Verslag Algemene Leden Vergadering Yeti’s, d.d. 1 juni 2016
Aanwezig :
Bestuur : Peter van Dongen, Adrie de Ridder, Pia de Beer
Trainers : Onur Mete, Deniz Mete, Bram de Ridder, Alec Valkenburg
Leden/ouders leden : Daniëlle Kaanders, Rogier de Geus, Ingmar Frank, Bertram
The, Roel Heurman, Minne Boelens, Dany Willeboordse, Mees de Rooij, Koen
Quicken, Frank Oostvogels.
Toehoorder : Dhr. Mete
1. Opening
Voorzitter Adrie de Ridder opent deze eerste ALV van de “Yeti’s 2.0”, en heet alle
aanwezigen welkom.
2. Yeti’s 2.0
Aan de hand van een Powerpointpresentatie gaat Adrie in op het ontstaan van de
Yeti’s in Etten-Leur. Vanaf het jaar 2000 streeft de vereniging al naar het spelen van
ijshockey op een overdekte 30 x 60 m. baan. Deze wens is in oktober 2015 eindelijk
in vervulling gegaan met de verhuizing van de club naar de ijsbaan in Breda.
3. Evaluatie afgelopen seizoen
Het afgelopen seizoen stond in het teken van het werven van leden, vooral voor de
ijshockeyschool (kinderen van 4 t/m 9 jaar). Op dit moment hebben we 13 spelende
leden in de ijshockeyschool en 18 in het recreanten/veteranenteam.
Verder zijn de (on)mogelijkheden van de ijsbaan in beeld gebracht. Er zijn, met dank
aan onze sponsors, wedstrijdshirts aangeschaft en er zijn diverse activiteiten
georganiseerd (o.a. eindeseizoens-toernooi)
4. Vooruitblik seizoen 2016-2017
Het nieuwe seizoen start op zaterdag 24 september 2016. De leden van de huidige
ijshockeyschool stromen door naar U8 of U10. Het streven is erop gericht om deze
teams vol te maken en 6 wedstrijden + 1 toernooi te laten spelen. Ledenwerving is
gericht op nieuwe kinderen voor de ijshockeyschool. De club zou moeten
doorgroeien naar minimaal 50 leden. Indien mogelijk spelen de recreanten/veteranen
ook 6 wedstrijden en 1 toernooi. Wil men meer toernooien spelen, dan is dit voor
eigen rekening.
Trainingstijden : ijshockeyschool, U8 en U10 trainen op woensdag (liefst 16.45-17.45
uur, maar dit is nog niet rond) en zaterdag (blijft 11.15-12.15 uur).
Recreanten/veteranen trainen op woensdag van 21.30-23.00 uur. Mocht er een
nieuwe boarding zijn, dan kan deze training een uur vervroegd worden.
Sportieve doelstellingen : Onur vindt vooral het plezier van de kinderen in ijshockey
heel belangrijk. Als de kinderen dat uitstralen worden ze vanzelf “teamplayers” en dat
is weer belangrijk voor hun ontwikkeling.
Alec heeft het recreanten/veteranenteam wekelijks zien groeien tot een fanatieke en
gezellige groep ijshockeyers. Gaat op dezelfde weg verder.

5. Financieel verslag seizoen 2015-2016
Zoals voorzien is er een flinke aanslag gepleegd op de reserves (€ 6495,90). Dit
komt vooral door wervingskosten en de hoge ijshuur bij relatief weinig leden. Ook zijn
er vervroegd wedstrijdshirts aangeschaft.
De kascommissie, bestaande uit Koen Quicken en Frank Oostvogels, heeft de
financiën gecontroleerd en akkoord bevonden.
Voor het seizoen 2016-2017 bestaat de kascommissie uit Frank Oostvogels en
Minne Boelens.
Begroting 2016-2017 : in de contributie is een bijdrage opgenomen van € 30,- voor
het kledingfonds. Vanuit dit fonds worden de wedstrijdshirts gekocht. Deze blijven
eigendom van de vereniging.
6. Contributie seizoen 2016-2017
Voorstel van het bestuur is om de contributie te verhogen naar de bedragen die in de
sheets genoemd worden. Lesgeld voor de ijshockeyschool blijft € 8,-/les. Inning
lesgeld misschien met een strippenkaart o.i.d., zodat dit niet zo’n groot bedrag in één
keer is.
Opm. : Onur vindt dit geen goed plan : kinderen en ouders moeten volledig gáán
voor ijshockey.
Goalies met een eigen uitrusting betalen slechts de helft aan contributie.
Er ontstaat een discussie over de contributie, m.n. voor de recreanten/veteranen.
Men vindt de drempel te hoog worden voor nieuwe recreanten. Bovendien is er dan
mogelijk te veel concurrentie van andere clubs in de omgeving.
Voorstel : proberen extra sponsors te vinden en ev. verder interen op het vermogen.
Na komend seizoen dan opnieuw bekijken hoe de financiële situatie is, en pas dan
een ev. verhoging van de contributie.
Naar aanleiding van deze argumenten besluit het bestuur om de volgende contributie
te gaan hanteren :
IJshockeyschool

€ 8,00 per les

U8/U10

bij betaling vóór 1 juli 2016
bij betaling vóór 1 sept. 2016
periodieke betaling *

€ 545,€ 560,€ 570,- (2 x € 285,-)

recreanten/veteranen

bij betaling vóór 1 juli 2016
bij betaling vóór 1 sept. 2016
periodieke betaling *

€ 490,€ 505,€ 515,- ( 2 x € 257,50)

* 1e termijn uiterlijk 1 sept. 2016
2e termijn uiterlijk 1 jan. 2017
De ledenvergadering stemt in met dit voorstel.

7. Huishoudelijk reglement
Dit blijft ongewijzigd van kracht. In de toekomst opnemen : “ouders/verzorgers zijn
verplicht om vrijwilliger te zijn ten behoeve van de club”.
8. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat nu uit :
Voorzitter
Adrie de Ridder
Secretaris
Pia de Beer
Penningmeester
Peter van Dongen
PR/Sponsoring
vacature
Technische zaken
vacature
Voor de bestuursleden zou het al een verlichting van hun taken zijn als zij worden
bijgestaan door commissieleden.
Ter plekke worden de volgende commissies ingevuld :
Sponsorcommissie
Frank Oostvogels
Koen Quicken
Technische cie

wordt ingevuld door de trainers

Wedstrijdcommissie

Roel Heurman
Dany Willeboordse

EHBO

Bertram The + ?

(N.B. : na de vergadering heeft Sioe Hoey (moeder Quinten) zich aangemeld voor de
activiteitencommissie, not.)
9. Rondvraag
Bertram The : komen er (veel) nieuwe leden uit Turnhout ?
Antwoord : nee, in Turnhout zijn ze bezig met een tijdelijke ijsbaan in afwachting van
een nieuwe ijshal.
Roel : heeft ter plekke een sponsor geregeld : Haerzathe investments in Enschede
(€ 250,-)
Ingmar : idem, zijn vader sponsort € 750,Rogier : vraagt aandacht om door te gaan met de communicatie via de social media.
10. Sluiting
Adrie bedankt Koen voor de gastvrijheid en sluit de vergadering rond 10.30 uur.

