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Introductie Voorzitter 
Dit is het eerste jaarverslag van de Vereniging Budocentrum Fun & Fit. En daarmee een hele 
bijzondere. Vanuit het bestuur hebben we ons best gedaan om een goed overzicht te geven van het 
afgelopen jaar. Een in alle opzichten bijzonder jaar, waarover in mijn jaarverslag hieronder meer. 
Naast het jaaroverzicht zal Michel Posthumus als hoofdtrainer en coördinator van de technische 
commissie specifiek kijken naar de sporten die we hebben aangeboden. Onze penningmeester Jack 
Leeflang heeft, ondanks dat we nog geen heel boekjaar hebben gedraaid, wel een overzicht 
opgenomen van de financiële stand van zaken. En we sluiten dit eerste verslag af met een klein 
vooruitzicht naar het volgende seizoen, dat misschien wel net zo bijzonder gaat worden. 

Voor we verder de inhoud in gaan wil ik 
hierbij alle leden, ouders en 
vertegenwoordigers, vrijwilligers, 
trainers, assistenten, sponsors en de 
andere bestuursleden bijzonder 
bedanken voor dit eerste seizoen als 
vereniging. Ik ga niet alle namen 
noemen, want dan vergeet ik er vast wel 
een paar. Het is niet altijd makkelijk 
geweest dit jaar. We hebben ons beste 
beentje voor gezet en gedaan wat we 
konden. Laten we die kracht verder 
inzetten om met plezier te blijven 
sporten en samen te bouwen aan een 
bloeiende vereniging waar plezier en 
sportiviteit de basis zijn. Ik ben er 
bijzonder trots op dat vele ouders ons 
ook extra financieel hebben ondersteund in de afgelopen weken. We kregen vele hartverwarmende 
reacties binnen. 

Een bijzonder ‘dank je wel’ wil ik geven aan Michel Posthumus. Al sinds 2007 is hij de drijvende 
kracht achter de ontwikkeling van de budosport in Edam-Volendam en Middenbeemster. 
Overstappen van eenmanszaak naar vereniging en daarmee de touwtjes overdragen aan anderen is 
een enorme verandering. Dat is soms niet makkelijk, maar met veel passie heeft Michel zich op de 
mat en in het bestuur ingezet voor de vereniging. Dank je wel!! 

Veel plezier met het lezen van het jaarverslag! 

Jan Nieuweboer 

Voorzitter Vereniging Budocentrum Fun & Fit 

  

Tai-Jitsu in de buitenlucht 



 

 4 

Vereniging Budocentrum Fun & Fit 
Jaarverslag 2019-2020 

Buitentraining judo op het kunstgras. Heet! 
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Jaarverslag Voorzitter 
Het seizoen 2019-2020 zal de boeken in gaan als een zeer bijzonder jaar. Ten eerste zijn we als 
vereniging op 1 november 2019 opgericht en hebben als vereniging het stokje van Michel 
Posthumus overgenomen. Met het nieuwe bestuur, de trainers en alle vrijwilligers zijn we aan de 
slag gegaan om er een fantastisch jaar van te maken. Tot de kerstvakantie leek er nog geen vuiltje 
aan de lucht, maar in januari en februari werd natuurlijk al wel duidelijk dat er zware tijden aan 
zouden komen. 

In nauw overleg met de gemeente en de JBN hebben we zo goed en zo kwaad als het ging de draad 
weer op kunnen pakken. Buiten sporten was de enige mogelijkheid, dus na zes weken lockdown en 
vele Teams vergaderingen verder (die we met hulp van Thomas Wijbrandts ter beschikking hebben 
gekregen – DANK!)  hebben we de trainingen hervat. In de tussentijd zijn de matten in de zalen 
allemaal extra schoongemaakt en gerepareerd. Je moet toch wat! Alle aandacht was gericht op het 
weer draaiend krijgen van de trainingsgroepen. Dat is ook de reden geweest waarom we de ALV 
hebben moeten verplaatsen naar het najaar. 

Ellende die je samen meemaakt schept ook een band. Een spannender eerste bestuursjaar hadden 
we ons niet voor kunnen stellen. We hebben het erg druk mee gehad en inmiddels zijn we zo 
gewend geraakt aan onze Office/Teams omgeving dat een deel van de vergaderingen nu ook digitaal 
verloopt.  

Dojo Yorokobi 
We hebben veel overleg gehad met de gemeente 
Edam-Volendam, de politieke partijen en de andere 
verenigingen die in het ‘gymsportcentrum’ terecht 
zullen komen. Het was heel mooi om te merken dat 
verschillende partijen in de besluitvorming voor het 
nieuwe complex juist de uitgangspunten en 
redeneringen van ons bestuur hadden overgenomen. 
Het gevolg was een unaniem ‘ja’ op de plannen. Op 3 
juli 2020 hebben we het huurcontract met de 
gemeente getekend en daarmee zijn we nu één van 
de drie huurders en gaan we per november 2021 
gebruik maken van onze eigen dojo Yorokobi! De 
planning is dat in november 2020 de eerste paal 
geslagen gaat worden en dat we na de zomervakantie 
van volgend jaar kunnen gaan beginnen met 
inrichten. 

De laatste tekeningen van het nieuwe gebouw worden op dit moment nog bijgewerkt en zijn nog 
niet beschikbaar. Zo snel we de ‘artist impression’ hebben zullen we die natuurlijk met jullie delen. 

Jan en Wethouder Vincent Tuijp tekenen het huurcontract 
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In de media 
Om (ouders van) leden betrokken te houden, onze sponsors zichtbaar te maken en sowieso 
zichtbaar te zijn zetten we veel verschillende media in. Onze website is natuurlijk een belangrijk 
kanaal en daarin hebben we achter de schermen weer wat verbeteringen aangebracht. In de tijd van 
de lockdown en daarna hebben we ons 
echter meer gericht op sociale media. 
Youtube, Facebook en sinds recent 
Instagram zijn veelvuldig gebruikt. Michel 
en zijn kinderen hebben veel energie 
gestoken in het beschikbaar maken van 
korte instructievideo’s. Die zijn flink 
bekeken. Daarnaast hebben we een leuke 
kleurplaatwedstrijd georganiseerd om de 
kinderen iets anders te bieden dan school 
in huis.  

Om de buitentrainingen te kunnen 
organiseren hebben we ook gebruik 
gemaakt van Spond. Dat is behoorlijk goed 
gegaan en kunnen we opnieuw inzetten 
als we in noodsituaties weer moeten 
uitwijken naar een ander rooster. 

Zomerkamp 2020 in Appelscha 
Bij het schrijven van dit jaarverslag staan we op de vooravond van het zomerkamp voor de jeugd t/m 
twaalf jaar. Locatie Appelscha, Friesland. Een nieuwe locatie die het mogelijk maakt om alle kinderen 
(25) en volwassenen (15) een fantastisch kamp te laten beleven in een Corona-veilige omgeving. 
Ongetwijfeld hebben jullie al impressies van het kamp in Piratensfeer zien langskomen. 

Corona invloed op leden 
Omdat we veel later dan andere sporten weer konden opstarten vermoeden we dat dit een aantal 
leden naar andere sporten heeft getrokken. Aan het begin van het seizoen hadden we 270 leden, 
maar aan het einde van het seizoen zaten we op 245. Gelukkig zijn er na de vakantieperiode ook 
weer nieuwe leden bijgekomen en hebben we nu alweer 260 actieve leden. Het gaat dus de goede 
kant op, maar we zijn er nog niet. 

  

Benjamin Wijbrandts, Angie Burrie en Aaron Douma wonnen de 
kleurplaatwedstrijd 
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Jaarverslag TC 
Normale start van het seizoen 
De activiteiten van Fun & Fit begonnen in het afgelopen seizoen als vanouds: 

• September 2019 zijn we gestart met alle sportlessen. In oktober moesten we helaas afscheid 
nemen van onze trainer BudoFit en Suspension training maar gelukkig werden de lessen 
opgevangen door Michel en Wietse.  

• Op 13 oktober vond de 1e ronde van de Yusen Punten Competitie plaats.  
• Vanaf 1 November werden we officieel een vereniging en is alles voorbereidt om de 

eenmanszaak om te zetten naar de vereniging. Hier hebben de leden niets van hoeven te 
merken en alle activiteiten vonden gewoon plaats.  

• Op 30 november werd het Sinterklaastoernooi 
georganiseerd in de PX met een bezoek van 
Sinterklaas en zijn zwarte Pieten.  

• Eind januari en begin februari stond in het 
teken van de slip examens judo voor alle 
locaties en op 2 februari 2020 waren de band 
examens voor alle judoka’s tot groene band.  

• Vanaf februari moesten we helaas afscheid 
nemen van de Suspensiontraining (geen 
trainer meer beschikbaar en te weinig leden 
om het financieel haalbaar te laten houden). 
De BudoFit verplaatste van de dinsdag naar de 
vrijdag omdat dit beter uitkwam voor Michel 
(reistijd op dinsdag was niet ideaal).  

• Op 22 februari namen 13 judoka’s deel aan de 
Club Scheidsrechters cursus vanuit de JBN 
waarbij 6 nieuwe scheidsrechters zijn ontstaan.  

Ondertussen werd al hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het 23e Wim van Gelderen 
Memorial Judotoernooi op 22 maart 2020. Inschrijvingen waren binnen (ruim 260) en prijzen 
besteld. Wie verwachtte nou dat COVID-19 roet in het eten zou gooien. Op 13 maart werden de 
maatregelen verscherpt en moesten wij de deuren van de vereniging sluiten op hand van de JBN en 
RIVM.  

Geen Wim van Gelderen toernooi, geen lessen meer en allemaal thuis.  

  

Het Sinterklaastoernooi was weer een groot succes! 
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Trainen in Corona tijd 
Tijdens de sluiting hebben we van een nood een deugt gemaakt door alle matten grondig te reinigen 
en te repareren (hoekjes plakken e.d.). Ook hebben verschillende trainers filmpjes gemaakt en 
gedeeld op social media en op de site om zo onze leden te stimuleren thuis actief bezig te blijven. 
Om de mogelijkheid te geven ook thuis te kunnen trainen hebben we met Essimo een goede 
afspraak kunnen maken voor de particuliere aankoop van matten. Helaas hebben daar tot nu toe 
nog niet veel ouders gebruik van gemaakt.  

Vanaf 18 mei mochten we de lessen beperkt voortzetten voor de jeugd (-12 jaar) maar alleen buiten 
en met in acht name van de 1,5 meter. Dit was geen makkelijke 
opgave maar met wat hulpmiddelen (judopoppen, banden en 
andere materialen) lukte dit aardig. Wel merkte we dat nog 
niet iedereen het aandurfde om weer te trainen en een aantal 
leden hierdoor stopte met sporten. Daarnaast waren we 
afhankelijk van het weer, merkte we snel. Harde wind 
waardoor de mat omhoogkwam, regen waardoor lessen niet 
plaats konden vinden, maar ook de warmte was niet ideaal 
(mat van 45 graden). Ondanks al deze beperkingen hebben we 
zoveel als mogelijk alle lessen voortgezet. Helaas betekende de 
lockdown wel het einde van de Yusen Puntencompetitie. We 
hebben met de technische commissie nog alternatieven 
overwogen, maar die waren onder de Corona regels simpelweg 
niet uit te voeren.  

Vanaf 1 juli mochten we weer naar binnen toe en konden we de lessen nog 2 weken langer dan 
normaal voortzetten. Door de lange periode waarin niet getraind kon worden is besloten om de 
examens van juni niet door te laten gaan. Ook omdat er nog geen publiek aanwezig mocht zijn. 
Vanaf 10 augustus zijn de eerste reguliere lessen Tai Jitsu binnen weer begonnen en vanaf 17 
augustus zijn alle andere lessen weer gestart. Alle lessen worden weer binnen gegeven en mag ook 
het jaarlijkse Zomerkamp plaatsvinden.  

Al met al een bevlogen jaar met veel beperkingen maar ook met 
leuke nieuwe bevindingen. 

  

Er werd ook thuis getraind.  
Maar, niet zo heel fanatiek hoor! 

Nieuwe trainingsmaatjes 
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Financieel verslag 
Balans 

 

Toelichting op Balans 
Inventarissen: 
De matten en overige inventaris zijn overgenomen van Michel, het bedrag hiervoor is gedeeltelijk 
schuldig gebleven en wordt in termijnen terugbetaald. De lening die daaruit volgt staat onder 
grootboek 0740. Deze bestaat voor € 5.000,- als lening van de stichting en voor € 4.995,- als lening 
van Michel. Zodra er middelen beschikbaar zijn, worden de leningen afgelost.  

Voorzieningen: 
Als bestuur van de vereniging hebben wij besloten om een tegemoetkoming op te maken voor de 
gemiste lessen. Op dit moment is er nog niet duidelijk hoeveel kosten dit met zich mee zal brengen. 
Om dit op te vangen hebben wij een bedrag voorzien van € 4.000,-, dit bedrag staat gelijk aan de 
vergoeding welke de vereniging heeft gekregen van de overheid.   

De overige voorzieningen betreffen in de toekomst te nemen grote kosten. Voor deze posten zal er 
jaarlijks een toevoeging aan de voorziening plaatsvinden totdat de kosten tot uiting zullen komen.  

Bank: 
Dit betreft het banksaldo op balansdatum. 
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Winst- en Verliesrekening 

 

Toelichting op Winst- en Verliesrekening 
De winst en verliesrekening betreffen de periode vanaf oprichting (nov 2019) t/m heden (7-9). We 
hebben op dit moment dus nog geen vol boekjaar. De posten 4200/4210 betreffen de dotaties aan 
de voorzieningen. Onder de huisvestingkosten bevinden zich de huurkosten van de vereniging. De 
huur in de coronaperiode is lager geweest dan normaal aangezien er toen geen ruimtes zijn 
gehuurd. De overige inkomsten betreft de vergoeding van de overheid, deze wordt tevens voorzien 
als zijnde corona restitutie.  

Onder de inkopen valt de inhuur van de trainers. De overige posten spreken voor zich.  

Op dit moment lijkt het alsof er een winst is gemaakt van € 3.279,79. Echter het boekjaar is nog niet 
afgesloten en er zullen nog diverse kosten komen. Zo zijn momenteel wel de opbrengsten van de 
afgelopen vakantieperiode opgenomen (contributies lopen 12 maanden door) maar zijn de kosten 
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voor de huisvesting en trainers tot september opgenomen waarbij er dus minder kosten zijn i.v.m. 
de vakantieperiode. In die periode ontvangen wij geen factuur van de trainer.   

Voor het gehele jaar (nov 2019 t/m dec 2020) verwachten wij geen winst en/of verlies. 

Begroting 2021 

 

Onkosten
Werkelijk

Totale onkosten € 102.181,00

per jaar per jaar
Huisvestingskosten Docent kosten Incl.21% btw
Volendam, oude huur (tm sept) € 9.000,00
Volendam, nieuwe huur (vanaf okt) € 5.875,00 Kosten docenten en vrijwilligers € 67.500,00
Middenbeemster
Kloek (dinsdag) € 2.100,00
Investeringen nieuwe Dojo € 3.000,00

,
Totaal € 19.975,00

Overige
Overige kosten € 1.000,00

€ 1.000,00

Verzekering(en)
Bedrijfsaansprakelijkheid € 250,00
Inboedelverzekering € 100,00 Clinics Scholen
overige verzekeringen € 200,00 6 scholen clinics € 1.800,00

2 weken, 4 groepen (1 uur per groep per week) 
(6 scholen x 8 uur x €37,50)

Totalen € 550,00
Totalen € 69.300,00

Toernooi/activiteiten externe kosten Overige kosten
Yusen Puntencompetitie € 1.765,00 Lidmaatschap JBN € 300,00
WvG toernooi € 500,00 Lidmaatschap e-boekhouden € 264,00
Budokamp € 1.070,00 Lidmaatschap IMAF € 47,00

Webhosting € 435,00
Opleidingskosten trainers (3 trainers x 275) € 825,00 Onderhoud website € 400,00
EHBO cursus (3 personen incl herhaling a 200) € 600,00 Reservering materialen/activa € 2.000,00
Clubscheidsrechters (10 x 15) € 150,00
Totalen € 4.910,00 afschrijving € 3.000,00

Totalen € 6.446,00

Onkosten Budocentrum Fun & Fit 2021
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Inkomsten
Werkelijk

Totale inkomsten € 102.200,00

contributies Subsidies en sponsoring
Contributie leden Subsidie gemeente

€ 70.200,00 Subsidie gemeente € 17.500,00
Leden e.d.

Sponsoren
Totaal € 70.200,00 inclusief Collectes € 14.500,00

Grote club actie, oranje Fonds

gemiddelde contributie van €22,50 per persoon Totalen € 32.000,00

Inkomsten Budocentrum Fun & Fit 2021

2021 2021

Contrubutie is op basis van het ledenaantal per heden. (260 
leden)

Overzicht verlies en winst

Werkelijk
Totale inkomsten € 102.200,00
Totale onkosten € 102.181,00

Totale winst (of totaal 
verlies) € 0,00 € 19,00

Te nemen acties:
Meer leden is meer positief resultaat.
Meer sponsoren zorgt voor meer ruimte.
Opvullen lege uren nieuwe DOJO zorgt voor meer inkomsten en exposure.

Jaarlijkse kosten en baten overzicht (Vereniging)

€ 0,00 

€ 20.000,00 

€ 40.000,00 

€ 60.000,00 

€ 80.000,00 

€ 100.000,00 

€ 120.000,00 

Werkelijk

Totale…
Totale…

Lex Koning stuurde ons dit prachtige 
kunstwerk. Een plaatje! 
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Vooruitzicht 2020-2021 
Het seizoen 2020-2021 zijn we gestart zoals vanouds, maar de Corona maatregelen bepalen wel voor 
een deel de mogelijkheden die we hebben. We zullen de puntencompetitie weer opstarten, maar 
moeten daarvoor uitwijken naar de Seinpaal. Daar is meer ruimte om Corona-proof te werken. 
Helaas is de huur van die zaal wel hoger, dus zullen we de prijs van de competitie een beetje moeten 
verhogen. Examens zullen we ook weer kunnen afnemen, maar of we komend seizoen het 
Sinterklaastoernooi kunnen doen is nog maar erg de vraag. 

In voorbereiding op het betrekken van de nieuwe 
dojo zullen we een marketing campagne gaan 
opzetten om zowel nieuwe leden aan ons te binden, 
maar ook nieuwe sponsors te zoeken. We hopen dat 
we op de steun van alle leden, ouders, vrijwilligers 
en bestaande sponsors kunnen rekenen. Doel is om 
aan het einde van het seizoen te groeien naar 300 
leden en een verdubbeling van het huidige aantal 
sponsors met een contract. Incidentele sponsoring 
is natuurlijk zeer welkom omdat we aanloopkosten 
zullen hebben (aanpassingen website en natuurlijk 
de inrichting van de nieuwe dojo). We zullen nog 
meer de media gaan opzoeken. Dat doen we zelf, 
maar ook in samenwerking met Turnvereniging St 
Mauritius en de dansschool van C&B. Daarnaast 
zullen we vriendjestrainingen, clinics en minimaal 
één open dag organiseren. 

Door de drukke agenda en onzekerheid rond Corona hebben we besloten om komend jaar geen 
specifieke LEF activiteiten te initiëren. Desgevraagd willen we natuurlijk wel meewerken met 
initiatieven van het LEF programma.  

Het kamp van komend jaar moeten we ook nog goed overdenken. Enerzijds is er de Corona 
beperking, maar we denken er ook over na om de groep jongeren vanaf 12 jaar mee te laten gaan. 
Besluiten daarover zullen we in de winter gaan nemen. Hierin zullen we ook de jongeren zelf 
betrekken. In het komende seizoen zullen we ook de training en formele certificering van de dojo 
assistenten en trainers verder oppakken. Verdere professionalisering van de trainers helpt de 
trainingen te verbeteren en zorgt ook voor meer flexibiliteit. Daarnaast zullen we voor de senioren 
ook meer aandacht aan het kata besteden met inzet van externe trainers. 

Een leuk nieuwtje als afsluiting van dit jaarverslag is dat we zojuist ook een omni-kassa beschikbaar 
hebben via Rabobank. Dat betekent dat we vanaf nu ook contactloos betalingen kunnen ontvangen 
en ook zullen zorgen voor Ideal betalingen via de website.  

We blijven dus werken aan het verbeteren van de basis van de vereniging en kijken enorm uit naar 
het moment dat we een eigen dojo kunnen gebruiken. We heten immers niet voor niets FUN & FIT! 

Ook in het Tai-Jitsu moest er een pop aan te pas komen 


