NOTULEN ALV 2018
- goedgekeurd tijdens ALV 2019 1. Opening
•
•

Voorzitter Wim van Herk opent de vergadering en heet eenieder welkom op de Algemene
Ledenvergadering van IJshockeyvereniging Kemphanen. De vergadering start om 20.00 uur.
Er zijn 37 mensen aanwezig; 17 personen hebben zich afgemeld.

2. Mededelingen
•
•
•

Namens IJ.V. Eindhoven Kemphanen heeft Maarten Rentmeester zitting genomen in de door
IJNL geïnitieerde commissie Fairplay & Respect. Verderop volgt meer info.
In september wordt de Vrijwilligers-BBQ gehouden.
In verband met de Wet AVG m.i.v. 25 mei 2018 wordt besproken hoe we daar als vereniging
mee omgaan, waaronder de publicatie van (spelers-)foto’s. De ALV is daarmee akkoord.
Indien iemand daar individueel bezwaar mee heeft, dan kenbaar maken aan het bestuur.

3. Vaststellen notulen ALV 14 juli 2017
•

•

Ben Buiting: N.a.v. pagina 5, punt 6f.: is er nieuws over het plaatsen van plexiglas bij de
buitenbaan? Nico van Galen antwoord: Dit is besproken met Robin (ijsbaan-manager). Er
wordt nu gewerkt aan diverse onderhoudswerkzaamheden. Wellicht wordt het plaatsen van
plexiglas komend jaar opgepakt.
Geen verdere bijzonderheden. De notulen zijn bij deze vastgesteld.

4. Evaluatie Seizoen 2017-2018
•
•
•
•
•
•

•
•

4.1 Highlights
Het Eric Martin Toernooi voor U8, U10 en U12 kreeg opnieuw veel positieve reacties. Het
was snel uitverkocht en een mooie bron van inkomsten.
Ook het U14 Pinkstertoernooi is goed verlopen.
De zomertrainingen werden heel goed bezocht. Zowel door onze eigen leden als door
deelnemers van buitenaf.
U12 werd landskampioen in de 1e divisie.
U19 streed een hele spannende strijd in het landskampioenschap en werd 2e..
Het “Zet je schaatsen in het vet – feest” werd slecht gecommuniceerd, waarvoor onze
excuses. Het is wel goed verlopen. Er werden goede afspraken met de horeca, die dit keer
open was.
4.2 In het zonnetje
Dank aan Arjan Bakker voor zijn jarenlange inzet. Hij gaat helaas stoppen. Omdat hij nu niet
aanwezig is, nemen we tijdens de vrijwilligers-BBQ afscheid;
Dank aan Guus Aben voor zijn inzet als Kemphaan. Hij ontvangt een presentje van de
voorzitter.

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Dank aan de U12 spelers, coach en begeleiders.
Dank aan de U19+ spelers, coach en begeleiders.
Alle vrijwilligers natuurlijk bedankt en wij willen jullie uitnodigen voor de BBQ op zaterdag
15 september as.
4.3 Lowlights
Het overlijden van Britt Vlasveld, ex-partner van Risto Mollen en drijvende kracht achter de
ijshockeyschool voor velen jaren.
Het overlijden van Michael Louwers.
Géén Kemphanen BeNeLeague team in Eindhoven in 2018-2019.
4.4 Sportieve terugblik
Er was een goede opkomst bij de trainingen.
We hadden een redelijk sportief seizoen met weinig straffen (boetes).
Mede dankzij de inzet van onze vrijwilligers (bench officials etc.) hadden we een goede
bezetting in de bench.
Het spelen en winnen van de landelijke finale, eerste divisie door het U12 team van de
Kemphanen.
De strijd om het kampioenschap van de U19+ met als resultaat een fantastische tweede
plaats en dus zilver!
Er was een grote aanwas bij onze ijshockeyschool en veel doorstromers naar de U8 en U10.

5. Financieel verslag 2017-2018 en verslag kascommissie
De voorzitter ligt het financieel jaarverslag toe.
Ben Buiting vraagt toelichting op de balans. Hier kan desgewenst ná de vergadering op
doorgepraat worden.
6.
•
•
•
•
•
•

•
•

Seizoen 2018-2019
6.1 Begroting-uitgangspunten
Er worden geen kortingen meer toegepast, uitgezonderd ernstige blessures.
Jeugdspelers betalen contributies naar leeftijd, niet op teamindeling.
We gaan actief inkomsten genereren t.b.v. scheidsrechters kosten.
Op tijd starten met organisatie van de jeugdtoernooien i.v.m. opbrengsten.
Boetes voor overtredingen zijn voor de speler – coach – begeleider zelf. Deze worden NIET
door de vereniging betaald!
Scheidsrechters vergoedingen worden in het nieuwe seizoen per BANK betaald en niet
langer contant.
6.2 Contributies
De contributies blijven gelijk, m.u.v. de U19, omdat zij vaker gaan trainen/spelen.
Uiterlijk vóór 1 augustus 2018 een machtigingsformulier insturen naar
penningmeester@eindhoven-kemphanen.nl

•

•

•
•
•
•

•

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

10 termijnen, incasso op de 1e van de maand; 1e termijn 1 september 2018, laatste termijn 1
juni 2019; Betalingsvoorwaarden vindt u op:
http://eindhoven-kemphanen.nl/vereniging/contributies/
6.3 Trainingstijden – Nieuw!
De nieuwe tijden staan op de website.
6.4 Teamindeling, trainers -coaches en begeleiders
Teams worden ingedeeld op basis van leeftijd.
Dispensatie zal aan het begin van het seizoen bekeken worden door de technische
commissie.
Eenheid van tenue, vanaf U12 óók een blauwe broek (eventueel broekhoes) en een blauwe
helm.
Functie van trainer voor 3e divisie en Fun Team is nog vacant. Ben Buiting vraagt of de
kosten voor vacante functies wel mee genomen zijn in de begroting. Ja, dit is zo.
6.5 Eerste divisie
6.6 Scheidsrechters en scheidsrechterscursus
Scheidsrechters worden ingezet vanaf de U14
Er komt een Scheidsrechterscursus. Vorig jaar is dit er helaas niet van gekomen. Alle
begeleiders vragen hun teamleden wie wil fluiten (vanaf U14). Is dit niet voldoende, dan
worden er scheidsrechters aangewezen en gaan zij per toerbeurt fluiten.
Opmerking Peter Touw: dit probleem speelt al jaren. Er was vaak onvoldoende begeleiding
voor de jongere scheidsrechters. Zij krijgen regelmatig commentaar van toeschouwers. Het
bestuur beaamt dit. Hier moet en zal aandacht voor komen. Eric Raats vult aan dat
begeleiding écht goed geregeld moet worden, vooral omdat de toeschouwers bij de
buitenbaan dicht bij de boarding staan. Jean-Pierre van der Weide oppert dat plexiglas een
oplossing kan zijn. Nico van Galen antwoordt dat dit waarschijnlijk geen optie is, maar dat er
sowieso altijd een kind met een volwassen scheidsrechter samen fluit.
6.7 Thuistoernooien
Er komt voor elk jeugdteam een thuistoernooi.
Er zal geen toernooivergoeding worden gegeven voor uit-toernooien.
6.8 Opzeggingen
Opzeggingen dienen voor 1 augustus bij de penningmeester te zijn ingediend via
penningmeester@eindhoven-kemphanen.nl.
Het lidmaatschap wordt na 1 augustus stilzwijgend verlengd.
Opzeggen van 1 augustus t/m 31 augustus betekent €50,- administratiekosten.
Opzeggen na 1 september betekent volledige contributie
Peter Touw geeft aan dat de opzegtermijn 1 juli zou zijn. Belinda Daams geeft aan dat dit
toch niet doorgaat, vanwege de late zomertrainingen.

7. Schaats-ijshockeyschool – extra uitgaven nieuwe uitrustingen en trainingsmaterialen.
•

Er is door de grote aanwas van jeugdleden behoefte aan extra beschermingsmiddelen denk
aan helmen, met raster, handschoenen etc. Het bestuur gaat voor aanschaf van deze
middelen zorgdragen en heeft daar geld voor gereserveerd.

8. Bestuursverkiezing 2018-2019 en overige vacatures
•
•

•

•

•

•

Er zijn momenteel géén bestuursverkiezingen, er zijn geen termijnen verstreken.
Wel zoeken we secretariële ondersteuning voor bijvoorbeeld het notuleren van
bestuursvergaderingen, het versturen van mailtjes etc. Aanmelden voor bovenstaande kan
via de mail.
We zoeken vrijwilligers voor begeleiding bij de ijshockeyschool. Dit gaat middels een app en
aan- of afmelden. Erik Zwaga heeft zich ondertussen aangemeld, waarvoor dank, maar we
zoeken meer ondersteuning.
Nico vult aan dat de vereniging sterk groeit van onderaf. Er is veel aanwas en hier moeten
we in investeren. Het is bovendien een lust voor het oog om te zien. Dit is ook de reden dat er
nieuw materiaal wordt aangeschaft (helmen). Tom van Doorne vult aan dat dit mede te
danken is aan diverse wervingsacties. Dit heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen.
Het afgelopen seizoen heeft een aantal voorbeelden laten zien waarbij blijkt dat fairplay en
respect, normen en waarden behoorlijk vervagen. Elk weekend komen verschillende
meldingen binnen van onbehoorlijk gedrag. Ook in gesprek met verschillende verenigingen
blijkt dat het intern lastig is om spelers, coaches en ouders in het gareel te houden. Onze
ijshockeysport kan dit niet gebruiken. Er wordt te hard gewerkt aan ledenwerving om
vervolgens aan de achterkant de mensen weer te zien vertrekken. IJNL wil dit dan ook aan
gaan pakken. Het idee is om een werkgroep op te richten die ideeën kan bedenken en
aanbevelingen kan doen, die vervolgens centraal (IJNL) en op clubniveau uitgerold kunnen
worden. Ook dit seizoen zullen trainers-begeleiders-coaches een convenant respect en
waarde en normen tekenen.
Jan Lauwrens Haisma vraagt om vanuit de club een spelregelavond of iets dergelijks te
organiseren voor (o.a.) de U14. Laat bijv. goede scheidsrechters hun dilemma’s voorleggen
aan de spelers. Bianca van Heugten vraagt om ook de U16/U19 hierin mee te nemen. Peter
Touw meldt dat Joe Barr dit ook met succes doet.
Judy Spierings trekt zich terug uit de activiteitencommissie. Als iemand hierin
geïnteresseerd is, kunnen zij zich aanmelden via email. Belinda neemt het mee voor de
algemene ouderavond aan het begin van het seizoen.

9. Verkiezing kascommisie
Afgelopen jaar zaten Peter Touw en Cees Verbeek in deze commissie, waarvoor dank. Er worden
nieuwe vrijwilligers gezocht. Niels van Lierop en Peter Touw melden zich aan.

10. Rondvraag
•

•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

Ben Buiting vraagt of er nieuws is over het toekennen van ijstijden i.v.m. het wegvallen van
de eredivisie. Nico van Galen geeft aan dat dit opgepakt wordt met de ijsbaan. Wordt z.s.m.
vervolgd. Wim van Herk meldt dat meerdere verengingen verzoeken hebben ingediend voor
meer ijs.
Ben Buiting vraagt of het beleid van de vereniging m.b.t. trainingsleden ongewijzigd blijft
i.v.m. situatie van het 3e team. Nico geeft aan dat het beleid ongewijzigd blijft.
Guus Aben vraagt of iemand lid is van de vriendenloterij. Je kunt namelijk onze vereniging
opgeven als goed doel. Het bestuur pakt dit tip op.
Guus Aben vraagt of er meer merchandise van de eigen club geregeld kan worden en of we
ook zelf iets mogen regelen. Wim van Herk antwoord dat er in overleg met het bestuur en in
samenspraak met Rono Sport altijd mogelijkheden zijn.
Peter Touw vraagt hoe het gaat met de buitenbaan, nu er beton op ligt. Kan daar bijv. street
hockey gespeeld worden? Hierover is al gesproken met Robin en de verwachting is dat dit in
de toekomst kan.
Jan Lauwrens Haisma vraagt of er iets wordt geregeld als teamuitstraling voor de
coaches/begeleiders. Nico van Galen kan iets regelen, mits dit vroeg in het seizoen gebeurt.
Dit is aan diegenen zelf. Kijk op www.petrolindustries.com. Kijk zelf wat je wilt (prijs delen
door 3). Dit wordt niet centraal geregeld, want het bestuur wil niks opleggen.
Wim van Herk: vorig jaar hebben 12 personen een EHBO-cursus gedaan via de club. Ook dit
jaar is er een cursus, alsmede een vervolgcursus. Geïnteresseerden kunnen zich via email
aanmelden. De club betaalt deze cursus. Wenselijk is dat van elk team er minimaal 1 persoon
meedoet.
Pieter van der Gulik: er is een VOG gewenst voor de coaches/begeleiders? Wim van Herk
meldt dat de bond dit vooralsnog niet verplicht. Onze vereniging volgt het beleid van de
bond.
Guus Aben: is het mogelijk om lid te zijn als je niet speelt? (een donateur of vriend van de
club) Wim vindt dit een sympathiek idee en het bestuur bespreekt het.
Guus Aben: is bezig met gesponsorde trainingspakken voor de U14. Wat is de regeling m.b.t.
afdracht naar de clubkas? Nico legt uit dat hiervoor een staatje is.
Guus Aben: gaan we bij het 1e team ook werken met puck-kids? Wim meldt dat dit wel het
voornemen is. Dit wordt besproken met de trainers. Dit is nu immers het vaandel-team.

De voorzitter dank iedereen voor hun aanwezigheid.
11. Sluiting 21.35 uur

