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Woensdag 22 juni, 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. Momenteel zijn er 23 deelnemers ingelogd (eind van de 

vergadering zijn er 25 deelnemers).  

 

Graag de microfoon en beeldscherm uit in verband met de bandbreedte. 

Mochten er vragen zijn dan kunnen deze gesteld worden in de chat. Deze vragen zullen beantwoord 

worden. 

De presentatie wordt daarbij opgenomen om de notulen te kunnen maken. Mocht er tot stemming 

worden overgegaan, wordt er gevraagd om alleen de tegenstemmen te geven door middel van het 

opsteken van je digitale hand. 

 

 

Algemene update 
Corona update 

Ondanks dat we in de coronacrisis zaten zijn wij met vol goede moed gestart. Het eerste team heeft 

de eerste wedstrijd gespeeld en deze gewonnen maar daar bleef het ook bij. Er zijn vooral in het 

begin van het seizoen wekelijks updates verstuurd om de leden op de hoogte te houden van de 

ontwikkelingen en maatregelen met betrekking tot de coronacrisis. Mede dankzij de inzet van de 

vrijwilligers hebben wij nog veel op het ijs kunnen staan. Daarnaast hebben wij als vereniging het 

geluk gehad dat de sportlocatie als buitenlocatie werd benoemd. 

 

De jeugd heeft het volledige seizoen door kunnen trainen en hebben diverse oefenwedstrijdjes 

onderling gehad. De senioren hebben in aangepaste vorm gelukkig nog veel kunnen trainen. 

 

Start nieuwe seizoen staat momenteel voor medio september 2021. 

 

Gestart met ledenwerving via IJNL 

Afgelopen seizoen zijn wij samen met de IJshockeybond een ledenwervingscampagne voor de 

ijshockeyschool gestart. De vereniging was hiervoor een proef om te kijken hoe dit zich ontwikkelde. 

Dat is een succes geworden. De leden voor de ijshockeyschool en de jeugdteams zijn behoorlijk 

gegroeid. Inmiddels heeft de vereniging meer dan 150 leden. 

 

In de loop van het seizoen is men begonnen met de start van een Ladies team. Dit is goed en met 

veel enthousiasme ontvangen en er is inmiddels een compleet team ontstaan. 

 

Daarnaast is er tijdens de zomerperiode gestart met inline hockey voor de teams. Dit wordt gegeven 

naast de ijstraining. 

 

Tevens zijn de competitieteams voor het komende seizoen ingeschreven bij IJshockey Nederland. 

 

Ook zullen wij het komend seizoen weer op het hoogste Nederlandse niveau spelen met ons 1e team. 

Hier zullen ook diverse nieuwe spelers bij aansluiten. 
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Sponsorenupdate 

Er zijn een aantal nieuwe sponsoren bij gekomen. Enkele hoofdsponsors zijn veranderd, hierdoor is 

er een nieuw shirt ontworpen voor komend seizoen. Men kan het shirt in de webshop bestellen. 

 

Mocht men interesse hebben of bedrijven kennen die willen sponsoren laat het weten. Komend 

seizoen zal de club van 50 worden opgezet. Leden kunnen dan door €50,00 te doneren of door een 

sponsorfactuur bij de club van 50 te komen. Je wordt dan ook op de website vermeld. 

 

Technische zaken jeugd 

Maarten Dirkx heeft in de loop van afgelopen seizoen besloten om zijn functie neer te leggen. Het 

bestuur bedankt Maarten Dirkx voor het werk dat hij heeft verricht als bestuur technische zaken 

jeugd.  

 

Technische zaken senioren 

Marcel Uitenbroek heeft aangeven zijn functie neer te leggen. Het bestuur bedankt Marcel 

Uitenbroek voor al het werk dat hij verricht heeft als bestuurslid technische zaken senioren.  

 

Vraag Miel: Is het nieuwe shirt echt verplicht? Een aantal mensen uit het nieuwe divisie 6 team heeft 

een uit en thuis shirt gekocht dat ze letterlijk nog nooit in een officiële wedstrijd gebruikt hebben. 

Antwoord: Het nieuwe shirt is verplicht. Op de nieuwe shirts staan nieuwe sponsoren met hun logo. 

Conform de regelementen dient ieder lid over hetzelfde tenue te beschikken tijdens wedstrijden. 

Voor het komende seizoen moet hiervoor dus het nieuwe shirt worden aangeschaft. 

 

Vraag Robin: Hoeveel ontvangt de club van deze shirt sponsoren? Als elk lid namelijk 50 euro aan 

nieuwe shirts uit moet gaan geven, haal je dan die extra inkomsten van de sponsoren er überhaupt 

wel uit? De club heeft sponsoren om het betaalbaarder voor de leden te maken, maar als het 

vervolgens verplicht is om nieuwe shirts te kopen komen we onder de streep niet lager uit. 

Antwoord: De shirts kunnen worden aangeschaft onder de kostprijs, dit is € 25,00 per stuk. Als club 

en sponsoren wordt er dus een deel van de kosten bijgedragen. Daarbij komt dat het shirt eigendom 

wordt van het lid. De kosten proberen we zo laag mogelijk te houden. Tot 23/7 zijn de shirts voor 

leden voor € 25,00 te bestellen, daarna zijn ze € 45,00. 

 

 

Grow together 

De penningmeester geeft aan dat wij een fijne groep vrijwilligers hebben die veel werk verzetten. 

Toch merken we dat we hier en daar mensen tekort komen en dat het vaak op dezelfde mensen 

terecht komt. Dit is iets bij veel clubs voor komt. 

 

Er zijn weer aantal vacatures en vrijwilligersrollen beschikbaar: 

Technische zaken (Bestuur) 

Jeugd of Senioren TC coördinator   

IJshockeyschool coördinator  

Referee coördinator 

Penningmeester 
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Wij moeten het als vereniging ook van de vrijwilligers hebben. Voor alle functies die open staan, 

is geen ervaring voor nodig. Als men een deel van een rol wil/kan pakken dan is dat ook een 

mogelijkheid en horen wij graag wie dit wil doen. 

 

De penningmeester legt de functies wat meer uit. De vacature Technische zaken en Jeugd of 

Senioren TC coördinator kan een gecombineerde rol worden.  

 

De rol van Ijshockeyschool coördinator heeft Menno afgelopen seizoen opgepakt en omvat het 

ondersteunen van de trainers bij de ijshockeyschool, het helpen met de materialen en het 

begeleiden van de ouders van toekomstige leden. 

 

Referee coördinator is afgelopen jaren opgepakt door Rogier en hiervoor ligt alles klaar om 

overgedragen te worden. Rogier draagt dit over omdat hij nog twee teams traint en coacht. Het 

betreft het begeleiden en indeling van de scheidsrechters van binnen en buiten club bij de 

wedstrijden. 

  

Penningmeester, ook deze rol staat open, Menno wil graag meer op het technische vlak aan de slag 

gaan. Ook hier ligt het grotendeels klaar om opgepakt te worden. 

 

Ook naast deze functies zijn wij op zoek naar mensen die willen helpen. Als men vragen heeft neem 

dan contact op met de secretaris. 

 

Club van het jaar 2021 

We hebben weer meegedaan aan de club van het jaar. Zijn 2e in Breda geworden en 5e in Noord-

Brabant. Het bestuur bedankt iedereen voor het enorme aantal stemmen wat de vereniging heeft 

gehad. Binnen IJNL hebben wij de meeste stemmen gekregen van alle ijshockeyclubs. 

De vereniging heeft bij IJNL nog meegedaan voor Club van het jaar IJNL. Hebben een pitch gedaan en 

zijn na de pitch IJNL 2e geworden. Den Haag is eerste geworden. Daar gaan we zeker van leren en we 

gaan volgend jaar weer een poging wagen om de titel te winnen met een goed programma. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken. 

 

3. Vaststelling agenda 
Voorzitter vraagt of er nog aanvullingen op de agenda zijn. Er zijn geen aanvullingen op de agenda. 

 

4. Goedkeuring verslag ALV 17 juni 2020  
Het bestuur vraagt de ALV goedkeuring voor het verslag. Indien niet akkoord met het verslag dan 

graag digitaal je hand opsteken. Er zijn geen opmerkingen op het verslag van 17 juni 2020 en het 

verslag wordt door de vergadering/leden goedgekeurd.   

 

Vraag Robin: Volgens de notulen zouden de volgende financiële documenten toegevoegd zijn (er 

staat "Zie schema bijgevoegde presentatie."): 

- jaarafsluiting 18/19 

- budget 19/20 

- jaarafsluiting 19/20 
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- budget 20/21 

Deze stonden er helaas niet in. Het zou fijn zijn als dit soort documenten dan ook in de notulen terug 

te vinden zijn. 

Antwoord: Deze documenten zijn van de vorige ALV en zijn allemaal beschikbaar. Ze zijn bij de 

notulen van de ALV van vorig jaar naar de leden gestuurd. 

 

5. Vaststellen contributie en begroting seizoen 2021-2022 
De penningmeester geeft toelichting op het contributievoorstel 2021-2022. 

 

De penningmeester geeft aan dat we elk jaar proberen de contributie laag te houden. De contributie 

bij U9/U11 is verlaagd om drempel voor nieuwe jeugdleden laag te houden. 

De contributie van de U13 is gelijk gebleven, de Ladies zijn gelijk getrokken met de junioren. 

De contributie voor de divisie senioren en recreanten 1 zijn iets verlaagd. 

 

Wij hebben ondanks corona een redelijk jaar gedraaid. De meeste kosten, zoals 

onkostenvergoedingen, operationele kosten, scheidsrechters kosten, zijn in de contributie verwerkt. 

De ijshuur voor komend seizoen is wel gestegen. Desondanks zijn wij een van de clubs die hun 

contributie laag weet te houden. Maar het is voor de club ook van belang om voldoende inkomsten 

en sponsorinkomsten te hebben om met het gestelde budget rond te komen. We gaan de goede 

richting op. 

De leden die in een wedstrijdteam spelen en aan willen sluiten bij de Ladies kunnen tegen een kleine 

bijdrage €100,00 voor een heel seizoen deelnemen bij de Ladies. 

 

Vraag Kitty: En voor goalie? 

Antwoord: Voor goalie houden wij 25% van de contributie aan, mits eigen materiaal. Als je geen 

eigen materiaal hebt dan betaal je de volle contributie en kan je materiaal van de club lenen. Wij zijn 

dringend op zoek naar goalies. Mochten er mensen zijn die interesse hebben of goalies kennen, laat 

het weten. 

 

Volgend seizoen kan er in zeven termijnen betaald worden in plaats van acht termijnen. 

 

Het bestuur vraag de ALV om goedkeuring op het contributievoorstel. Vergadering/leden gaat 

akkoord met het voorgestelde contributievoorstel. 

 

Financiële jaar afsluiting (19/20) en Budget (20/21) 
De penningmeester geef een toelichting op de financiële jaarafsluiting 2019-2020 en het budget 

2020-2021. De afsluiting voor 2019/2020 was rond de € 65.000,00. Het budget voor 2020/2021 is 

gesteld op € 78.000,00. De passiva was ca € 30.000,00. 
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Financiële jaar afsluiting (20/21) en Budget (21/22) 

In 2020/2021 was het doel om naar 150 leden groeien, dit is behaald. In 2020/2021 zijn wij geëindigd 

op € 77.503,00. Hebben afgelopen jaar ondanks corona een goed jaar gehad. Veel kosten zijn na het 

einde van het seizoen in april voldaan, doordat de facturen hiervoor nog niet binnen waren. Deze zijn 

na 1/5 betaald. Er staat inmiddels ca € 30.000,00 op de spaarrekening als buffer. Dit is voldoende om 

ons de komende jaren te veilig te stellen voor financiële risico’s. 

 

Budget voor 21/22 is gesteld op €76.000,00. Hierin is rekening gehouden met de nieuwe ijshuur, de 

investering in de nieuwe shirts, verhoogde operationele kosten. Hopen dat er meer sponsoren 

komen en dat degenen die wij momenteel hebben blijven. 

 

Vraag Egon: De winst is denk ik € 1.000,00 i.p.v. €2.000,00. 

Antwoord: Klopt, zal worden aangepast.  

 

Vraag Robin: Betreffende "Begroting 2021-2022": Uitgaven zijn opgeteld 77.000 niet 76.000. 

Antwoord: Zal worden aangepast. 

 

Vraag Rogier: Er staat geen subsidie vermeld 

Antwoord: De vereniging heeft geen subsidie. De subsidie in 2020-2021 is de coronasubsidie. Deze is 

op de spaarrekening gezet en hebben wij niet nodig gehad. 

 

Vraag Robin: De totalen voor de afrekening 20/21 kloppen ook niet precies. 

Antwoord: Zal worden aangepast. 

 

Benoeming kascommissie 

De penningmeester vraagt wie er plaats wil nemen in de kascommissie. Miel Veugelers zal dit jaar de 

kascommissie nog doen en er is nog iemand nodig. Robin Mommers wil wel deelnemen in de 

kascommissie. 

 

6. Aanpassing Huishoudelijk reglement 
Er zijn een aantal aanpassingen in het huishoudelijk reglement gemaakt. Deze is voorafgaand de 

vergadering gecommuniceerd. De aanpassingen betreffen o.a. het opzeggen van het lidmaatschap 

(artikel 2.3). Deze is op 1/6 gezet dit in verband met de inschrijvingen van de teams bij IJNL. Bij artikel 

3.1 contributie zijn de ladies toegevoegd en wijziging betreffende de aanschaffing van de pas. Bij 

artikel wanbetaling, artikel 3.3, zijn ook een aantal punten gewijzigd. Bij het artikel 9 Kleding is nog 

aangegeven dat senioren divisies een uit- en thuisshirt moeten aanschaffen. 

Het bestuur vraag de ALV om goedkeuring op het aangepaste huishoudelijk reglement. 

Er zijn geen opmerkingen op het aangepaste huishoudelijk reglement en deze wordt door de 

vergadering/leden goedgekeurd. 

 

7. Komend seizoen 
Waar zijn we allemaal druk mee bezig…… 

Nieuwe sponsorcontracten en shirtontwerp 

Het bestuur is bezig met het opstellen van de nieuwe sponsorcontracten en het ontwikkelen van het 
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nieuwe ontwerp van de shirts. 

 

Diverse cursussen 

Zoals bench, referee, trainer cursus, ehbo cursussen worden aan het begin van het seizoen weer 

ingepland en voor ingeschreven. 

 

Officiële opening voor publiek ijsbaan Breda  

Deze staat gepland voor zaterdag 9 en zondag 10 oktober 2021. 

 

Start ijshockeyseizoen 

Het ijshockeyseizoen zal starten medio september. Voordat ons seizoen start zal er per team een info 

avond worden gehouden om de rollen per team te verdelen. Denk aan bench officials, begeleiding 

etc. 

 

Geen Super Sunday, wel een Yeti Day. 

Er zal helaas in 2022 geen Super Sunday worden georganiseerd in verband met de vervanging van de 

ijsmachine die gepland staat in april 2022. Wel zal er weer een Yeti dag georganiseerd worden. 

 

Voorlopige trainingstijden 

Het doel elk jaar is om de ijshockey op twee dagen te houden. Er is veel gecommuniceerd met de 

andere disciplines. Maar helaas is dit ook dit jaar niet gelukt. Schema is grotendeels hetzelfde als 

vorig jaar gebleven: 

- U9/U11 -> dinsdag en donderdag 

- U13 -> dinsdag en vrijdag 

- Junioren -> maandag 

- Ladies -> dinsdag 

- Yeti’s 2 en 3 -> dinsdag 

- Recreanten 1 en 2 -> donderdag 

Er is weinig extra ijstijd beschikbaar, behalve laat op de avond. Er is ook gekeken naar de trainers die 

meerdere teams trainen en daarnaast ook zelf spelen om het voor hen haalbaar te houden. Zodat zij 

niet vijf avonden in de week op de baan zijn. 

Het wedstrijdschema is hetzelfde gebleven, zaterdagmiddag de jeugd en zondag aan het eind van de 

middag de senioren. 

 

Geen Puckuurtje  

Helaas zal er komend seizoen geen puckuurtje meer worden georganiseerd. De afgelopen seizoenen 

was het moeilijk om de puckuurtje geregeld te krijgen met de vrijwilligers. 

 

Optisport heeft besloten over te gaan naar zomer- en wintertarief. Hierdoor betaalt de vereniging 

voor het zomertarief ca 30% meer voor een uur ijs. Er is besloten om medio september, zodra de 

baan opengaat, te gaan starten met het nieuwe seizoen. Medio maart willen wij overgaan naar 

zomertrainingen en een keer per week per team trainen. 

 

Vraag Koen en Janneke: Wat zijn de oranje vakken op dinsdag voordat de Yetis beginnen. 

Antwoord: Is voor kunstschaatsen en is wat patch ice 
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Vraag Miel 

Wordt er tussen de 2 divisieteams op dinsdag en de recreantenteams op donderdag wekelijks 

geswitched tussen het tijdstip? Zodat je niet altijd heel laat traint.  

Antwoord: Goed punt, dat is iets wat bekeken kan worden en wordt zeker meegenomen met de 

trainers. 

 

Vraag Robin: op woensdag en vrijdag voor de late Yeti’s zijn die nog leeg?  

Antwoord: Op die momenten is er vrij schaatsen. 

 

Materiaal update 

Bestel de nieuwe shirt(s) voor 23 juli (25 euro tarief). Zorg dat je allemaal je uitrusting compleet hebt 

voordat we in september van start gaan (en let op onze clubkleur Navy Blue). 

Kijk ook goed naar je huidig materiaal (schroefjes, bandjes, e.d.) want veiligheid op het ijs begint met 

goed materiaal. 

 

Vraag Kitty: Kan er morgen voor of na de inline shirts gepast worden 

Antwoord: Ja dat kan er zijn mensen hiervoor op woensdag 23 juni aanwezig. 

 

8. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 

 

9. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid. En wenst iedereen een fijne zomervakantie 

en op naar het nieuwe seizoen en sluit de vergadering. 

 


