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Jaarverslag Tsumo! 2018 
 

Bestuur Wisselingen in bestuur 

• 01-11-2017 toetreding Nel Hofman, vertrek Arnold Bakker 

• 19-03-2018 toetreding Nico Coevoets, vertrek Désiree Heemskerk 
• 01-04-2018 toetreding Loek Vissers en Michael van der Sluis, 

vertrek Janco Onnink. 

 

Vergaderingen: 
• ALV Tsumo op 08-02-2018, inclusief verslaglegging gedeeld met 

alle leden. 

 

• Bestuursvergaderingen: 
o Bestuur is 5x bijeen geweest (27-02, 16-05, 17-07-13-08, 

20-11). Vooraf wordt input aan de leden gevraagd. Na het 

overleg wordt het verslag via e-mail gedeeld met de leden. 

 
• Mahjongbond 

o ALV Mahjongbond op 06-03-2018 is door Janco en Pauline 

bezocht 

o Voorzittersoverleg op 10-11 is door Nel bezocht. 

o Alle leden krijgen agenda en verslag vooraf via de mail om 
input te kunnen leveren en geïnformeerd te worden. Verslag 

van de overleggen wordt ook via mail met alle leden 

gedeeld.  

 
Reglement 

• Er een conceptreglement gemaakt om de afspraken vast te gaan 

leggen. Afspraken die gemaakt zijn binnen de vereniging in de ALV 

2016, 2017 en 2018 en wijzigingen die ad hoc genomen zijn in 
overleg met bestuur en leden. 

• Gegevens die kunnen wisselen zijn opgenomen in bijlagen. 

• Het document moet vooral gezien worden als nuttige handleiding en 

levend document wat komende jaar/jaren wordt aangevuld. 

Ter info: Op ALV 17 januari 2019 wordt het concept voorgelegd aan de 
leden ter vaststelling. 

 

Contract gebruik locatie Emmastaete 

• Het gebruik van de locatie Emmastaete is vastgelegd in een contract 
(dec 2018). Dit contract is in bezit van de penningmeester. 

 

Financiën • Per 1 juli heeft er overdracht van de taak penningmeester 

plaatsgevonden. Tot 1 juli door Janco Onnink, vanaf 1 juli door Loek 

Vissers. 

• Vanaf juli 2018 is Nel ook gemachtigd voor de rekening. De 
machtiging voor Désiree en Janco zijn opgeheven. 

• Kascontrole 2018 wordt door Jacco Bakker en Peter Vissers gedaan. 

• De vereniging is financieel gezond.  

Ter info: Verantwoording 2018 en begroting 2019 worden 

geagendeerd voor ALV 17-01-2019. 
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Leden 

 

• Bij de start van 2018 waren er 27 leden. 

• Er is 1 opzegging per 1-10-2018 
• Er zijn 7 nieuwe leden waarvan 5 voor een periode van 3 maanden 

om te bekijken of men definitief lid wordt. 

• Totaal leden eind 2018 = 33  

 

Clubavonden en 

aanwezigheid 

• In 2018 zijn er 52 clubavonden geweest. 

 
• Er waren 1188 leden aanwezig.  

De verdeling is al volgt (tussen haakjes staan de cijfers van 2017): 

o Aanwezig:  1188 (974) 

o Spelers:       995 (927) 
o Docenten:        8 (18) 

o Cursisten:      74 (39) 

o Gastspelers;     1 (0) 

o Kijkers:            6 (0) 

 

Cursus • Najaar 2018 is er een cursus gestart. 

• 11 cursisten (waarvan 1 lid die voor de 2e cursus volgt). 
• Docenten: 2 leden (Nel en Arja) ingewerkt door Desiree voor 

lesgeven. 

• Materiaal via De Hoop in HIA later drukken (is goed bevallen). 

• In evaluatie zowel door cursisten als docenten punten genoemd om 
de volgende cursus te verbeteren.  

• Actie in 2019 door Arja en Nel om cursusmateriaal te verbeteren. 

• René heeft nieuwe cerficaten ontworpen. 

 

Website De volgende werkzaamheden zijn gedaan: 

• Toevoeging beveiligingspakket á 75 euro (jan 2018) 
• Afspraak en overleg met Johan Korteland - MaxiGraphx voor 

instructies beheren website 

• Website aanpassen foto’s en tekst na instructiegesprek 

• Toevoegen privacyverklaring aan website á 30 ex BTW (juni) 

• Formulier ontwikkeld voor aanmelding cursus 
• Formulier toernooien aangepast i.v.m. AVG. 

• Plaatsen uitslagen competities en toernooien  

• Diverse nieuwsberichten geplaats door verschillende leden 

aangeleverd. 
 

Competitie • Wijziging competitiecommissie: Nel tot 1 juli 2017, Michael vanaf 1 
juli. Nico blijft in competitiecommissie. 

 

• Winnaar Oost – Michael van der Sluis en Winnaar Zuid - Hansje den 

Hoedt 
 

• Na evaluatie in juli gaat de competitie per kalenderjaar lopen. In de 

maanden augustus tot en met november vindt er een 

tussencompetitie plaats. 

 
• Na evaluatie in dec is besloten om geen promotie en degradatie 

meer te laten plaats vinden van oost naar zuid. 
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Promotie • Flyer gemaakt voor cursus najaar, gedrukt door drukkerij de Top. 

• Folders Tsumo! Aangepast met stickers (huidige locatie en 
contactgegevens). 

• Folders mahjongbond aangepast met stickers contactgegevens 

Tsumo! 

• Aanwezig op Zomerparkdag 
• Artikelen in AD en plaatselijke media 

• Promotie in bibliotheek. 

• Artikel in de Brug met competitiewinnaars. 

• René heeft diverse afbeeldingen met logo gemaakt zodat deze 
gebruikt kunnen worden op sociale media.  

 

Taken en 

draaiboeken 

• In 2018 is er een start gemaakt om per taak draaiboeken te gaan 

maken zodat taken in de toekomst overdraagbaar zijn. 

• Nico heeft bij diverse leden die een taak hebben uitgevoerd Excel 

bestanden gemaild waarin het draaiboek gemaakt kan worden. 

• Zie stand van zaken draaiboeken in bijlage 3 van het reglement. 
 

AVG • Privacyverklaring (i.v.m. nieuwe wet in mei 2018) 
o 1e versie privacyverklaring is medio juni geplaats (deels 

teksten van Anpai en deels van de bond) 

o 2e versie privacyverklaring is een geactualiseerde van versie 

1 met een aantal verbetering in de tekst en toevoegingen in 
de tekst. Deze versie is medio november 2018 geplaatst op 

de website 

• Er volgt nog actie om vast te leggen dat alle leden akkoord gaan 

met de privacyverklaring. 
• Ledenlijsten zijn alleen in bezit van het bestuur en de leden die de 

gegevens nodig hebben om hun taak uit te voeren.  

Ter info: Op ALV 17-01-2019 wordt dit geagendeerd om besluit te 

nemen of leden hier akkoord mee zijn. 

 

Toernooien • Er zijn 2 toernooien gehouden. In februari met 48 deelnemers en in 

september met 52 deelnemers. 
• Beide toernooien zijn gehouden bij Wielstaete en is wederzijds naar 

tevredenheid verlopen. 

 

Overige • Regina en Janco hebben lesmateriaal voor Mahjong les op de 

basisschool ontwikkeld en lesgegeven op 2 scholen in de Hoekse 

Waarde. In december hebben de leerlingen een certificaat 
ontvangen. 

 

 

 

Het jaarverslag is opgesteld door Nel Hofman (voorzitter bestuur) 

07-01-2019  Aangevuld en correcties door bestuur Tsumo!: Nico Coevoets, Loek Vissers, 

Michael Versluijs  

17-01-2019  Het jaarverslag 2018 is op ALV 17-01-2019 door de leden akkoord bevonden. 

 


