Verslag Algemene Ledenvergadering Yeti’s Breda d.d. 21 juni 2018
Aanwezig : leden van het bestuur, Onur, Dany, Roel, ouders/vrijwilligers en leden/vrijwilligers.
1. Opening
Voorzitter Roy Slond opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Presentatie schoolproject 22 juni 2018
Yeti's Breda is enige tijd geleden benaderd door een aantal studenten van het Newman college of zij
een schoolproject kunnen doen over de Yeti's Breda. Zij hebben een opzet geschreven voor een
trainingskamp. De presentatie hebben wij inmiddels ontvangen en de presentatie hiervan zal zijn op
op vrijdag 22 juni 2018. De studenten hebben met veel enthousiasme gewerkt aan het project. Roy
Slond zal bij de presentatie aanwezig zijn.
Officiële opening van de ijsbaan
De officiële opening van de ijsbaan zal zijn op zaterdag 13 oktober. Hiervoor zal een programma
opgezet worden om de nieuwe boarding officieel te openen. Er zal waarschijnlijk half september ijs
zijn en dan zullen de trainingen ook van start kunnen gaan.
3 tegen 3 competitie 2019-2020 (Breda, Tilburg, Eindhoven, Den Bosch)
Volgend seizoen (2018-2019) wil men aan de slag gaan om samen met Breda, Tilburg, Eindhoven,
Den Bosch een 3x3 competitie te starten. Dit zal komend seizoen verder uitgewerkt worden en als
het een succes is willen wij het nog verder uit gaan breiden.
3. Notulen ALV van 7 juni 2017 en 12 januari 2018
De notulen worden goed gekeurd en zijn geen opmerkingen.
4. Nieuwe boarding
De nieuwe boarding is een feit en is veel media-aandacht aan de opbouw en realisatie besteed op
social media. Er zijn berichten, foto's en timelapsvideo geplaatst. Er is een inspectieronde gemaakt
langs de boarding en er moeten nog kleine dingen aangepast worden en hiervoor zal contact
opgenomen worden met Optisport om de dingen aan te laten passen.
5. Teams en IJstijden 2018-2019
De IJshockeyschool zal begeleid en getraind worden door Koen Quicken met ondersteuning van
Ingmar Frank.
U8-1/2 trainers zijn Onur/Deniz/Lars/Ingmar en vaste teambeleiders U8-1 is Claudia Brouwn.
U10 trainers zijn Jennifer/Onur/Deniz/Lars/Ingmar. De vaste teambegeider is Janneke Quicken-van
Kleef.
Jennifer zal komend seizoen aantreden als hoofdtrainer van de U10. Voor de U8 zal ook nog op
termijn een vaste trainer komen en ook een vaste hoofdcoach en begeleiders, zodat ouders weten bij
wie ze moeten zijn en het voor de kinderen duidelijk is wie zij kunnen aanspreken. Voor het 2e U8
team is nog een vaste begeleider beschikbaar. Deze is nog vacant en zal ingevuld moeten worden.
U12 is de vaste trainer Roel Heurman. Hier staat momenteel een trainer op omdat er nog niet zoveel
kinderen zijn. De bedoeling is 1 trainer op ca. 8 kinderen. De vaste teambeleider van dit seizoen is

Marcel van den Steen. UPDATE: door het stoppen van zijn zoon zal Marcel geen teambegeleider
meer zijn en staat deze functie dus open.
Recreanten/Divisionisten: Dany Willeboordse zal ook dit seizoen de vaste trainer/coach zijn van de
recreanten en divisionisten. Lars Peek heeft aangegeven dat hij graag bij wilt springen bij deze teams
als hij de tijd daarvoor heeft.
Zowel, U8-1, U8-2, U10, U12 en Divisionisten (5e divisie) zullen uitkomen in de NIJB competitie. Het
recreantenteam zal gaan deelnemen aan de Bearleague. UPDATE: voor de U12 wordt dit nog
besproken ivm het aantal leden. Mogelijk dat de u12 kids nog met dispensatie kunnen gaan spelen in
de U10.
Onur geeft aan dat hij meer naar een supervisor rol wilt gaan om zowel trainers als kinderen naar
een hoger niveau te tillen. Er zal ook altijd voor gezorgd worden dat er voldoende trainers op het ijs
staan.
Voorstel ijs- en wedstrijdtijden 2018-2019
Het voorstel wat bij Optisport is weggelegd is het onderstaande voorstel:
Maandag 17.30-18-30 U8/U10
Maandag 18.45-9.45 uur U12
Maandag 21.15-22.45 uur Recreanten
Woensdag 16.30-17.30 uur IJshockeyschool
Woensdag 17.30-18.30 uur U8/U10
Woensdag 18.45-19.45 uur U12
Woensdag 21.15-22.45 uur 5e divisionisten
Het wedstrijdblokken voorstel is als volgt:
Het wedstrijdblok U8/U10 en U12 is zondag 10.45-13.30 uur. Warming-up zal starten om 10.45,
aanvang wedstrijd om 11.00 uur. Bij de U8/U10 zal er niet tussentijds gedweild worden. Bij de U12
zal er na de 2e periode gedweild worden.
De voorkeur van de wedstrijdblokken voor de recreanten/divisionisten zijn: Vrijdagavond 21.0023.00 uur. Zaterdagavond 21.00-23.00 uur en zondagavond 21.00-23.00 uur. Warming-up zal starten
om 21.00 uur, aanvang wedstrijd 21.15 uur. Na 2e periode zal er gedweild worden.
Omdat er vorig jaar veel aanmeldingen waren voor proeflessen vanuit Sjors en Breda actief willen wij
dit nu in een apart blok gaan zetten.
Bovenstaande tijden zijn nog onder voorbehoud tijden zijn nog onder voorbehoud. Er is nog geen
reactie vanuit Optisport gekomen. Zij zijn druk bezig om er werk van te maken om deze tijden te
kunnen realiseren.
6. Financiële jaarafsluiting en begroting nieuwe seizoen
In seizoen 2017/2018 is er een verlies van € 1.170,=.
Er is behoorlijk wat ijs afgenomen en voor komend seizoen zal dit ca. €35.000,= worden door nog
meer afname van ijstijd. De sponsors/subsidie was nog incl. de subsidie van €3.500,= van gemeente
Etten-Leur en dit vervalt komend jaar.

Voor het seizoen 2018/2019 , is er extra ijshuur opgenomen voor alle teams en extra kosten voor
trainers/coaches. De balans van komend jaar is uitgegaan van het huidige ledenaantal.
Er zal de focus gelegd moeten worden op het aantrekken van extra leden/sponsoren om de buffer
van € 7.500,= te houden in het nieuwe seizoen.
Martin Struijs: wat valt er onder de operationele kosten.
Dit zijn kosten voor scheidsrechters, vrijwilligers, website, trainers en kosten NIJB.
Remco Bruurs: is de boarding hier ook in meegenomen.
De boarding wordt betaald door de gemeente Breda en een gedeelte door Optisport. De vereniging
betaald zelf wel een bijdrage van € 1.500,= per jaar.
7. Contributievoorstel
Het contributievoorstel van komend seizoen wordt gepresenteerd. Zie onderstaande:
IJshockeyschool t/m 12 jaar € 275,= en bij betaling in een keer € 250,=. De losse lessen tot
lidmaatschap bedragen € 7,50 per les. Dit maximaal 4 aaneensluitende lessen.
U8 tot 8 jaar € 520,= en bij betaling in een keer € 495,=.
U10 tot 10 jaar € 520,= en bij betaling in een keer € 495,=.
U12 tot 12 jaar € 520,= en bij betaling in een keer € 495,=.
5e divisie (divisionisten) vanaf 18 jaar € 520,= en bij betaling in een keer € 495,=.
Recreanten vanaf 18 jaar € 450,= en bij betaling in een keer € 425,=.
Verschil tussen de recreanten en divisionisten komt doordat de divisionisten wedstrijden spelen in de
NIJB en de recreanten niet. Bij de ijshockeyschool worden er ook geen wedstrijden gespeeld.
De leden stemmen in met dit voorstel.
8. Promotie-opzet
Sportstimulering scholen
Voor komend seizoen is de Sportstimulering scholen naast Breda actief en Sjors sportief uitgebreid
naar zeven extra gemeentes te weten: Etten-Leur, Roosendaal, Bergen op Zoom, Zundert,
Oosterhout en Drimmelen.
Bso's in Breda (2)
Wij hebben contacten met twee sport bso's. Dit zijn bso's die kinderen stimuleren om meer te gaan
doen met sporten. Er is vorig jaar een kleine proef gedraaid met deze sport bso's om te kijken hoe
het gaat. Hier is veel van geleerd en wij gaan dit komend jaar vaker doen. Koen Quicken zal hier een
rol in gaan spelen.
Samenwerking Trappers
Er zijn gesprekken geweest met de Tilburg Trappers gericht op de U12. Zij hebben een aantal
kinderen voor U12 die ook beginnen. Er is besloten dat ons U12 team aangevuld zal worden met
kinderen uit het U12 team van de Trappers. Zij hebben voldoende spelers hiervoor. Hoe dit exact
ingevuld gaat worden zal nog verder worden besproken en uitgewerkt.

Extra aandacht winterclinics en skills clinics ook in 2018/2019 in Breda
Afgelopen seizoen was dit een succes en voor komend seizoen gaat wij hier ook een vervolg aan
geven.
Clinics voor senioren (sponsoren)
Ook willen wij clinics voor sponsoren gaan geven om hen contacten op te laten doen en de
mogelijkheid te bieden om te netwerken.
Nieuwe flyers , extra distributie binnen regio-/sportaccomodaties
Er zullen nieuwe flyers gemaakt worden die gedistribueerd worden op verschillende plekken.
Grote Club actie & Rabobank clubkas
Ook komend seizoen zullen wij hier weer aan deelnemen.
Aandacht naar hoge scholen & universiteiten
Er zijn tevens signalen opgevangen dat er interesse is vanuit hoge scholen en universiteiten. Dit
willen wij ook verder gaan uit werken.
Social media plan
Het is de bedoeling om social media meer uit gaan breiden en ook ouders hierin betrekken. Door bv.
vaker # (hashtag) te gaan gebruiken in berichten om zo de Yeti's Breda bekender te laten worden.
9. Sponsoring
De lijst met voorlopige sponsoren is bekend. De hoofdsponsor is Zuyderleven.De andere sponsoren
zijn Azzuri , CCM, Het Badhuys, YORROY, Camping Liesbos, Made by Tops, DoggyWood en Signworkx.
Axis Fysiotherapie uit Etten-Leur heeft ook contact gehad voor sponsoring maar is nog niet officieel
rond.
De opzet van de boarding met de diverse logos van de sponsoren zal als volgt zijn:

10. Vrijwilligers en open posten
De vereniging is nog dringend op zoek naar vrijwilligers zoals benchofficials, scheidsrechters,
teambegeleiders etc. Dit ook mede doordat er meer ijstijd en wedstrijden gespeeld gaan worden.

Indien er geen officials zijn tijdens wedstrijden dan moeten wedstrijden worden afgelast met een
boete tot gevolg.
Promotie/evenementen
Wordt gedaan door Sioe The en Carla Dolk. Is veel werk en kost veel tijd dus ook hier veel assistentie
bij nodig om e.e.a. meer vorm te gaan geven.
Technisch Manager
Dit doet Jurgen de Jongh er nu bij, maar ook hier is iemand voor nodig. Zou er fijn zijn als er technisch
manager aangesteld kan worden die trainers e.d. kunnen aan spreken.
Vraag aan de leden mochten mensen het leuk vinden om als vrijwilliger aan de slag te gaan, laat het
weten.
11. Aanpassing reglementen & AVG
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De vereniging voldoet inmiddels aan de privacyregels conform de AVG. Hiervoor zijn o.a.
aanpassingen op de website doorgevoerd. Mocht iemand bezwaar hebben dat zijn gegevens gebruikt
worden. Dan kan men dat aangeven en zal zijn gegevens worden verwijderd.
Contributiereglement
Wordt aangepast naar de contributiebedragen zoals reeds eerder beschreven en akkoord bevonden.
Huishoudelijk reglement
Dit zal aangepast worden op kleine onderdelen.
VOG voor alle vrijwilligers/bestuur
Ook wordt er een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aangevraagd voor alle vrijwilligers. Het heeft
deze inmiddels als ontvangen.
Trainersreglement
Wordt ook aangepast zodat er meer eenduidigheid is.
12. Merchandise
Het nieuwe shirt en kousen worden gepresenteerd via foto's. Het shirt heeft Roy Slond bij en kan
men bekijken. Ook zal er vanaf volgende week mutsen en petten beschikbaar zijn via de webshop. Er
zullen ook nog nieuwe trainingspakken van CCM komen maar deze zijn momenteel nog niet
beschikbaar.
13. Rondvraag
Mees de Rooij: wat is de deadline wanneer het shirt en kousen besteld moeten zijn. Eind juli moeten
alle bestellingen binnen zijn om voor de start van komend seizoen alles op tijd binnen te hebben. Dus
bestel op tijd! Het is de eigen verantwoordelijkheid van de van de leden om de shirts e.d. te
bestellen. Momenteel zijn er nog geen conflicten met de rugnummers.

Martin Struijs: hoeveel zit er nu exact in clubkas.
De huidige stand van zaken is een verlies van € 1.170,=. Afgelopen jaar is er besloten om te gaan
investeren en wij zijn erg blij dat we met dit kleine verlies het hebben rond kunnen draaien.
Cameron Evans: komt er nog een tribune voor toeschouwers op de ijsbaan.
Roy Slond heeft hier gesprekken met leveranciers over gehad. Een opklapbare tribune kost ca.
€3.000,- excl. btw. Deze vraag is bij Optisport weggelegd om dat de tribunes voor meerdere
gelegenheden gebruikt kunnen worden en er is vanuit de vereniging aangegeven men er vier wilt.
Cameron Evans: hoe gaat het komend seizoen met de kleedkamers.
Er zijn veel gesprekken met Optisport en gemeente Breda hierover geweest. Optisport heeft dit jaar
geïnvesteerd in de boarding, boarding lange baan en de entree en kan dit jaar niet meer investeren
in de kleedkamers.
Aangegeven als vereniging dat wij gaan kijken naar een plan om het binnenterrein opnieuw in te
richten. Helaas is het komend jaar niet anders maar Roy geeft nog wel aan dat de douches wel
vernieuwd zijn.
Maarten Dirkx: Hoe werkt contributie ijshockeyschool.
Je betaalt de contributie voor waar je instroomt. Mocht je doorstromen naar ander jeugdteam dan
betaal je de contributie naar rato.
Zijn er shirts is voor ijshockeyschool nodig.
Je mag shirts en kousen bestellen, maar nog niet verplicht voor ijshockeyschool. Er zullen wel een
aantal shirts als reserve beschikbaar zijn voor de teams, deze zijn zonder naam.
Blijft trainingstijd voor de ijshockeyschool op woensdag.
Dat ligt bij Optisport en wij gaan ervan uit dat deze dag het zal worden.
Maarten geeft aan dat hij wel interesse heeft in een functie als vrijwilliger. Dit zal hij later bespreken
met Roy.
Sioe The: mogen de leden de oude shirts en kousen houden.
De leden mogen inderdaad de oude shirts en kousen houden. En men is vrij in wat men aan shirt en
kousen draagt tijdens de trainingen.
Leandro Gomes Marcelo: Is er een lijstje met nummer voor de shirts die al vergeven zijn.
Menno houdt deze lijst bij. Mocht je een nummer opgeven dat al gebruikt is dan laat Menno het
weten.
Hugo van Veen: Wil ook graag aansluiten als vrijwilliger. Dit zou hij willen als teambegeleider maar
kan er niet altijd bij aanwezig zijn. Onur geeft aan dat we een poule gaan maken van mensen die daar
voor bij willen springen. Mochten de vaste begeleiders niet kunnen, dan moeten zij er voor zorgen
dat er vervanging is.
Onur Mete: Licht de Yeti's Breda filosofie toe. En geeft aan dat de algemene reactie van ijshockeyend
Nederland is hoe doen jullie dit en jullie hebben dit goed voor elkaar. Als het zo door gaat worden wij
de komende jaren te groot voor de baan. Dat zal ook frictie geven met de andere verenigingen. Ga
geen confrontatie aan met de andere verenigingen, laat het gaan want het heeft totaal geen zin.
Geef een voorbeeldfunctie als sportclub om er boven te staan.

Roy geeft nog aan dat Optisport ook heel graag veranderingen door wilt voeren. Maar het zal tijd
gegeven moeten worden om andere verenigingen te laten veranderen en te verbeteren.
Onur Mete: Toernooi in Dordrecht aan het eind van het seizoen was geen goede keus. Er zaten erg
veel goede teams bij en dat was te hoog gegrepen als Yeti's. Dit kwam mede doordat diverse
kinderen bijsprongen bij andere teams en hierdoor werden de kinderen onder gesneeuwd. Onur zal
komend seizoen ook goed gaan bekijken aan welke toernooien wij mee gaan doen. Tevens geeft hij
aan dat hij tijdens de wedstrijden op de tribune bij de ouders wil gaan zitten om toelichting te geven
en te ondersteunen. Ook zal komend seizoen de round-ups voortgezet worden maar dan met meer
structuur en regelmaat.
Hugo van Veen: Is tent op binnenterrein een mogelijkheid om te gebruiken.
Deze is uit nood geboren en wij vinden het als club erg belangrijk om na wedstrijden te douchen. De
tent zal waarschijnlijk nog gebruikt worden tijdens de wedstrijden als het niet anders mogelijk is.
Maar tijdens de trainingen worden de kleedkamers gebruikt. Wel moeten de houten vlonders bij de
tent verwijderd worden en vervangen worden door rubberen matten.
Roy Slond: Men is nog bezig de teamindeling voor de senioren op te stellen. Er is een mail uitgegaan
aan alle recreanten/divisionisten waar men komend seizoen de voorkeur aan geeft. Hierop zijn een
aantal reacties gekomen. Vanuit deze reacties ook begrepen dat het moeilijk is om twee trainingen
per week te volgen. Dus is er besloten om beide teams 1,5 uur per week schoon ijs te laten trainen.
Wij willen een goede verdeling en balans hebben bij de divisionisten en het recreantenteam dat aan
de Beerleague mee gaat doen.
Robin Huijskens: Zijn er al genoeg reacties om die verdeling te maken.
Die zijn er en dit zal ook met Dany besproken te worden. Het recreantenteam is nog niet volledig
maar er zullen nog wel meerdere aanmeldingen komen. Er staan in ieder geval twee mensen
aangemeld die volgend jaar een proefles willen volgen bij de recreanten.
Roy Slond: Pia de Beer is per heden bestuurslid af. Zij had graag nog wat willen zeggen maar kon
helaas vandaag niet aanwezig zijn. Maar wij willen met de seizoensopening haar zeker nog in het
zonnetje zetten.
Maarten Dirkx: vindt de communicatie vanuit het bestuur erg goed is, er wordt snel en accuraat
gereageerd. Petje af. Koen Quicken wil hier nog aan toevoegen dat we de mensen die wij momenteel
hebben zeker moeten koesteren en dat is een applausje waard.
Roy Slond: De commissie van de kascontrole moet nog vast gesteld worden.
Dit is eenmaal per jaar en wordt uitgevoerd door twee mensen en je mag dit maximaal 2 jaar doen.
Ingmar Frank doet het dit jaar nog en Remco Bruurs biedt zich aan. Menno zal contact met hen
hierover opnemen.
14. Sluiting
Roy bedankt iedereen voor aanwezig zijn en sluit de vergadering.

