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Aanwezig : leden van het bestuur, trainers, ouders/vrijwilligers en leden/vrijwilligers.  

 

1. Opening  

Voorzitter Roy Slond opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

  

We zijn club van het jaar geworden. Als vereniging mogen het hele jaar logo club van het jaar dragen. 

We zijn 3e geworden in provincie Brabant. En we hebben natuurlijk eeuwige roem. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Opening ijsbaan  

Zoals het naar uit ziet gaat de 30x60 baan medio september open, indien het weer het toelaat. De 

baan gaat enkel open voor de Yeti’s. De officiële opening is op zaterdag 13 oktober 2019. 

 

Ambitiedocument ijsbaan  

Het ambitiedocument ijsbaan is afgelopen jaar geschreven met alle andere verenigingen van de 

ijsbaan. Deze is ondertekend door alle voorzitters van de verenigingen en aan de wethouder 

overhandigd. In het document worden diverse onderdelen beschreven zoals faciliteiten, aankleding 

ijsbaan etc. De wethouder is erg positief over het document. De komende 2 jaar zullen er nog geen 

nieuwe kleedkamers zijn, dit is een dusdanige investering dat dit naar de raad moet. De matten van 

baan worden wel vervangen. En gaande weg zullen er diverse dingen aangepast worden. 

 

3. Vaststelling agenda  

Er zijn geen aanvullingen op de agenda. 

 

4. Goedkeuring verslag Algemene Leden Vergadering 21 juni 2018  

Er zijn geen opmerkingen op het verslag van 21 juni 2018 en het verslag wordt goedgekeurd. 

 

5. Aanstelling nieuw bestuurslid Technische zaken  

Marcel Uitenbroek is aangesteld als nieuw bestuurslid TZ. Helaas is hij wegens werk hier vanavond 

niet aanwezig. Marcel wordt het 1e aanspreekpunt voor de jeugd en senioren voor vragen. 

De leden/vergadering gaan akkoord dat Marcel wordt aangesteld als nieuw bestuurslid. 

 

6. Vaststellen contributie bedragen en begroting seizoen 2019-2020  

IJstijden  

Het heeft de voorkeur om op twee vaste dagen trainingen te kunnen hebben (dinsdag en 

donderdag). De ijstijden van de U12 op vrijdag zijn nog onder voorbehoud. We zijn nog bezig om 

deze training naar de donderdag te zetten. We hopen dat we dit kunnen regelen. 

 

De ijstijden zijn voorlopig vastgesteld op: 

IJshockeyschool woensdag 16:00-17:00 uur 

De IJshockeyschool zal begeleid en getraind worden door Koen Quicken. 

 

U8: dinsdag 17:15-18:15 en donderdag 17:30-18:30 uur 

U10: dinsdag 17:15-18:15 en donderdag 17:30-18:30 uur  

De trainers van de U8/U10 zijn Onur Mete/Koen Quicken/Jennifer Bannink/Koen van Baardewijk/Lars 

Peek/Martin Struijs. De vaste teambeleiders van de U8 zijn Janneke Quicken en Marly Suk. Voor de 

U10 zijn het Claudia Brouwn en Marly Suk. 



Verslag Algemene Leden Vergadering 13 juni 2019   

    
 

U12: dinsdag 18.30-19:30 uur en vrijdag is nog onder voorbehoud 17:17.15-18:15 uur. 

De trainers van de U12 zijn Roel Heurman/Koen Quicken/Ingmar Frank/Martin Struijs. De vaste 

teambegeleiders zijn Liesbeth Martens en Kitty Prenen. 

 

Junioren: dinsdag 19:45-20:45 uur. De trainer is Roel Heurman 

Recreanten 1: dinsdag 21:00-22:30 uur. De trainer is Ab Donkers 

Recreanten : maandag 21:00-22:00 uur. De trainer is Guillian Korthout 

Divisionisten 5e divisie: woensdag 21:00-22:30 uur. De trainer is Mark Passchier 

 

De thuiswedstrijden van de senioren vinden plaats op vrijdagavond en de jeugd op zondagochtend 

en middag.  

 

Daarnaast krijgen we puckuurtjes deze zullen plaats vinden op: 

Woensdag op 2/3 baan van 16:00-17:00 uur 

Zaterdag van 12:00-13:00 uur 

 

Er moet wel goed bekeken worden wie de puckuurtjes gaat begeleiden. Er zullen wel 1 à 2 

begeleiders aanwezig moeten zijn. Doel hiervan is ook om ouders en eventueel geïnteresseerden aan 

te spreken om ook te gaan ijshockeyen. Voor de kinderen is het handig om een schoolpas aan te 

schaffen want er zal wel entree betaald dienen te worden om gebruik te maken van het puckuurtje. 

 

Contributievoorstel 2019-2020 

Zie schema bijgevoegde presentatie.  

 

Het is de bedoeling is om de drempel laag te houden. Er kan in een keer betaald worden of er kan in 

maandelijkse termijnen betaald worden. Dan betaalt men €25,- meer. De Junioren zijn omhoog 

gegaan, gaan meer wedstrijden spelen dus kosten gaan omhoog. Ook de Recreanten 1 en 2 zijn 

hoger geworden ook hier worden meer wedstrijden gespeeld.  

 

Bij de IJshockeyschool kan met na de twee gratis proeflessen kiezen voor losse lessen à 7,50 per keer 

of 4 lessen voor € 25,00. Het maximum aantal lessen wat afgenomen kan worden is 4, dan dient men 

lid te worden van de ijshockeyschool 

 

Vraag Guillian: Is het de bedoeling om de contributie zo te houden de komende jaren. 

Het doel is om de contributie de komende jaren zo te houden. Dit kan veranderen als we leden 

kwijtraken, sponsoren kwijtraken of Optisport de ijshuur flink omhoog doet. 

 

Vraag: Wat betalen goalies. 

Goalies betalen 50% van de contributie. 

 

Communicatie  

De Spond app zal in gebruik genomen worden. Teamstuff zal niet meer gebruikt worden. De 

technische commissie zal de Spond app voor september uitgerold hebben en hierover zal dan 

gecommuniceerd worden. Alle teams komen in Spond. De trainingen, wedstrijden etc. worden erin 

vermeld. De trainers krijgen een aanwezigheidsfunctie. Refs en bench per wedstrijd zal hier ook in 
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vermeld worden. 

 

Financiële jaarafsluiting 2018-2019 en budget 2019-2020 

Het budget voor 2018-2019 was bijna €50.000,= en het jaar is afgesloten met bijna €60.000,=. 

Onder operationele kosten vallen o.a. verzekeringen, trainers, begeleiders. De subsidie die vermeld 

staat was de laatste subsidie van Etten-Leur, deze is nu gestopt. 

Bij de contributie zit ook het zomerijs in. 

 

De winst is €23.886,69. De winst van volgend jaar (€15.024,-) is gebudgetteerd op 120 leden.  

De ijshuur gaat flink omhoog, dit komt door de extra teams. Daarnaast hebben wij meer vrijwilligers 

dus hiervoor ook meer kosten.  

Veel van de sponsoren hebben ook aangegeven om te blijven. Er zijn er nog een aantal die benaderd 

moeten worden. 

Onder overlopende passiva valt het zomerijs, zaalhuur en nog wat andere kosten. Deze kosten staan 

gereserveerd we kunnen bv. de ijshuur bij Opstisport Dordrecht niet in een keer betalen maar per 

maand. 

 

Er staat €20.000,= op de rekening. We doen het goed en zijn een gezonde club. Dit hebben wij ook 

nodig. Mochten er leden of sponsoren vertrekken, dan heb je dit ook nodig om zo stabiel door te 

kunnen gaan. We zitten al vrij laag met onze contributie vergeleken met andere verenigingen. De 

volledige in- en uitgaven van de vereniging zijn in te zien en kunnen opgevraagd worden bij Menno. 

 

Vraag Koen: de ijshuur is verdubbeld hoe komt dit.  

De ijshuur is verdubbeld omdat er meer wedstrijden gespeeld gaan worden. Daarnaast heeft 

Optisport zijn ijshuur minimaal verhoogd. We willen als vereniging proberen hiervoor de exclusiviteit 

te krijgen, zodat andere clubs niet hetzelfde bedrag betalen. 

 

Vraag Thijs: zijn er nog evenementen georganiseerd om sponsorgelden op te halen.  

Antoine heeft een plan van aanpak gemaakt en het is de bedoeling om dit van de zomer op te 

pakken. Dit houdt voornamelijk koude acquisitie in. Ook zal er komend seizoen weer een 

sponsoravond georganiseerd worden om zo meer sponsoren aan te trekken. Er zal ook nog meer met 

social media gewerkt worden. Antoine zal hiermee verder aan de slag gaan. Verdere ideeën zijn 

uiteraard welkom. 

 

7. Aanpassing Huishoudelijk reglement  

Het aangepaste huishoudelijk reglement Is meegestuurd met de uitnodiging van de ALV hierin zijn 

diverse veranderingen voorgesteld. De leden/vergadering gaan akkoord en het aangepaste 

Huishoudelijk reglement is aangenomen. 

 

Merchandising  

We hebben nieuwe items aan de webshop toegevoegd zoals Yeti stick grip, stickers. t-shirts & 

sweaters voor de jeugd. Daarnaast zijn we nog bezig met een embleem / logo patch en mini banner 

om bv. uit te delen tijdens wedstrijden. 

 

8. agenda komende maanden 

Activiteiten 

De komende maanden zullen er cursussen worden ingepland. De trainers dienen minimaal niveau 1 
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te hebben en kunnen die uitbreiden naar niveau 2. Ook dienen de trainers EHBO te hebben. 

Verder zullen er bench- en refs trainingen komen. Mocht er interesse zijn om een van deze taken op 

te willen pakken dan kan je een mail sturen naar de secretaris. 

 

Op vrijdag 20 september 2019 wordt er een CCM dag georganiseerd. Op deze dag kan je de nieuwste 

CCM gear uitproberen o.a. schaatsen, sticks en handschoenen. Je dient je hiervoor wel aan te 

melden. Dit zal tzt gecommuniceerd worden. 

 

Acties 

De Rabobank Clubkas en clubsupport komt er weer aan. Hier voor hebben wij ons vandaag voor 

ingeschreven. De Grote Clubactie komt er ook aan.  

Het doel van deze acties is om met name meer bekendheid krijgen. 

 

9. Rondvraag  

Remco: Komen er ook teamfoto’s van elk team in Yeti’s outfit. Gaan we oppakken 

Ingmar:  De trainingsdagen U12 van vrijdag naar donderdag. Hoe groot is de kans dat dit gaat 

gebeuren.  

De kans is 50%. Op de donderdagavond staat nu shorttrack gepland en die zou dan naar vrijdag gaan. 

De meningen bij de lange baan zijn hierover verdeeld. Wij hebben gevraagd aan Optisport om hier 

beslissing over te nemen, maar dit is nog niet bekend. We doen ons best om het voor elkaar te 

krijgen. 

 

10. Sluiting 

Roy bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en bedankt Koen voor het beschikbaar stellen van 

de accommodatie en sluit de vergadering. 

. 


