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Algemene LedenVergadering en
Nieuwjaarsborrel
Op 25 januari 2020 houden wij een
nieuwjaarsborrel met voorafgaand de
Algemene LedenVergadering waar wij
als bestuur verantwoording afleggen
aan onze leden. Wij hopen dat ieder lid
aanwezig zal zijn. Kun je niet komen,
machtig dan een ander lid, download
het machtigingsformulier en vul dit in:
www.dschendui.nl/images/machtiging.
pdf. De agenda, etc. volgt.
Schipholfonds
Op 4 oktober hebben wij van het
Schipholfonds € 5001,33 toegewezen
gekregen om onze Dojo te voorzien van
een nieuwe Tatami (mat). Onze dank
gaat uit naar Marco Kimman en Jos van
der Linden die dit bewerkstelligd
hebben.

Rabobank Clubsupport
Via stemmen op ons (en wij hebben
eigenlijk – uit tijdgebrek – maar 1 dag
meegedaan) hebben wij € 201,38 van
dit fonds toegewezen gekregen voor
het opknappen van onze Dojo. Bedankt
iedereen die op ons heeft gestemd.

Verantwoord Alcohol Schenken
In het afgelopen jaar hebben 18 leden
zich opgegeven voor bardienst en het
certificaat Verantwoord Alcohol
Schenken behaald. Onze dank gaat
speciaal uit aan de ouders van onze
jeugdkleden en de jonge volwassenen
van de discipline Karate die dit hebben
behaald. Op deze lijst staan de
toegestane barmedewerkers:
https://www.dschendui.nl/horeca.asp
VOG's
Al onze vrijwilligers, docenten en
bestuursleden hebben hun VOG
(Verklaring Omtrent Goed gedrag)
gekregen. Via het NOCNFS kunnen wij
als vereniging dit kosteloos laten
uitvoeren.
Workshops - BBQ
Op 22 juni hebben wij workshops
gehouden van verschillende disciplines
en aansluitend een gezellige BBQ.
Voorafgaand aan de workshops heeft
Edwin Hiense en Han Baars de jeugd
vermaakt en zij kregen pannenkoeken.
Daar onze vereniging nog niet
kapitaalkrachtig genoeg is, moesten de
deelnemers een eigen bijdrage betalen
van € 15,00. Het was een zeer
geslaagde middag/avond. Ook de
wethouder van sportzaken Bram
Diepstraten is langs geweest en heeft
zelfs meegedaan met een workshop
Karate. Alle vrijwilligers bedankt welke
hebben meegeholpen om dit tot een
geslaagd evenement te maken.

Rabobank Stimuleringsfonds
Wij hebben van het Rabo
Stimuleringsfonds € 1000,00
toegewezen gekregen om onze Dojo op
te knappen. Speciale dank hiervoor aan
onze voorzitter George Smits welke
deze aanvraag heeft opgezet. Hiermee
komt het totaal bedrag welke door
derden is gesponsord voor onze Dojo
op € 6202,71.

Wethouder Sportzaken Bram Diepstraten

Subsidies
Samen met bovenstaande giften
hebben wij dit jaar € 8397,71 aan
subsidies binnengehaald.

2de dan
Stefan Schaafsma heeft op 26 mei zijn
2de dan Karate behaald. Gefeliciteerd
Stefan. OSU.

Vervanging verwarming
In de afgelopen maanden is stukje bij
beetje het leidingwerk van de douches
en de verwarming vervangen. De
douches zijn nu weer warm zoals het
hoort en de verwarming lekt niet meer.

Vrij Trainen
Vanaf november heeft het bestuur op
verzoek van de leden ‘vrij trainen’
ingevoerd. Op
https://www.dschendui.nl/vrij_trainen.
asp staan de regels waaronder dit
gebeurt (overeenkomst tekenen, € 1,00
per keer betalen, etc.).

Conscribo
Bij het aantreden van het bestuur was
er geen administratie en 35% van de –
veelal onterechte – incasso’s werden
gestorneerd. Het bestuur heeft daarom
in dit jaar het online pakket Conscribo
gebruikt om de boekhouding en
ledenadministratie bij te houden. Het
pakket is niet duur en voldoet aan de
verwachtingen. Ter vergelijking; het
aantal storno’s was het afgelopen jaar
nagenoeg nihil.
Kasten gemaakt
Bestuurslid Jos van der Linden en de
voorzitter George Smits hebben 3
kasten gebouwd. In het begin van de
gang staat nu de voorraadkast van de
bar en tegenover de dameskleedkamer
staan nu de schoonmaak en discipline
kasten. Dank aan René Gravemaker die
deze kasten heeft geschilderd.
Computer
Op de bar staat nu een computer
(geschonken door Xtra Automatisering)
en een modem met een 4G verbinding.
Op deze computer houden de docenten
de presentie bij. Op deze computer zijn
wij ook bezig een kassasysteem in te
richten. Het is niet toegestaan om op
deze computer te surfen, daar het
abonnement maar 2 GB groot is.

Zolder Opgeruimd
In april/mei hebben wij in 3 weekenden
samen met behoorlijk wat vrijwilligers
(allen nog bedankt daarvoor) de zolder
opgeruimd. Er zijn 8 volle aanhangers
afgevoerd naar de HVC.
Sportgids Velsen
Wij staan nu wederom in de Sportgids
Velsen. We hopen dat wij daardoor
meer leden kunnen krijgen.
Vaatwasser
I.v.m. de hygiëne hebben wij een
vaatwasser geplaatst. Het is de
bedoeling dat al het gebruikte servies
in de vaatwasser wordt gezet (ook al is
er alleen water uit gedronken). Als de
vaatwasser vol is, zet deze dan ook aan.
Kom je achter de bar en de lichten van
de vaatwasser branden nog terwijl deze
niets meer doet? Ruim de vaatwasser
dan meteen uit.
Overloop
De overloop (het eerste gedeelte van
de zolder) hebben wij opnieuw
ingericht. Er is nu veel meer bergruimte
ontstaan en alle disciplines hebben nu
genoeg ruimte om hun spullen op te
bergen, aanvullend op de kasten op de
begane grond.

Onderzoek vorig bestuur
Integis heeft het onderzoek naar de
financiën over de periode voorafgaand
aan ons aantreden verricht. Integis
(welke normaliter een behoorlijk
uurtarief hanteert) heeft dit onderzoek
voor ons om niet gedaan. Bart Bruin
(Integis BV) bedankt voor jullie
coulance.
Aiki-Jutsu
In april zijn wij gestart met de discipline
Aiki-Jutsu. Helaas heeft dit geen
aantrekkingskracht gehad op (nieuwe)
leden om daaraan mee te doen. In
goed overleg met de Sensei Jeroen
Jonker zijn wij met deze discipline per 1
november gestopt. Jeroen bedankt
voor jouw inzet. OSU.
Krav Maga
Per januari starten wij met Krav Maga
met Engel Koomen. Krav Maga is geen
vechtkunst maar puur een (Israëlische)
zelfverdedigingsvorm. Bij Krav Maga is
alles gestoeld op de zelfverdediging
met het doel ongeschonden weg te
komen, waarbij alle voorhanden zijnde
middelen mogen worden gebruikt.
Lekkage
Zoals is gebleken hebben wij op
meerdere plaatsen in ons clubgebouw
lekkage. Dit zou volgens de Gemeente
worden veroorzaakt door afvallend
blad in de goten. De goten en het dak
is nu tweemaal bladvrij gemaakt en als
het goed is, is de lekkage opgelost. Zie
je lekkage? Meldt het ons op
bestuur@dschendui.nl.
Edwin Hiense
Helaas hebben wij afscheid moeten
nemen van Edwin Hiense als docent
Judo. Edwin, op de respectabele
leeftijd van 85 jaar, kampt met
gezondheidsproblemen. Edwin heeft
ons een jaar uit de brand geholpen
door het jeugd Judo te begeleiden.
Edwin; bij deze ontzettend bedankt.
Han Baars welk Edwin al assisteerde
begeleid voorlopig de groep.

Afrekening Energie
Doordat wij in november 2018 meteen
het klokprogramma van de verwarming
hebben aangepast en deze in de
vakantieperioden hebben uitgezet,
hebben wij dit jaar € 1249,37
terugontvangen op de
energierekening.
Koeling
Op de koeling in de bar hebben wij een
tijdklok aangesloten. Dit voorkomt
ijsafzetting bij de ventilatoren en geeft
een besparing op de elektriciteit van
ongeveer 70%.
Schoonmaak
Vanaf juni heeft Sander Kamst de
schoonmaak overgenomen. Ook is
ingevoerd dat alle laatste disciplines
die trainen op een dag, de Dojo
schoonmaken.
Tuin
De Gemeente heeft toegezegd dat zij
de voortuin gaan aanpakken. Pim
Joosten coördineert.
Prettige Feestdagen
Het bestuur wenst alle leden en
docenten prettige feestdagen toe en
een gezond en sportief 2020.
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