Verslag Algemene Leden Vergadering Yeti’s, d.d. 7 juni 2017
Aanwezig :
Bestuur : Peter van Dongen, Adrie de Ridder, Pia de Beer
Trainers : Onur Mete, Deniz Mete, Bram de Ridder, Alec Valkenburg
Leden en/of ouders/verzorgers van leden : 19 x volgens presentielijst
Afwezig met kennisgeving : Roel Heurman
1. Opening
Voorzitter Adrie de Ridder opent de ALV en heet alle aanwezigen welkom.
2. Goedkeuring notulen ALV van 1 juni 2016
Worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
3. Evaluatie afgelopen seizoen
Het afgelopen seizoen is moeizaam van start gegaan. De ijsvloer was twee weken
later klaar dan verwacht. Nog geen nieuwe boarding en geen nieuwe doeltjes. Wel
een eigen bergruimte, die Jurgen netjes heeft ingericht. Bedankt Jurgen !
Ledenwerving : de Yeti’s waren duidelijk aanwezig tijdens de Open dag (8 oktober
2016) Verder zijn er clinic’s gegeven in Prinsenbeek en Wouw en heeft Ingmar het
organiseren van kinderfeestjes op zich genomen. Ook waren er activiteiten op social
media en nieuwe flyers.
Huidige (spelende) ledenaantal : 17 jeugd en 25 recreanten.
Activiteiten : alle teams hebben een toernooi gespeeld : U10 en
recreanten/veteranen in Turnhout, U8 in Dordrecht. Verder heeft elk team nog enkele
wedstrijden geregeld en is het traditionele onderlinge Yeti-eindeseizoenstoernooi
gespeeld (9 april)
4. Vooruitblik seizoen 2017-2018
Adrie geeft het woord aan Koen :
Gisteren (6 juni) is er weer een gesprek geweest tussen de Yeti’s (Koen, Peter, Roy),
gemeente (Jurgen) en Optisport (Harjan) over de komst van een nieuwe, hoge
boarding. De Yeti’s hebben het “Groeiplan” ingeleverd, het beleidsplan voor de
komende jaren. Hierin is te zien dat, indien er een nieuwe boarding is, de Yeti’s flink
meer ijshuur kunnen gaan afnemen. Dit is natuurlijk interessant voor Optisport en
een reden om (extra) te investeren. Officieus is er nu een JA en gaan we ervan uit
dat er aan het begin van het komende seizoen een nieuwe boarding staat.
Adrie vervolgt :
Dit betekent dat we een U8 en een U10 team gaan inschrijven voor de competitie.
Ook voor de recreanten/veteranen geeft dit de mogelijkheid om te gaan splitsen in
één competitieteam (5e divisie) en één trainingsteam. Zij gaan inventariseren wie er
wel en wie niet competitie willen gaan spelen.
Trainingstijden : de Yeti’s hebben een wensenlijstje ingediend bij Optisport voor de
dagen en tijden van trainingen. De voorkeur gaat uit naar :
Jeugd : dinsdag en donderdag na 18.15 uur

Recreanten/veteranen : maandag en woensdag van 20.30-22.00 uur.
Ook zijn er uren gevraagd in het weekend voor het spelen van competitie.
LET OP : dit zijn onze wensen. Er moet nader overlegd worden of dit kan. Wanneer
e.e.a. zeker is, wordt dit zo snel mogelijk gecommuniceerd naar de leden toe.
Ledenaantal : het streven is om komend seizoen door te groeien naar 65 leden.
Sportieve doelstellingen :
Onur : bij de jeugd is een grotere ledenaanwas nodig, dus komend seizoen veel
aandacht schenken aan ledenwerving. Is blij dat de U8/U10 de competitie in gaan.
Als de teams niet vol zijn : er kan dispensatie worden verleend aan oudere spelers
en het is mogelijk om spelers van andere clubs te “lenen”.
Alec : ledenaantal van de recreanten/veteranen zó gegroeid, dat het ijs “vol” was en
er, een paar weken voor het einde van het seizoen, een wachtlijst opgesteld moest
worden. Dus is blij dat er 2 teams komen volgend seizoen.
Teambuilding : Adrie geeft aan wat een team nog meer nodig heeft dan alleen
spelers : trainer, teambegeleider, maar ook scheidsrechters en bench-officials.
Recreanten en ouders/verzorgers van jeugdleden zijn belangrijk in deze.
Belangstellenden kunnen cursussen volgen via de NIJB op kosten van de club.
5. Financieel verslag seizoen 2016-2017
Het is een financieel goed seizoen geweest, met een netto positief resultaat van ong.
€ 9800,- Daarmee zijn de verliezen van het 1e seizoen (ong. € 6500,-) ingelopen.
Op dit moment krijgen we nog € 3500,- p.j. subsidie van de gemeente Etten-Leur,
maar deze wordt de komende jaren afgebouwd (dit is een zgn.
“compensatiesubsidie”). Van de gemeente Breda valt geen subsidie te verwachten.
De kascommissie, bestaande uit Ingmar Frank en Menno Cleton, heeft de financiën
gecontroleerd en akkoord bevonden.
Voor het seizoen 2017-2018 bestaat de kascommissie uit Ingmar Frank en Frank
Oostvogels.
Begroting 2017-2018 : in principe gaat de contributie niet omhoog. Alleen bij de
recreanten/veteranen moet er, als er 1 team competitie gaat spelen, een aanpassing
plaatsvinden.
De uitgaven gaan wel flink stijgen : bij afname van meer ijs gaat de huur fors omhoog
en we krijgen te maken met competitiekosten (o.a. afdracht NIJB)
6. Contributie seizoen 2017-2018
Zie hierboven. Bij betaling van de contributie vóór een nog vast te stellen datum
krijgt eenieder € 25,- korting. Sowieso moet de contributie in één keer voldaan
worden, vóór de start van het seizoen.
Goalies met een eigen uitrusting gaan de helft aan contributie betalen.
7. Huishoudelijk reglement
Onder punt 2.1 wordt toegevoegd :
7. “ouders/verzorgers worden geacht op enige manier vrijwilliger te zijn ten behoeve
van de club”.

Na enige discussie wordt dit goedgekeurd door de ALV.
Als de richtlijnen van de NIJB hierom vragen, worden er meer aanpassingen gedaan
in het HH reglement.
8. Samenstelling bestuur
Peter van Dongen neemt afscheid als penningmeester. Hij krijgt een terecht applaus
en een bedankje voor het vele werk dat hij verricht heeft voor de Yeti’s.
Menno Cleton wordt unaniem gekozen als zijn opvolger.
Jurgen de Jongh gaat de functie van wedstrijdsecretaris vervullen.
Marianne Groenenberg gaat het secretariaat assisteren door de ledenadministratie te
gaan doen.
Roy Slond gaat meelopen in het bestuur als “vice-voorzitter”.
Het bestuur bestaat nu dus uit :
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Wedstrijdsecretaris
PR/Sponsoring
Technische zaken

Adrie de Ridder (Roy Slond is vice-voorzitter)
Pia de Beer, ondersteunt door Marianne Groenenberg
Menno Cleton
Jurgen de Jongh
vacature
vacature

Verder zijn de volgende commissies actief :
Sponsorcommissie
Technische cie
EHBO
Activiteitencommissie

Frank Oostvogels
Koen Quicken
wordt ingevuld door de trainers
Bertram The
Laura Blaauwiekel
Sioe Hoey
Carla Dolk

9. Rondvraag
Jouko : is verbaasd over de wachtlijst bij de recreanten. Deze was er omdat er niet
meer ijs beschikbaar was.
Carla : stelt voor om nieuwe kinderen alvast mee te laten doen met de off-ice
training. Antw. : we gaan kinderen die zich de afgelopen periode hebben aangemeld
benaderen (actie Pia en Marianne)
Carla : vraagt om de ev. nieuwe trainingstijden vroegtijdig te communiceren. Dit doen
we zo snel we dit weten.
Roy : geeft info over het promotieboekje van Breda Actief. Menno gaat hier
achteraan.
Dhr. Beijer : is er een koppeling mogelijk tussen de Yeti-pas en het vrij schaatsen op
de ijsbaan ? Dit punt gaat mee in de onderhandelingen met Optisport.
10. Sluiting
Adrie bedankt Koen voor de gastvrijheid en sluit de vergadering.

