mevrouw Huiskamp merkt op dat, nu de situatie die de heer 

Schilderinck aanduidt als noodsituatie is ontstaan enkele dagen voor de reguliere 

bondsraadsvergadering, haar inziens niet gezegd kan worden dat deze situatie zich 

voordoet binnen de oproepingstermijn. Daarnaast merkt zij op dat het in artikel 49 van 

het huishoudelijk reglement gaat over gevallen waarin de statuten en reglementen niet 

voorzien en dat in dergelijke gevallen het bondsbestuur een voorziening treft en als het 

bondsbestuur daartoe niet in staat is, dan zal de bondsraad hiervoor zorgen. Eerst zal 

de vraag beantwoord moeten worden of het gaat om een situatie waarin de 

regelgeving niet voorziet. En als dat zo is, hoe lang dan gesproken kan worden van een 

zogenaamde ‘noodsituatie’. Mocht de bondsraad van mening zijn dat bijvoorbeeld met 

de artikelen betreffende tussentijdse vacatures wel in de situatie wordt voorzien, dan 

zou de bondsraad op grond van artikel 50 van het huishoudelijke reglement, onder een 

aantal voorwaarden, een of meer bepalingen tijdelijk buiten werking kunnen stellen. 
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Mevrouw Huiskamp geeft de bondsraad in overweging om aandacht te hebben voor de 

termijnen die gelden volgens de regelgeving en ook voor de redenen waarom er 

termijnen gelden. Zij roept de bondsraad met name op zorgvuldig en weloverwogen te 

werk te gaan. De heer Schilderinck verwijst nogmaals naar artikel 49 van het 

huishoudelijk reglement en artikel 10 van de statuten en stelt voor de motie in 

stemming te brengen. Vanuit de bondsraad wordt een moment van reflectie 

voorgesteld. De voorzitter van de vergadering acht het van groot belang dat er een 

oplossing wordt gevonden. Op zijn voorstel wordt overlegd en petit comité. De 

aanwezigen gaan hiermee akkoord en de vergadering wordt om 10.44 uur geschorst.  

 

De vergadering wordt hervat om 11.24 uur. Na ampel beraad is gekomen tot een 

compromis en wordt een motie ingediend. 

 

De bondsraad van de Judo Bond Nederland, in vergadering bijeen op 18 juni 2016 

in Nieuwegein stelt vast dat er onrust is ontstaan rond de controverse tussen de 

portefeuillehouder topsport en de directeur topsport. Constateert dat de 

bondsvoorzitter en de portefeuillehouder topsport hieruit hun conclusies hebben 

getrokken en besloten hebben hun portefeuille ter beschikking te stellen. Besluit 

een voorziening te treffen om de opengevallen plaatsen in het bondsbestuur 

tijdelijk op te vullen. Benoemd naast de penningmeester en de ter vergadering 

gekozen portefeuillehouder leden- en wedstrijdzaken tot 26 november 2016 (dat 

is de datum van de eerstvolgende buitengewone vergadering) de ad interim 

volgende bestuurders Jos Hell, voorzitter, Hendrik Koppe portefeuillehouder 

topsport, Rick Frowyn portefeuillehouder breedtesport te benoemen. Draagt het 

bestuur op de lopende zaken waar te nemen, de begroting voor het jaar 2017 

voor te bereiden en de bestuursverkiezingen tijdens de buitengewone 

bondsvergadering van 26 november 2016 te organiseren. Daarbij wordt 

opgemerkt dat, indien deze verkiezingen niet leiden tot de invulling van alle 

portefeuilles, op basis van deze motie, wordt voorgelegd aan de bondsraad of 

verlenging van de termijn van 1 of meer interim bestuurders tot de eerstvolgende 

jaarvergadering en dus verkiezingen worden goedgekeurd en gaat over tot de 

orde van de dag. Getekend door 5 voorzitters van de districten.  

 

 Mevrouw Staal (L) vraagt aandacht bij het bestuur om niet een vergelijkbare situatie 

te creëren zoals in het verleden. Zij informeert bij het bestuur of nieuwe 

bestuursleden bereid zijn hun taken die zij nationaal hebben, neer te leggen. De heer 

Bogaarts meldt dat vermenging van functies met bondsraad niet verenigbaar is. 

Andere functies zijn al tegen het licht gehouden. Een en ander staat ook beschreven in 

de statuten.  

Een ander punt dat zij wil inbrengen is de verdeling van de tickets naar Rio. De heer 

Bogaarts licht dit laatste punt toe. Te doen gebruikelijk vormen de voorzitter en de 

portefeuillehouder topsport samen de afvaardiging naar een OS. De heer Stegeman 

heeft aangegeven op eigen kosten naar Rio te willen afreizen. De heer Bogaarts heeft 

zelf aangegeven niet naar Rio te willen afreizen. Mevrouw Eli vult aan dat binnen de 
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statuten en gedragscodes heel nadrukkelijk is aangegeven dat er nut en noodzaak 

moet zijn om de investering van afreizen te rechtvaardigen. De heer Bogaarts heeft 

het bondbureau opdracht gegeven het ticket door te verkopen aan een andere 

sportbond. De heer Bogaarts neemt dit ingebrachte punt mee in het interim bestuur.  

 

De motie wordt in stemming gebracht.  

De heer Kniese brengt verslag uit namens de stemcommissie: 

- er zijn geen foute stemmen ingebracht; 

- er zijn 374 stemmen voor; 

- er zijn 42 stemmen tegen; 

- er zijn 14 blanco stemmen. 

De motie is hiermee aangenomen. 

De heer Bogaarts verzoekt de zojuist ingestelde interim bestuurders, de heren Hell, 

Koppe en Frowyn, plaats te nemen aan de bestuurderstafel.  

 

De heer Bogaarts verontschuldigt zich voor het feit dat hij bij de opening van deze 

vergadering vergeten is het overleden erelid de heer J. Nauwelaerts de Agé te 

memoreren en er wordt een minuut stilte in acht genomen.  

 

 Mevrouw Klooster (MN en lid begeleidingscommissie topsport) meldt een 

onverenigbaarheid door de huidige ontstane situatie in de begeleidingscommissie en 

verzoekt de aanwezigen in te stemmen met het toetreden van de heer Fransens in de 

begeleidingscommissie. De aanwezigen stemmen met applaus in met dit voorstel. 

 

De heer Hell geeft aan dat het bestuur met volle overtuiging en energie de komende 

maanden ingaat. Hij rekent op het bestuur en hij rekent ook op de leden om het 

bestuur te voeden. Hij vraagt ieder ervoor te zorgen dat geluiden uit de regio goed 

doorkomen bij het bestuur.  

 

De heer Spijker (NH) meldt een bericht in De Telegraaf over de huidige 

bestuurswijzigingen. Het bestuur geeft aan dat wij er soms niet aan ontkomen dat 

nieuws snel via sociale media verspreid wordt.  

 

 

5a. Vaststelling notulen bondraadsvergadering 30 mei 2015 

 Pagina 4 Punt 4 Vaststelling notulen bondsraadvergadering 29 november 2014. De 

heer Kniese (ZH) informeert wanneer het punt wordt opgepakt betreffende het 

bijwerken van hoofdstuk drie van het bondsvademecum. Mevrouw Eli meldt dat er 

afstemming met de heer Vermeulen is geweest en zij meldt, met excuses, dat het punt 

wordt opgepakt.  

 

 Pagina 4 Punt 6 Financieel jaarverslag. De heer Kniese (ZH) refereert aan de 

opmerking van de accountant die garanties wil zien dat alle sporters die lid zijn van 

verenigingen, ook opgegeven worden aan de JBN. De accountant blijft er op sturen dat 
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alle leden wel opgegeven worden. De heer Bogaarts licht toe dat een volledig aantal 

leden niet is vast te stellen en meldt dat er stappen zijn gezet dit te verbeteren. Er 

wordt nagedacht over optreden in deze situatie. Een andere mogelijkheid is dat er 

reglementair wordt opgetreden.  

 

 Pagina 10 Punt 11 Huishoudelijk reglement. De heer Kniese (ZH) wijst op de 

toezegging van het bestuur bij NOC*NSF navraag te doen over een toelichting op de 

notitie van afwijzing van het bestuur. Het betrof hier de toevoeging van een lid 11 c 

aan artikel 14 (pauzeperiode van één jaar tussen aftreden en weer aantreden van lid 

of plaatsvervangend lid van de bondsraad).* Mevrouw Eli meldt dat er een schriftelijke 

reactie is en deze zal naar alle bondraadsleden verstuurd worden. 

 

De notulen van de bondraadsvergadering van 30 mei worden hiermee vastgesteld. De 

voorzitter dankt mevrouw Van der Scheer en de notulencommissie voor het verslag.  

 

 

 

 

 

 

 

* voetnoot: in artikel 11 staat een pauzeperiode van 3 jaar.  
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5b Vaststelling notulen bondsraadvergadering 28 november 2015 

 Pagina 13 Huisvestigingscommissie. De heer Paanen (NH) meldt het fijn te vinden bij 

deze vergadering aanwezig te zijn. Hij licht toe dat het mogelijk zijn laatste speech is 

omdat hij niet weet of zijn hoge leeftijd in de toekomst nog gaat toelaten bij deze 

vergadering te zijn. 

Hij geeft aan het belangrijk te vinden dat de vaste goederen goed beheerd worden 

door de bond. Er is inmiddels een motie ingediend en verzoekt de voorzitter dit punt 

nu in bespreking te nemen. De voorzitter stelt voor dit punt tijdens een volgende 

vergadering op de agenda te laten plaatsen.  

 

 Pagina 16 Punt 12 Volgende bondsraadvergadering. In de notulen staat vermeldt dat 

de volgende vergadering is gepland op 28 mei 2016. De heer Bras (NH) meldt dat de 

heer Südmeijer op basis van deze datum zijn vakantie heeft gepland en mist daarom 

deze vergadering. De datum in het verslag klopt. De heer Bras informeert naar de 

reden dat deze vergadering is verplaatst naar vandaag. Mevrouw Eli licht toe dat dit te 

maken heeft gehad met het voorbereiding van het meerjarenbeleid en met de 

tripartiete overleggen.  

 

 Pagina 16 Punt 10 Contributiestelsel. De heer Van Grieken (NH) meldt dat hij zich 

aangemeld heeft n.a.v. de oproep van mevrouw Eli aan belangstellenden mee te 

denken met het bestuur in een klankbordsessie. Hij heeft hierover nog niets vernomen. 

Mevrouw Eli meldt dat belangstellende leden zich een na een hebben afgemeld voor de 

in maart hiervoor geplande bijeenkomst. Dit punt zal nu verder worden opgepakt 

binnen het beleidsplan. 

 

De notulen van de bondsraadvergadering van 28 november 2015 worden hiermee 

vastgesteld en de voorzitter dankt de betrokkenen voor hun inzet.  

 

6. Jaarverslag 2015 

 

De heer Bogaarts licht het verslag toe. Het jaarverslag 2015 is inmiddels besproken in 

alle tripartiete overleggen. Naar aanleiding daarvan zijn tekstuele en inhoudelijke 

wijzigingen gedaan en verwerkt.  

 

 Pagina 5. Op deze pagina worden een aantal gegevens gedeeld, onder meer over 

dangraden. De heer Bras (NH) mist de gegevens uit de districten. Hij vraagt of het een 

idee is deze ter beschikking te stellen voor benchmarken. De heer Bogaarts stelt voor 

dit via de gradencommissie te verspreiden naar de districten.  

 

 Pagina 13. Eigen media en middelen. De heer Bras (NH) heeft op de website www.mijn 

JBN.nl gezocht. Historie wordt niet meegenomen en de info is niet up to date en hij 

kan dit zelf niet veranderen. Wat is het ambitieniveau van Mijn JBN als community? De 
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heer Bogaarts licht toe dat dit in het meerjarenbeleidsplan (positionering) wordt 

opgenomen. Daarnaast mist de heer Bras informatie over Blokhoeve 5. De heer 

Bogaarts licht toe dat dit pand nog steeds in bezit is van de bond.  

 

 Pagina 13. Eigen middelen en media. De website trekt dagelijks 740 unieke bezoekers 

per dag en maandelijks bijna 47.000 unieke bezoekers. De heer Van Grieken (NH) 

meldt als je 740 vermenigvuldigd met 30 je op een ander aantal uit komt. De heer 

Bogaarts heeft hier geen verklaring voor. De afdeling communicatie pakt dit punt op.  

Note: voor de bespreking van punt 9 kan de heer Bogaarts dit punt toelichten omdat 

er inmiddels duidelijkheid is over dit punt. Het gaat om 47.000 bezoekers en geen 

unieke bezoekers.  

 Pagina 14 Overig. Ruim 16.500 leden ontvangen de nieuwsbrief. Het JBN Magazine 

wordt verstuurd naar 25.000 adressen. De heer van Grieken (NH) informeert waarom 

dit verschillend is. Mevrouw Den Elzen licht toe dat leden bij de nieuwsbrief kunnen 

aangeven of zij wel of niet het magazine willen ontvangen. 

 

7. Financieel jaarverslag 2015 

De heer Bogaarts licht het financieel jaarverslag toe. Hij meldt dat, door alle commotie, 

er een vacature staat vermeld voor portefeuille topsport. Dat is onjuist. In het originele 

verslag is dit aangepast.  

De financiële commissie is aanwezig geweest bij de bespreking met de accountant en 

heeft verslag uitgebracht. In deze verklaring staat dat de conclusies van de accountant 

onderschreven worden en de accountant heeft een controleverklaring opgesteld. De 

heer Bogaarts verzoekt tot goedkeuring van het financieel jaarverslag 2015 en de 

financiële commissie decharge te verlenen.  

 Pagina 6. De heer Bras (NH) wijst op pagina 6 informeert naar het tekort van 

€ 284.000,-.  

De heer Bogaarts licht toe dat de kosten voor districtsactiviteiten van € 182.000 zoals 

in de begroting zijn opgenomen, in dit bedrag zijn opgenomen. De hogere kosten 

worden gecompenseerd door inschrijfgeld. In de begroting salderen wij de inkomsten 

en de uitgaven van de districten als 1 post (€ 182.000,-). Kijkend naar de uitgaven 

van de districten wordt dit weer gecompenseerd door € € 187.000,-. In het jaarverslag 

moet dit als 2 posten vermeld worden.  

 

 Pagina 6 De heer Van Grieken (NH) informeert naar de kosten van leden. De heer 

Bogaarts licht toe dat er een nieuw marketingplan komt, hier wordt druk aan gewerkt. 

De heer van Grieken refereert aan de twee ledenwervingsacties die gestart gaan 

worden. Mevrouw Eli meldt dat dit buiten de scope valt van de klankbordgroep. Zij 

meldt dat er rondom het meerjarenbeleidsplan bijeenkomsten gaan komen. Wanneer 

er leden zijn die hierover ideeën hebben, zijn deze welkom bij het bestuur.  

De financiële commissie wordt decharge verleend en de betrokkenen worden bedankt 

voor hun inzet.  
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 Pagina 7. De heer De Vos (MN en financiële commissie) brengt in dat er 

onduidelijkheid is over de ontstane vacature in de commissie. In de financiële 

commissie was een lid dat ook voor een andere bond actief was en de financiële 

commissie heeft dat als positief ervaren. Het bestuur ziet graag weer iemand van 

buiten de regio, maar dat betekent niet dat andere belangstellenden zich niet mogen 

aanmelden. Het bestuur geeft aan dat dit laatste mogelijk is. Wie geïnteresseerd is, 

kan zich aanmelden. Een profiel is beschikbaar op de JBN-site.   

 

A. Jaarverslag Financiële Commissie 

 

 De heer Fransens (ZH) heeft de financiële commissie verzocht de bondsraad 

regelmatig te informeren over de stand van zaken. De heer De Vos meldt dat na elke 

vergadering een verslag is gemaakt en verstuurd. De heer Fransens geeft aan dat 

districten deze informatie niet ontvangen en daar zit een omissie. Mevrouw Eli licht toe 

dat deze informatie naar alle secretarissen gestuurd wordt. Op verzoek van de heer 

Fransens gaat zij dit na.  

 

 De heer Jongh Visscher (NH) informeert waarom deze stukken niet naar de voorzitters 

van de districten gestuurd worden, mede omdat de secretarissen al zoveel stukken 

toegestuurd krijgen. Mevrouw Eli meldt dat dit de afspraak is met de secretarissen. 

Mochten er voorstellen zijn om dit te verbeteren, dan houdt het bestuur zich 

aanbevolen. Er wordt onderzocht wat de kosten zijn om te werken met functionele 

e-mailadressen. Dit is een stuk gemakkelijker bij wisselingen van privé e-mailadres. 

 De heer Cooiman (ON) doet de suggestie deze stukken te plaatsen op de website. De 

heer Hell geeft aan deze vragen via het bondsbureau te doen en buiten de vergadering 

om.  

 

Het financieel jaarverslag 2015 wordt vastgesteld.  

 

8. Jaarverslagen van de door de bondraad benoemde commissies 

 

A. Jaarverslag Tuchtcommissie JBN 

Dit jaarverslag is ter kennisgeving. De heer Hell dankt de heer Van Eijk en 

betrokkenen. 

 

B. Jaarverslag Commissie van Beroep JBN 

Er zijn geen opmerkingen. Dit verslag wordt vastgesteld. 

 

C. Jaarverslag Reglement Commissie JBN 

Er zijn geen opmerkingen. Dit verslag wordt vastgesteld.  

 

D. Jaarverslag Beoordelingscommissie Kandidaten bondsbestuur 

Er zijn geen opmerkingen. Dit verslag wordt vastgesteld. 
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E. Jaarverslag Financiële Commissie 

Er zijn geen opmerkingen. Dit verslag wordt vastgesteld. 

 

F. Jaarverslag Begeleidingscommissie topsport 

 

 De heer Cooiman (ON) meldt dat hij tussentijds geen verslag gezien heeft van deze 

commissie en dat was wel toegezegd. De heer Schilderinck (ZN) licht toe dat van alle 

vergaderingen verslagen worden gemaakt en het niet gebruikelijk is dat alle notulen 

doorgestuurd worden. Eenmalig zijn de vragen die in het tripartiete overleg zijn 

gesteld, gedeeld. Het verslag is toegevoegd aan de agenda.  

De heer Cooiman geeft de wenselijkheid aan tot tussentijdse verslaglegging. De heer 

Schilderinck licht toe dat er bij de betreffende vergadering met de portefeuillehouder 

topsport twee leden aanwezig waren. Hij heeft niet de indruk dat de belangstelling 

voor het tripartiete overleg groot is. Bovendien is een van de leden ook lid van het 

tripartiete overleg.  

 

 De heer Errens (L) refereert aan de afspraak dat van ieder overleg een verslag 

rondgestuurd zou worden. De heer Hell geeft hierbij aan dat deze afspraken 

nagekomen moeten worden, maar vraagt ieder ook niet te overvragen.  

 

 Er is geen vacature meer in de begeleidingscommissie. De heer Fransen heeft 

inmiddels in deze commissie plaatsgenomen. 

 

9. Vaststelling begroting 2016 

 

De heer Bogaarts licht de begroting toe. De begroting is besproken in de tripartiete 

overleggen.  

 Er is een bedrag gekort van 5% vanuit NOC*NSF.  

 NOC*NSF gaat uit van eenzelfde verstrekking in 2017 als in 2016.  

 Elke district is gekort voor een bedrag van € 1.500,- op het maximale budget. Dit is de 

gesaldeerde post. Er zijn een aantal investeringen opgenomen voor de districten.  

 Het grootste risico in de begroting is de ontwikkeling van het aantal leden.  

 De liquiditeit laat een positieve ontwikkeling zien. Er is een mooi positief saldo 

opgebouwd. Dit betekent dat wij aan de korte termijnverplichtingen kunnen voldoen. 

Dit laatste is ook een opmerking van de accountant.  

 De solvabiliteit staat nu op 26%. Het streven is dat dit 50% wordt. Met 26% voldoen 

wij aan de norm die het NOC*NSF stelt. 

 Met de ledenwervingsacties is er uitgegaan van 45.000 leden. Er is een lichte stijging, 

maar het mag iets meer worden. 

 De verdeling van de eigen middelen is 25% naar sportparticipatie, 20% naar topsport, 

21% naar marketing en 34% algemeen.  

 Vergoeding vanuit het NOC*NSF wordt bepaald op basis van plaatsen in WK en OS en 

medailles. Dit levert een bepaald puntenaantal op. Wanneer een bond onder een grens 

zakt, gaat NOC*NSF met de bonden in gesprek. Wij zitten op dit moment aan de goede 
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kant. NOC*NSF stelt als voorwaarde dat van het totaal topsportbudget, wij daar 30% 

eigen middelen bij doen. Dat laatste is 20% van onze eigen middelen en daarmee 

voldoen wij aan de eisen van NOC*NSF.  

 Over de resultaten van het 1e kwartaal valt nog weinig te zeggen. Dit zal besproken 

worden met de financiële commissie.  

 

De heer Bogaarts verzoekt om vaststelling van de begroting.  

 

 De heer Jongh Visscher (NH) informeert naar € 100.000,- die gereserveerd is voor de 

club centraal. Kijkend naar het jaarplan van de club centraal, is er onvoldoende 

rendement. Dit terwijl er toch € 100.000,- gereserveerd is. De heer Bogaarts meldt dat 

het toernooipakket valt onder centraal. Hij meldt dat hiermee ook voldoende stappen 

gemaakt kunnen worden naar de national ranking. Mevrouw Van de Kerkhof vult aan 

dat deze ranking belangrijk is omdat daarmee een passend aanbod gedaan kan worden 

aan iedereen, ook voor jonge sporters. Mevrouw Eli voegt toe dat deze vragen 

schriftelijk beantwoord zijn en rondgestuurd naar alle districten, en de antwoorden 

staan vermeld op pagina 2.  

 

 De heer Schilderinck (ZN) onderstreept de eerder gemaakte opmerkingen over de 

ontwikkeling van het aantal leden. Hij is van mening dat de club centraal het eerste 

middel is hiervoor. Tot op heden heeft dit echter niet tot spectaculaire stijging geleid 

van het ledenaantal. Hij informeert naar de plannen hieromtrent. De heer Bogaarts 

licht toe dat er een plan klaar ligt. In het meerjarenbeleidsplan en de afdeling 

marketing en communicatie is er aandacht voor een goede positionering. 

De heer Schilderinck informeert of districtsbudgetten gebruikt worden voor sturing van 

activiteiten of dat iedereen de maximale som krijgt. De heer Bogaarts licht toe dat 

activiteiten georganiseerd kunnen worden uit het vaste bedrag. Dit is om praktische 

redenen gedaan. Gedeeltelijk kunnen de activiteiten zelf worden ingevuld. De ervaring 

is dat districten binnen het budget blijven. Mevrouw Eli wijst op de beschrijving van de 

districtsgelden die staat op pagina 26 onder punt 16. 

De heer Schilderinck meldt dat op investeringen normaal gesproken worden 

afgeschreven en dat in de begroting wordt opgenomen. De heer Bogaarts licht toe dat 

het afgeschreven bedrag opgenomen wordt als totaalbedrag in de begroting. Denk 

hierbij aan matten, klokken en laptops.  

 

 De heer Van Grieken (NH) heeft nog een vraag over de club centraal. Hij informeert of 

er meetpunten of meetmomenten zijn. De prognose is 125 en waar zitten wij nu? De 

heer Bogaarts meldt dat in de club centraal de secundaire verzekering is opgenomen 

van € 50.000,-. Dit is de helft van het budget. Hierin zijn ook de licentiekosten 

opgenomen van het toernooipakket. Dit maakt al een totaal van € 60.000,-. Hij is van 

mening dat je dit een kans van slagen moet geven. De heer Van Grieken meldt dat er 

tot op heden € 360.000,- uitgegeven is. Volgend jaar gaat dit richting een half miljoen. 

Mevrouw Eli vult aan dat de club centraal een project is tot en met deze beleidsperiode 

(2016). Er is ingezet op ledenwerving. De afkalving van het ledenaantal is hiermee 
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waarschijnlijk wel vertraagd. In de komende beleidsperiode wordt gekeken of wij 

hiermee doorgaan.   

De heer Hell verzoekt de aanwezigen akkoord te gaan met het vaststellen van de 

begroting. De aanwezigen stemmen hiermee in. De voorzitter schorst de vergadering 

voor een korte pauze. 

 

10. Vaststelling Jaarplan 2016 

 

De voorzitter stelt voor het Jaarplan 2016 vast te stellen tenzij er dringende vragen 

zijn. 

 

 De heer Bras (NH) brengt de website www.mijnjbn.nl aan de orde en het hebben van 

een specifiek e-mailadres. Volgens het jaarplan beschikken wij over de e-mailadressen 

van 70% van onze leden. Hij informeert of het mogelijk is het huidige percentage van 

70% te verhogen naar 100%. Mevrouw Eli meldt dat hieraan gewerkt wordt.  

Het Jaarplan 2016 wordt vastgesteld. 

 

11. Kaders meerjarenbeleidsplan 2017-2020 en verder 

Mevrouw Eli licht toe dat de heer Van Stiphout bij dit punt aanhaakt. Hij heeft een 

achtergrond op het gebied van marketing en communicatie op sportgebied en hij is 

verzocht mee te denken vanuit die expertise. Eerder is een projectplan opgesteld. Het 

projectplan is besproken in de bestuursvergadering en daarna in de verschillende 

tripartiete vergaderingen. Vervolgens zijn er wijzigingen aangebracht en in het bestuur 

besproken. Dit definitieve stuk is bij de vergaderstukken van vandaag gevoegd. 

Vandaag gaat het om het vaststellen van de kaders.   

Het toekomstbeeld van sport gaat over het steeds meer centraal stellen van het 

individu. Daar zit een IT- infrastructuur onder. Het tweede punt gaat over de behoefte 

aan communities. Voor het individu is dit per moment verschillend. Het derde punt 

gaat over co-creatie. Mensen willen ervaringen waarin ze zelf willen sturen.  

De heer Van Stiphout neemt het vanaf dit punt over. Hij vertelt dat bij andere bonden 

dezelfde zaken spelen. Er zijn ontwikkelingen waarin leden hun eigen bewegingen 

maken en daarbij niet afhankelijk zijn van een kanaal, de vereniging. Voor JBN en voor 

sportscholen en verenigingen is dit een belangrijk punt. De JBN moet hiervoor geld in 

de markt steken en samen leden en consumenten bereiken. Er is veel keuze en een 

budosport is daarbij niet vanzelfsprekend.  

Er ligt een voorstel voor een missie, een richting, waar gaan we voor en waar gaan we 

niet voor. Hier staan impliciete keuzes in. Een missie staat vaak op papier en wat 

betekent dit voor je keuzes, wat is de kracht van je sport, hoe zet je deze kracht in? 

De sporter staat centraal en de JBN is daar aanjagend in.  
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Waar ligt de unieke kracht van de judosport? Er hebben zes vragen centraal gestaan 

tijdens drie sessies waarbij 30 leden vanuit de bondsraad zijn betrokken. Hieruit zijn 

honderden woorden gekomen en deze woorden zijn geclusterd. De merkwaarden die 

hier uitgekomen zijn, zijn: weerbaar, zelfzuchtig, vormend, eerbiedig en evenwichtig.  

De heer Van Stiphout legt vervolgens uit welke waarden vanuit marketingperspectief 

positief en negatief werken en welke waarden werkelijk onderscheidend zijn en welke 

niet. De kracht ligt bij evenwichtig en weerbaar, eerbiedig en vormend. Vervolgens 

gaat hij in op de belemmerende waarden. In zijn algemeenheid geldt dat 

zelfzuchtigheid en machtsvertoon belemmerende voorwaarden zijn voor een 

sportbond. Daar ligt een taak voor de gehele sport. De merkwaarden moeten de 

richting gaan aangeven.  

Alle aanwezigen wordt met post-it notes in de gelegenheid gesteld opmerkingen te 

geven om richting te bepalen om de ambities te bereiken. Dit is voor na de 

vergadering.  

De heer Kroeger (NN) vindt marketing een mooi instrument, maar vraagt zich 

tegelijkertijd af of de doelen van ledenaantal gehaald gaat worden. Er zijn nu 45.000 

leden geregistreerd als lid. Leden worden nu niet altijd aangemeld bij de JBN en 

waarom bewegen wij niet richting sportscholen? Daarnaast mist hij een commercieel 

plan. De heer Van Stiphout ligt toe dat een commercieel plan leidend in een MJBP moet 

zijn waarin staat hoe je mensen aan je sport bindt. De heer Kroeger wil graag zien wat 

het kost en wat het oplevert. De heer Van Stiphout meldt dat dit van belang is bij het 

uitwerken van het plan.  

De heer Van Grieken (NH) refereert aan een onderzoek van NOC*NSF dat 127.000 

mensen in de onderzoeksperiode van het NOC*NSF iets op de mat gedaan hebben van 

judo. Moeten wij er niet voor zorgen dat wij kinderen bereiken? Hij is van mening om 

vooral contact te creëren met deze doelgroep zoals bijv. de KBN dat doet.  

Gezien de tijd stelt de heer Hell voor vragen over dit punt via andere wegen te stellen. 

Mevrouw Klooster (MN) stelt voor een aparte sessie te beleggen. Mevrouw Eli stelt 

voor vandaag voor akkoord op de kaders te vragen: er komen nog andere momenten 

(spurts) waarop ieder een bijdrage kan leveren en daarvoor kan ieder zich aanmelden. 

Het voorstel wordt vervolgens gedaan om over dit punt een aparte vergadering te 

beleggen hoe er verder gedaan wordt met dit onderwerp. Gezien de tijd is er helaas 

geen mogelijkheid meer om de werkvorm te kiezen die het bestuur voor ogen had. De 

aanwezigen gaan hiermee akkoord. Een datum wordt gepland. 

Mevrouw Eli licht vervolgens het MJBP toe. Er zijn zes accenten gelegd wat betreft 

strategische ambities: 

- Beter verkopen en waarmaken merkbelofte kracht budosport (marketing) 

- Meer en beter bestaande budosporters aan ons binden (behouden) 

- Meer en beter nieuwe budosporters werven (werven) 
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- Actieve en passieve budobetrokkenen persoonlijk beter leren kennen en zodoende 

langer aan de budosport te binden (budosportfanbase bouwen) 

- Bouwen aan huidige en toekomstige topsportprestaties (talentontwikkeling en 

medailles) 

- Voldoen aan alle 13 aanbevelingen Code Goed Sportbestuur (modernisering 

bestuursmodel).  

Vanuit het bestuur wordt gevraagd aan de bondsraad de kaders vast te stellen. De 

aanwezigen gaan hiermee akkoord. Er komt een aparte sessie en ieder kan via andere 

wegen ook input geven op dit punt. De heer Fransens (ZH) stelt dat het ook wenselijk 

zou kunnen zijn om in deze aparte sessie ook de kaders aan te passen. Het bestuur 

knikt instemmend op dit voorstel. Deze aparte sessie wordt op korte termijn gepland. 

 

12. Update fulltime programma Papendal 

Mevrouw Miltenburg informeert de aanwezigen over de stand van zaken omtrent het 

fulltime programma op Papendal. Er is eerder reeds een memo uitgestuurd met 

informatie. Gezien de tijd gaat zij snel door de presentatie heen. Het belangrijkste is 

dat vanaf september een fulltime programma zal draaien op Papendal, de bouw is in 

oktober klaar. 

 

13. Zittingstermijnen 

Over dit punt is een memo gestuurd. De voorzitter stelt voor punt te verschuiven naar 

de vergadering in november. De aanwezigen gaan hiermee akkoord. 

 

14. Verkiezingen 

 

Er is een vacature in het bestuur voor wedstrijdzaken. In tegenstelling wat in een 

aantal stukken staat, gaat het om de portefeuille wedstrijdzaken en niet topsport. Er 

zijn twee kandidaten voor deze vacature: de heren Van Hoof en De Graaf. De laatste is 

niet aanwezig vandaag. 

De heer Bras (NH) vraagt of het niet de juiste procedure is om nu het woord te geven 

aan de beoordelingscommissie. De voorzitter informeert of hier behoefte aan is. Er ligt 

een document hierover. Mevrouw Huiskamp meldt dat met de ingestuurde brief 

voldoende duidelijkheid gegeven is. Mochten er vragen zijn, dan kunnen die natuurlijk 

gesteld worden.  

 

De heer Van Hoof neemt het woord en stelt zich voor. Hij beoefent zelf judo sinds zijn 

9e jaar, doet mee aan master kampioenschappen en wil zich nu op een andere manier 

inzetten voor judo. Hij is van mening dat alles te maken heeft met gerichte aandacht 

te geven, aan de sportscholen en de leden en respect. De heer Hell vraagt of iemand 

vragen heeft aan de heer Van Hoof. Dat is niet geval. Er gaat nu gestemd worden. 

Gezien de tijd wordt tijdens de stemming de rondvraag behandeld.  



 

Pag. 19/20 | 18 juni 2016 

 

 

 

15. Rondvraag 

 

 Mevrouw Van de Kerkhof heeft de vraag ontvangen waarom er besloten is tot een pilot 

DK -23 en een open inschrijving NK -21. Met de pilot wordt beoogd recht te doen aan 

twee wensen. Enerzijds een beter topsportgericht traject -21 jaar te krijgen en 

anderzijds lokaal een laagdrempelig aanbod voor de meer recreatieve wedstrijdjudoka 

te krijgen. Dit alles op uitdrukkelijk verzoek van de districten. Na de pilot volgt een 

evaluatie en de districten zijn hiervoor uitgenodigd. 

De heer Elema (NN) meldt dat de pilot daar nu draait. Er wordt rekening gehouden 

met de wens aansluiting te zoeken met de topsport. Hij vraagt of hierin meegenomen 

kan worden dat topsport meer gaat werken met wedstrijdsport. Mevrouw Van de 

Kerkhof licht toe dat deze afstemming is gebeurd. Het traject loopt en blijft lopen.  

 

 De heer Evenberg (ON) vraagt aandacht voor het feit dat het district kampioenschap 

voor senioren is weggehaald. Nu kijkend naar de deelname destijds en nu, is dat 

behoorlijk minder geworden. De meeste gewichtsklassen zijn goed vol, maar er is nu 

toch weer terugloop. Zijn tweede vraag is dat de arbitrage minder kans heeft om te 

leren. Mevrouw Van de Kerkhof licht toe dat -21 nadrukkelijk is meegenomen. Het is 

een DK -23 en scheidsrechters kunnen nog steeds op de mat. Er wordt nu een kans 

gecreëerd voor de meer recreatieve judoka’s. De toppers zijn aanwezig op het EK en 

daar kan de arbitrage aan de slag. Zij staat open om dit te veranderen als blijkt dat 

het niet werkt. De heer Evenberg spreekt de hoop uit dat het plan beter uitpakt in de 

toekomst. 

 

 Mevrouw Van de Kerkhof heeft een vraag gehad over het organiseren van een Grand 

Prix. Is hier zicht op? Mevrouw Van de Kerkhof geeft aan dat er gesprekken met de 

Gemeente Den Haag gaande zijn om een Grand Prix te organiseren. Dit is niet in het 

MJBP opgenomen en het vindt uitsluitend plaats als er kostendekkend georganiseerd 

kan worden. 

 

 De heer Frowyn informeert bij mevrouw De Leeuw of er onderzoek gedaan is naar 

schooljudo en de JBN. Zo’n 5 tot 10% stroomt in, in een JBN club.  

 

 Gevraagd wordt of de vergadering niet zo onder tijdsdruk gepland kan worden. 

 

 Mevrouw Eli heeft een vraag ontvangen van de heer Spijker (ON) over de stand van 

zaken ten aanzien van de intentieverklaring samenwerking IMAF. Dit is besproken in 

het tripartiete overleg. De stand van zaken is op dit moment nog niet anders dan het 

moment waarop de leden werden geraadpleegd over dit onderwerp. 

 

De heer Kniese meldt de uitslag van de stemming voor de vacature binnen het 

bondsbestuur.  

De uitslag is: 
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- de heer Van Hoof 298 stemmen 

- de heer De Graaf 48 stemmen 

- er zijn 42 blanco stemmen 

De heer Van Hoof is hiermee benoemd tot lid van het bondbestuur. Hij ontvangt 

bloemen. 

 

 De heer Nijhof meldt dat vanuit een aantal mensen van de bondraad het initiatief is 

gestart om de heer G. van Bommel voor te dragen als lid van verdienste. De districten 

en bestuur zijn gevraagd naar hun mening en zij gaven hun goedkeuring. Formeel de 

vraag of ieder hiermee akkoord gaat. Onder applaus gaan de aanwezigen hiermee 

akkoord. 

 

 Het voorstel is om de heer Van der Vorst tijdelijk toe te voegen als lid van de 

tuchtcommissie. De aanwezigen stemmen hiermee in.  

 

Mevrouw Van de Kerkhof neemt het woord. Zij is 9 jaar met veel plezier actief 

geweest in de judobond. Ze heeft er veel geleerd en is overall blij onderdeel te zijn 

geweest van de JBN. Zij spreekt de hoop uit dat haar opvolger samen met het bestuur 

bouwt aan nieuwe dingen. Zij dankt ieder voor het vertrouwen.  

 

16. Sluiting 

 

De heer Hell sluit de vergadering en dankt ieder voor de langere zit in verband met de 

uitloop van deze vergadering. Er komt een extra sessie over het 

meerjarenbeleidsplan. Op 26 november is de volgende vergadering. Hij hoopt op een 

leuk resultaat op de OS, volgens voorspelling vier medailles. Hij vertrouwt erop als 

interim bestuurder zinvol en constructief te werk te gaan in de periode tot november. 

Voor mevrouw Van de Kerkhof en de nieuwe interim bestuursleden zijn er bloemen.  

 

De vergadering wordt om 14.23 uur gesloten.  

 


