Verslag Algemene Leden Vergadering
Woensdag 20 mei, 20.30 uur online meeting
Aanwezig: leden van het bestuur, trainers, ouders/vrijwilligers en leden/vrijwilligers.

1. Opening en algemene updates
De voorzitter heet iedereen welkom. In verband met de nog geldende coronarichtlijnen wordt de
vergadering vandaag online gehouden. Momenteel zijn er 32 deelnemers ingelogd (eind van de
vergadering zijn er 38 deelnemers).
Mochten er vragen zijn dan kunnen deze gesteld worden in de chat. Er zal af en toe kleine pauze zijn
om de vragen te beantwoorden en ook na de vergadering kunnen er vragen beantwoord worden. De
presentatie wordt daarbij opgenomen om de notulen te kunnen maken.

Corona update
De voorzitter geeft een update over de corona.
Sinds begin maart abrupt einde van het seizoen en het was onzeker waar het naar toe ging.
Uiteindelijk is toch de knoop doorgehakt om het seizoen eerder te beëindigen.
Ook de geplande zomertrainingen waren in verband met corona geannuleerd. Inmiddels zijn er bij de
jeugd weer een paar buitentrainingen ingepland en is de eerste training inmiddels geweest. De start
van het seizoen staat voorlopig gepland voor begin september.
Verder zijn er verschillende regels voor binnensporten. Als club volgen wij de richtlijnen welke
middels het NOC / NSF en IJNL worden opgesteld.
Ook is er wekelijks contact met IJssportBreda en hier en bij IJNL is de corona een vast punt van de
agenda geworden en wordt het met grote regelmaat besproken.

Algemene update
De voorzitter geeft een algemene update. Ons eerste team heeft de samenwerking voor onbepaalde
tijd verlengd. Hierbij wordt het ook mogelijk om vanuit onze andere teams door te groeien naar het
1e team en is er extra trainingstijd in Breda voor het 1e team. Vorig jaar hebben enkele spelers al een
keer meegetraind. Dit is helaas niet voorgezet door het vroegtijdig einde van het seizoen. Het doel is
om over een aantal jaar een 1e divisieteam te hebben waarin een groot deel van onze eigen jeugd
kan spelen.
Vanuit de gemeente en Optisport is er groen licht voor de twee nieuwe kleedkamers welke bij
aanvang van het seizoen 2020-2021 gereed zijn. Vorige week heeft de voorzitter een update gehad
dat alles volgens planning gaat.
We zijn een crowdfunding gestart voor onze mascotte om deze volgend seizoen in levende lijve te
ontmoeten. Een mascotte draagt bij aan de zichtbaarheid en aan de bekendheid van de Yeti’s. De
mascotte zal bij alle wedstrijden en evenementen ingezet kunnen worden. Dit is mede afhankelijk
van vrijwilligers.
Komend seizoen gaan we starten met vier seniorenteams waarvan twee in de 6e divisie. Dit is
afhankelijk van het aantal teams dat zich inschrijft voor de competitie. De inschrijving sluit eind van
deze maand. We verwachten dat de twee teams in de 6e divisie uitkomen, maar mogelijk dat dit
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wordt aangepast door de bond. Daarnaast zijn er twee teams die meedoen aan de
recreantencompetities.
De puckuurtjes zullen komend seizoen een keer in de week plaats vinden. Dit worden de zondagen
van 10.15-11.30 uur. Deze uurtjes zijn alleen voor ijshockey bestemd, dus geen vrij schaatsers meer
op de baan op dat moment.
Helaas is er door de corona in 2020 geen Club van het jaar verkiezing georganiseerd. Hierdoor mogen
wij nog een jaar de titel club van het jaar dragen.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
De voorzitter geeft aan dat de statuten van de club zijn aangepast. Op verzoek van IJNL is de
naamwijziging van de IJshockeybond in de statuten aangepast. De aangepaste statuten worden met
de notulen meegezonden.

3. Vaststelling agenda
Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

4. Goedkeuring verslag ALV 13 juni 2019 en aanpassing HHR
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van 13 juni 2019 en het verslag wordt goedgekeurd. Tevens
zijn er geen opmerkingen op het aangepaste HHR en deze wordt goedgekeurd. De aangepaste HHR
wordt op de website gepubliceerd.

5. Aanstelling nieuw bestuurslid Technische zaken jeugd
Het bestuur stelt voor Maarten Dirkx te benoemen tot Bestuurslid Technische zaken Jeugd. De
leden/vergadering gaan akkoord met de benoeming van Maarten Dirkx als nieuw bestuurslid
Technische Zaken-Jeugd. Maarten wordt het 1e aanspreekpunt voor de jeugdzaken.

6. Bestuursverkiezing
Er zijn vooraf geen aanmeldingen ontvangen voor de functies die volgens het rooster van aftreden
beschikbaar zijn gesteld (voorzitter, penningmeester, secretaris en wedstrijdsecretaris).
Gevraagd wordt aan de vergadering/leden dat als er nog geïnteresseerden zijn die zich willen
beschikbaar stellen voor de functies dit aan te geven in de chat. Er volgen geen aanmeldingen voor
de functies.
Conform artikel 11 en 12 van de statuten van IJshockeyclub Yeti’s Breda stelt het bestuur de
vergadering voor de heer R. Slond (voorzitter), de heer M. Cleton (penningmeester), mevrouw M.
Groenenberg (secretaris) en de heer J. de Jongh (wedstrijdsecretaris) te herbenoemen tot bestuurslid
van IJshockeyclub Yeti’s Breda.
De voorzitter vraagt goedkeuring aan de vergadering/leden om het bestaande bestuur die
herkiesbaar zijn, te behouden voor de komende 3 jaar. Vergadering/Leden gaat akkoord met de
herbenoeming van de heer R. Slond, de heer M. Cleton, mevrouw M. Groenenberg en de heer J. de
Jongh.
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7. Vaststellen contributie en begroting seizoen 2020-2021
Zie schema bijgevoegde presentatie.
De penningmeester geeft toelichting op het contributievoorstel 2020-2021.
De penningmeester geeft aan dat we elk jaar proberen de contributie laag te houden. Maar ook voor
de club om voldoende inkomsten te hebben om met het gestelde budget rond te komen.
De afgelopen 2 jaar is er een positief resultaat geweest, mede door extra sponsoring en doordat de
club de inkomsten/kas goed bij heeft kunnen houden. Voorkomend seizoen worden de contributies
gelijk gehouden of verlaagd waar het kan. Het seizoen loopt van september tot en met april. Volgend
seizoen kan er in acht termijnen betaald worden in plaats van 7 termijnen.
Voor volgend seizoen gaat de ijshuur omhoog met 25%, naar ca. € 125,00. De impact van corona is
momenteel nog niet bekend, maar we gaan ervan uit dat het hierbij blijft. De facturen gaan er medio
augustus uit zodat er voor september kan worden betaald of kan worden aangegeven of men in
termijnen wil betalen.
Vergadering/Leden gaat akkoord met de voorgestelde contributie.

-

Vraag Miel is contributie voor goalie gratis?
Contributie voor goalies met eigen gear is 25% van de normale contributie. Mocht je geen
gear hebben dan kan je dat van de club lenen maar dan betaal je de normale contributie.

-

Vraag Robin: Contributie voor 1 september. Veranderd hier nog iets aan op het moment dat
het seizoen niet mag beginnen in september (ivm corona)?
Mochten we later starten dan september dan zal dat verrekend worden.

Financiële jaar afsluiting (18/19) en Budget (19/20)
Zie schema bijgevoegde presentatie.
De penningmeester geef een korte toelichting op de financiële jaarafsluiting 2018-2019 en het
budget 2019-2020.

Financiële jaar afsluiting (19/20) en Budget (20/21)
Zie schema bijgevoegde presentatie.
De penningmeester geeft toelichting op de financiële jaarafsluiting 19/20 en het budget 20/21.
Voor het seizoen 19/20 was het budget €75.000,-. De resultaten voor 19/20 is €64.000,- met een
winst van €6.000,-.
Er zijn extra investeringen gedaan in het 1e team en er is meer geïnvesteerd in materialen voor
clinics, ijshockeygear en trainingsgear. De ijshuur was iets lager omdat april niet is gefactureerd. De
club heeft ook een corona tegemoetkoming gehad voor de periode vanaf de corona.
Komend seizoen willen wij gaan groeien van 125 naar 150 leden (exclusief 1e team). Het 1e team
betaald lidmaatschap aan Tilburg omdat zij daar het meeste ijstijd hebben.
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Voor 20/21 willen we een budget gaan hanteren van €78.000,-. Dit is gebaseerd op 25 nieuwe leden.
Op de lopende rekeningen staat ca. €30.000,-.
-

Vraag Rogier: Zijn er opbrengsten van de clinics,?
Ja, die bedragen ongeveer €2.200,-. Helaas hebben wij hier inkomsten op mis gelopen door
het vroegtijdig einde van het seizoen.

-

Vraag Egon Inkomsten opgeteld is €78.500,- ipv €78.000,-.
Scherp, passen we meteen aan.

-

Vraag Martin: De club is tegemoetgekomen voor de gemiste ijstijd door corona, krijgen de
leden hier nog iets voor terug?
De tegemoetkoming was voor april voor de factuur van Optisport en de leden hebben
betaald tot en met eind maart. Er wordt dus niets terugbetaald aan de leden.

-

Vraag Miel: Waarom wordt er winst begroot, aangezien er al €30.000 vermogen is? Wat zijn
de plannen met deze winst uit 20/21.
De winst wordt weer geïnvesteerd, in onder andere materialen, promoties etc. Zo wordt
voor komend seizoen bijvoorbeeld geïnvesteerd in een mascotte pak, de winst wordt
hiervoor ook voor een deel aangesproken.
De winst is daarnaast ook nodig als buffer om onvoorziene zaken te kunnen bekostigen.

-

Vraag Martijn: Krijgt de club vanuit de gemeente nog een subsidie?
We ontvangen geen subsidie van de gemeente. We hadden voorheen een subsidie vanuit de
Gemeente Etten-Leur maar daar hebben we nu geen recht meer op.

-

Vraag Robin: Is het dan ook het idee dat we steeds rond de 30.000 aan eigen vermogen
hebben? Of vanaf hoeveel vinden we dat we als club genoeg buffer hebben?
Dit moet voldoende zijn. De buffer is mede afhankelijk van het aantal leden en de
competities waarin gespeeld wordt.

-

Vraag Wendy: Zo'n 1e team is leuk maar heb je daar ook de mensen voor? Brengt veel werk
met zich mee.
Dat klopt inderdaad. Er is afgesproken dat de begeleiding van het 1e team volledig door het
team zelf wordt gedaan. Punt van aandacht is de bench. Is vorig jaar opgestart ook voor het
1e team om hiervan te leren. Er zullen mensen nog worden gevraagd om te helpen. Mochten
er nog mensen zijn die willen helpen dan horen wij dat graag.

-

Vraag Miel: Buffer helemaal mee eens. Is er een idee over een minimale buffer die wil
worden gehaald?
De nu opgebouwde buffer van € 25.000,- a 30.000,- is voor nu voldoende en kunnen we even
mee vooruit, mocht het financieel wat minder gaan.

-

Vraag Janneke en Koen: Heb je die buffer vastgesteld? Is dat afhankelijk van ledenaantal
bijvoorbeeld?
Pagina 4 van 8

Verslag Algemene Leden Vergadering
Dit is inderdaad onder andere afhankelijk van het ledenaantal.
-

Vraag Rogier Zijn er reserveringen (of vanuit buffer) voor eventuele investeringen in extra
(tijdelijke) kleedruimtes? Namelijk bottleneck.
Met de bouw van de twee nieuwe kleedkamers zijn nog meer kleedruimtes niet noodzakelijk.
We hebben straks namelijk 6 kleedkamers en daarbij blijft de tent aanwezig. Huren van
kleedkamers met douchecs etc is erg duur en wij mogen als club niet faciliteren vanuit de
Gemeente en Optisport.

-

Vraag Rogier: Zijn er meerjarige afspraken gemaakt met Optisport / gemeente over
meerjarige prijsfluctuaties (bandbreedte)
De prijsafspraak met Optisport is afgelopen seizoen verlopen. Zijn nu bezig om die prijzen
weer vast te leggen voor de komende jaren.
Penningmeester geeft wel aan dat onze ijshuur vrij laag is vergeleken met de andere
Nederlandse ijsbanen.

De gedetailleerde winst-/verlies rekening zal ook met de notulen worden meegestuurd.
De penningmeester vraagt wie er plaats wil nemen in de kascommissie. Remco Bruurs zal dit jaar de
kascommissie nog doen en er is nog iemand nodig. Miel Veugelers biedt aan om de kascommissie de
komende twee jaar te doen.

8. Technische zaken
Marcel Uitenbroek was afgelopen seizoen tijdelijk gestopt als TZ-senioren. Menno Cleton heeft het
overgenomen. Menno blijft aanspreekpunt voor het 1e team en Marcel zal de rol van TZ senioren
weer op zich nemen. Verder hebben we nog diverse mensen nodig voor bepaalde functies o.a.
trainers 2e team. We hopen voor aanvang van het seizoen voor elk team trainers beschikbaar te
hebben.
Maarten Dirkx stelt zich voor. Hij zal de rol van TZ jeugd op zich nemen.
Zie schema bijgevoegde presentatie.
Dit jaar zal er per jeugdteam een team coördinator aangesteld worden. Deze persoon regelt alles
omtrent de trainingen en wedstrijden. De team coördinator zal de schakel zijn tussen de
trainers/coaches/begeleiders en ouders.
Begin september wordt er een meeting georganiseerd met de ouders om meer uitleg te geven en om
te bekijken wie wat wil gaan doen.
-

Vraag Wendy: Zo zoeken we ook mensen die de bench willen doen bij de U8/U10! Is niet
moeilijk, wel heel leuk. Stuur mail bij interesse: benchcie@ijshockeyclub-yetis.nl
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9. Grow together
Een club kan niet zonder vrijwilligers, iedereen die hulp kan geven of input kan bieden meld je aan.

SocialMedia owners Instagram & FB
Dit zijn belangrijke kanalen om de club te promoten. Maar we missen de mensen die nog wat
concreter en actiever hiermee om kunnen gaan. Dus mochten er mensen zijn die dit willen en er tijd
voor hebben kunnen, kunnen hiervoor een mail sturen naar de secretaris.

Bench binnen elk team
De club is altijd op zoek naar mensen die in de bench willen zitten. Komend seizoen is de insteek om
bij elk team een eigen bench te hebben. Op deze manier worden de taken goed verdeeld. Mocht je
dit willen dan kan je contact opnemen met Wendy van de bench official commissie.
Vraag Miel: Worden benchleden betaald.
Nee, we zijn er wel als club mee bezig. Krijgt nog een vervolg.

Referees senioren
Ook hier zoeken wij nog senioren en kids vanaf ca. 14 jaar en hier geldt dat we bekijken wie kan
fluiten op amateurniveau of jeugdniveau. Heb je tijd en wil je dit doen neem dan contact met de
scheidsrechter coördinator Rogier op.
-

Vraag Gino: begint er binnenkort weer opleiding voor bench.
Medio september staan deze gepland. Staan op de agenda op de website. Rogier zal voor de
scheidsrechters ook een sessie gaan plannen.

Teambegeleiding/Coordinatiejeugd teams
Komend seizoen zal er ook een team coördinator per team aangesteld worden.

Promotie team opzetten voor events
Antoine heeft een mooi social media plan opgesteld voor promotie voor scholen, clinics, events,
jeugdteams, 1e team, puckuurtjes. Ook hier zoeken wij mensen die tijd hebben en dit willen doen.
Stuur een bericht aan de secretaris.

Sponsor opties -> interessante opties op de overbroeken voor ons 1e team, 2e team en
wellicht bij voldoende animo 3e senioren team.
De sponsoren zijn erg enthousiast en wij zijn er erg blij mee. Zijn altijd zoekende hoe wij de
sponsoren uit te breiden. Voor de coverpants van het 1e team kunnen nog een aantal sponsoren op
gezet worden. Mocht je hiervoor interesse hebben dan kan je dit bij Menno aangeven. Dit kan op
termijn ook voor het 2e en 3e team interessant zijn.
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10. Geplande activiteiten
Waar zijn we allemaal druk mee bezig......
Zomertrainingen jeugd teams
De eerste sessie achter de rug, de 2e sessie staat gepland voor komende week. De junioren staan ook
voor komende week gepland. Er zijn veel aanmeldingen voor de zomertrainingen.

Bench cursussen
Deze staan gepland voor medio september. Zie de kalender op de website voor de data.

EHBO cursussen
Worden ingepland in september.

Referee cursus
Zal worden ingepland, hou Spond en de kalender op website hiervoor in de gaten.

Trainers cursus
coach 1 gepland voor zaterdag 10 okt in Tilburg (meerdere deelnemers vanuit Breda)
Inmiddels zijn er 5 personen die ingepland zijn voor coach 1 en aantal mensen die voor coach2 op
zullen gaan.

Crowdfunding Yeti Mascotte opgezet (eind juli)
Actie Mascotte loopt goed. We zullen hier als club nog een investering in doen om te zorgen dat deze
voor het nieuwe seizoen klaar is.

CCM Day & Yeti Open dag 26 Sept
Voorlopig staat er op zaterdag 26 september een Yeti open dag gepland. Het is dan nog geen officiële
opening van de ijsbaan. Dit is een soort van een uitgestelde familiedag maar ook een kennismaking
voor jeugd en scholen om eens te komen kijken.
Ook op 26 september 2020 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.
Meer informatie zal te zijner tijd gecommuniceerd worden.

Officiële opening voor publiek ijsbaan Breda
Deze staat gepland voor zaterdag 10 en zondag 11 oktober

Off ice clinics basisscholen Breda in aug/sep
De U8 is redelijk krap en jeugdleden zijn een belangrijke basis voor de club. Wij willen dit meer gaan
promoten o.a. door Sjors sportief en Breda actief en op scholen langs gaan voor clinics.

SocialMedia Plan & promotie team opzetten
Mochten er mensen zijn die ons willen helpen, laat het weten en stuur een bericht naar de secretaris.
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11. Rondvraag
-

Vraag Wendy: Op welke dagen gaan de wedstrijden gespeeld worden dan?
De wedstrijden voor de jeugd op zaterdagmiddag. De senioren op zondagmiddag- en avond.
En indien nodig zaterdagavond als backup.

-

Vraag Roel: Inzake HHR art 9 lid 2B punt 2 is nekband ook voor volwassenen.
Nee, enkel voor de jeugdleden.

-

Vraag Miel: zijn er al trainingstijden bekend.
Deze zijn bekend. Staan al op de kalender van de website. Trainingen wat later verschoven
en wedstrijdendagen- en tijden wat verschoven. Dit ook op verzoek van Optisport en Azzuri
om dat er een terugloop is bij het publiek schaatsen. Komend seizoen zijn er weer op
woensdag- en vrijdagavond en zondag vrij schaatsen hebben.
Doordat we gegroeid zijn en de trainingstijden zijn aangepast maar ook toekomstgericht
trainen de wedstijdteams die competitie spelen dit jaar 1,15 uur.

-

Vraag Wendy: wanneer komen de bestelde shirts binnen.
De shirts komen waarschijnlijk ergen in augustus binnen.

-

Marcel spreekt zijn waardering uitspreken voor de vrijwilligers. Hiervoor een groot dank je
wel!

12. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid. En attendeert men nog op Name the Yeti. En
wenst iedereen een fijne zomervakantie en op naar het nieuwe seizoen en sluit de vergadering.
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