
Jaarverslag 2017/2018 ABS-sporttak Judo 

 

ABS-Judo is een  relatief kleine sporttak binnen het geheel van de omnisportvereniging ABS. 

Het (beperkte) doel van de sporttak is het mogelijk maken van wekelijkse judolessen in Bathmen 

voor leerlingen in de leeftijd van het basisonderwijs. De organisatie daarvan en de leden- en 

overige administratie worden verzorgd door het judobestuur onder verantwoordelijkheid van het 

Algemeen Bestuur van ABS. Het judobestuur beperkt zich tot de activiteiten die direct nodig zijn 

voor het organiseren en administratief ondersteunen van de lessen, onder de paraplu van de 

verenigingsstructuur van de omnisportvereniging. 

 

Deelnemers aan de wekelijkse judolessen zijn derhalve lid van ABS. De judolessen van ca. een 

uur zijn er voor twee leeftijdsgroepen (resp. de onderbouw en de bovenbouw van het 

basisonderwijs) en vinden plaats op woensdagmiddag in de gymzaal bij de Dorpsschool, die 

daarvoor door ABS gehuurd wordt van het Sportbedrijf Deventer van de gemeente. 

 

Het bestuur van de afdeling Judo continueerde in 2017/2018 in dezelfde samenstelling: 

Patricia Wiebinga (voorzitter/secretaris) 

Emily Zeilstra (penningmeester). 

Tevens is in administratieve ondersteuning voorzien. 

 

De judolessen werden, zoals al vele jaren het geval is, in opdracht van ABS verzorgd door Edo 

Zeën, gediplomeerd judoleraar uit Deventer. De afspraken hierover met hem werden ook voor 

het huidige kalenderjaar weer verlengd. 

Op één na (doordat de vakantieroosters van de basisscholen in Bathmen en Deventer voor de 

meivakantie uiteen liepen) zijn alle geroosterde lessen daadwerkelijk doorgegaan. Als gevolg van 

de invoering van nieuwe lesroosters op de Dorpsschool, waarbij voortaan ook op 

woensdagmiddag tot 14.00 uur wordt lesgegeven, moesten met ingang van dit schooljaar de 

lestijden worden gewijzigd (van 13.00 tot 14.00 uur resp. 14.00 tot 15.00 uur naar 14.15 tot 15.15 

uur resp. 15.15 tot 16.15 uur). 

 

De beide judogroepen, apart voor kinderen uit de basisschoolgroepen 1 tot en met 4 en voor 

oudere kinderen, zijn ook dit jaar gehandhaafd. Het verslagjaar eindigde met 38 leden, wat in 

vergelijking met het aantal van 29 het jaar ervoor een behoorlijke toename was. 

 

De functionele relatie met de landelijke sportbond waarbij ABS-judo is aangesloten (de 

Nederlandse Culturele Sportbond (NCS), afdeling Budo, die zelf is aangesloten bij NOC*NSF) is 

ongewijzigd gebleven. De leden betalen voor het bondslidmaatschap een aparte jaarlijkse 

bijdrage ter grootte van € 18,00. Dit omvat onder meer een ongevallen- en aansprakelijkheids-

verzekering. 

De kwartaalcontributie voor het lidmaatschap van ABS-Judo ten bedrage van € 39,00 is sinds 1 

januari 2008 niet meer verhoogd. Vergeleken met andere sporttakken is deze relatief hoog, reden 

waarom het bestuur dit bedrag als een plafond ziet. De afgelopen jaren is een flinke financiële 

reserve opgebouwd. Naar het oordeel van het bestuur is deze fors genoeg om tijdelijke 

schommelingen van contributie-inkomsten door een wat lager aantal leden te kunnen opvangen. 

Daarom zal ook komend jaar de contributie op hetzelfde peil gehandhaafd worden, waardoor er 

gelukkig geen sprake hoeft te zijn van al te grote financiële belemmeringen voor ouders om hun 

kinderen in Bathmen aan judo te laten doen. Waar nodig informeert het bestuur adspirant-leden 

over de mogelijkheden van de stichting Leergeld. 

 

In december en juni werden tijdens de lessen volgens de daarvoor geldende voorschriften judo-

examens afgenomen, in aanwezigheid van ouders en andere supporters. Vrijwel alle judoka’s 

kwamen zo in het bezit van een hogere graad: een nieuwe kleur slip (een strookje aan het 

uiteinde) aan de judoband, of een nieuwe kleur van de band zelf. 

 



Hoewel de verantwoordelijkheid van het judobestuur zich als gezegd beperkt tot het organiseren 

van de wekelijkse judolessen, kunnen de jeugdige judoka’s ook aan activiteiten deelnemen, die 

worden georganiseerd onder auspiciën van Sportschool Edo Zeën in Deventer. Dat betreft onder 

meer ‘Japanse weekenden’ in de sportschool, en onderlinge wedstrijden waaraan leerlingen 

deelnemen van alle judolessen die Zeën in Deventer en omgeving verzorgt. Daaraan voorafgaand 

zijn in Bathmen onderlinge wedstrijden georganiseerd. 

 

Wanneer dit nodig is, worden door middel van e-mail of een nieuwsbrief actuele berichten of 

vragen aan de judo-ouders gezonden. Het geregistreerde e-mailadres wordt exclusief hiervoor 

gebruikt, en dus nooit aan derden ter beschikking gesteld. 

 

De administratie van de ledengegevens en de lessen wordt op adequate wijze bijgehouden, en 

de gehanteerde incassoprocedure voor de inning van contributies voldoet goed. 

 

 

Namens het judo-bestuur, 

Patricia Wiebinga (vz./secr.) 

 


