NOTULEN ALV 2020
Algemene Ledenvergadering van IJshockey Vereniging Eindhoven Kemphanen 8 december
2020 van ca. 20.00 tot 22.15 uur online in Microsoft Teams, met circa 29 aanwezige leden.
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•
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•
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Opening
Voorzitter Tom van Doorne heet iedereen welkom.
Agenda
Mededelingen
Vaststellen notulen ALV 17 juni 2019
Evaluatie seizoen 2019-2020
Highlights
In het zonnetje
Lowlights
Financieel verslag 2019-2020 en verslag kascommissie
Seizoen 2020-2021
Begroting
Contributies
Damesteam
Vertrouwenscontactpersoon en VOG
Beleidsplan Kemphanen
Bestuurmutaties en -vacatures 2020-2021
Rondvraag
Sluiting

Mededelingen
Eerste keer dat de ALV online plaats vindt. Alexandra Didden zal notuleren. Edgar van
Leest fungeert als moderator.
•
Er is 1 afmelding: Eric Martin.
•
Iedereen, fan-leden uitgezonderd, heeft stemrecht.
•
Deze vergadering wordt opgenomen, zodat deze later terug bekeken kan worden.
Geen bezwaren worden hiertegen kenbaar gemaakt.
•

4.

Vaststellen notulen ALV 17 juni 2019.
Er zijn een aantal opmerking als ook vragen die beantwoord kunnen worden naar aanleiding
van het verslag van vorig jaar.
• Tom van Doorne geeft aan dat het idee van het Fan-lidmaatschap, aangevraagd door Guus
Aben, is gehonoreerd. Bedrag is vastgesteld op € 12,50 met beperkingen ten opzichte van
spelende leden en andere leden.
• Dian van Horrik vroeg bij de vorige ALV hoe de Kemphanen omgaan met de AVG, dat wil
zeggen hoe wij omgaan met foto’s en dergelijke en hoe we deze publiceren. Al die formulieren
staan nog steeds op de website.
• Dian had ook gevraagd of er een aftreedschema van het bestuur gepresenteerd zou worden,
hier wordt later in de ALV aandacht aan besteed.
• Vragen waren er over verbandtrommels bij uitwedstrijden voor ieder team, hierin is
geïnvesteerd en elk team beschikt nu over een EHBO-kit voor uitwedstrijden.
Deze opmerkingen en vragen worden verwerkt, waarna de notulen van de Algemene
Ledenvergadering van IJshockey Vereniging Eindhoven Kemphanen d.d. 17 juni 2019
worden vastgesteld.
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5.

Evaluatie Seizoen 2019-2020
• Highlights
- U14 is kampioen geworden van de Eerste Divisie.
- Tikkie naar scheidsrechters is perfect verlopen. Acceptatie van het sturen van Tikkies en het
betalen door de vereniging.
- Team1 heeft wederom de finale gehaald van de Eerste Divisie, helaas kon deze door de
Corona-crisis niet worden uitgespeeld
- Sponsor-uitje naar Keulen was een succes.
- EMT was wederom uitstekend georganiseerd.
• In het zonnetje
- Sandra Conijn, afgetreden Vertrouwens Contact Persoon. Moest helaas aftreden vanwege
het stoppen met hockey van haar dochter Elke.
- Bianca van Heugten voor het draaien van de scheidsrechterscommissie.
- Guus Aben, gestopt als mascotte.
- Peter van Kaam, leiden van Team1 naar prachtige successen.
- Peter Daams met het behalen van het kampioenschap van U19.
- Tom Messie voor zijn bewezen diensten.
•

6.

Lowlights
- Plotseling overlijden Loes Martin, echtgenote van erevoorzitter Eric Martin.
- De Corona-crisis, op allerlei vlakken een absolute Lowlight.

Financieel verslag 2019-2020 en verslag kascommissie
Voorzitter Tom van Doorne ligt het financieel jaarverslag toe.
•
Baten
- Resultaat van €120.170,- ligt een heel stuk lager dan de €149.236,- die begroot was en is
ook minder dan het resultaat van 2018-2019 dat €136.833,- was. Er waren tegenvallende
contributies, sponsoring viel mee, omtrent toernooien is wat rustiger aan gedaan,
wedstrijden en overig is vergelijkbaar met het jaar ervoor. Grote klap kwam vooral door het
niet kunnen laten doorgaan van de zomertraining. Facturen die ons boven het hoofd hingen
werden kwijtgescholden.
•

•

Lasten en resultaat
- IJshuur was voor het hele seizoen €9,- euro duurder dan begroot. Hoeveel het dit jaar
wordt weten we nog niet, daar de ijshuur duurder is, maar de hoeveelheid die we huren nog
niet bekend is.
- Trainerskosten, materiaalkosten en wedstrijdgelden waren conform begroting.
- Vrijwilligers viel hoger uit dan begroot, totaal was € 5.050 in plaats van de begrootte €
3.000. Dit wordt elk jaar hoger.
- Zomertraining als al eerder benoemd geen resultaat. Vorig jaar werd hier € 14.000
opbrengst uit gehaald.
- Verenigingskosten waren lager dan begroot.
- Overige kosten lagen met € 5.452 hoger dan de begrootte € 3.250.
- Totale resultaat ligt hiermee op € -8.376. Dit komt voornamelijk door het niet realiseren van
de zomertraining dit jaar wegens de Corona-crisis.
- Aantal jaar geleden is de vereniging begonnen met het zorgen voor een financiële buffer,
om situatie zoals deze het hoofd te kunnen bieden.
Balans
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- Leveren iets in, kas en bank € 20.000 en vorderingen € 851, wat het totale activa tot €
21.123 brengt.
- Bij passiva zien we dat het Eigen Vermogen € 28.197 is, maar hier gaat het jaarresultaat
van € -8.376 nog vanaf. Hierdoor komt het Eigen Vermogen aanzienlijk lager uit.
- Eigen vermogen, zoals voorheen afgesproken, moet 25% zijn van de jaarcontributie.
Momenteel zitten we daar iets onder, maar niet ver. Vergeleken met andere verenigingen in
Nederland doet Kemphanen het financieel goed. Dat zegt ook iets over andere
verenigingen
•

Kascommissie
- Controle heeft plaatsgevonden. Geen opmerkingen. De Commissie adviseert ALV de
jaarstukken goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid
2019-2020. Getekend door Rogier de Geus en Niels van Lierop.

•

Opmerkingen en vragen omtrent het financieel verslag 2019-2020
- Dian van Horrik vraagt waardoor de kosten voor de vrijwilligers een stuk hoger waren
uitgevallen dan begroot. Voorzitter Tom van Doorne geeft als antwoord dat bij veel
verenigingen de kosten van vrijwilligers oplopen, onder andere door het ophogen van een
vrijwilligersbijdrage en het lager aantal vrijwilligers, met de verhoogde kosten als resultaat.
Had wellicht beter kunnen worden gebudgetteerd. Vereniging probeert dit in de hand te
houden. De € 5.000 is een punt van aandacht en er zal door de vereniging naar gekeken
blijven worden.
- Ben Buiting merkt op dat qua lasten de vereniging aan de goeie kant en stelt de vraag of
iedereen zijn contributie heeft betaald. Voorzitter Tom van Doorne antwoordt dat deze bijna
in zijn geheel is betaald, op een paar kleine uitzonderingen na. Hij geeft ook aan dat het
grootste verlies aan opbrengst komt door het vervallen van de zomertraining.
Penningmeester Belinda Daams geeft nogmaals aan dat alle contributies, op 3 na, zijn
betaald.

•

Verlenen decharge aan bestuur
- Bestuur werd door alle aanwezigen decharge verleend.

•

Nieuwe kascommissie
- Rogier de Geus is bereid nogmaals de kas te controleren.
- Guus Aben is ook bereid dit samen met Rogier te doen.

7.

Begroting Seizoen 2019-2020
Voorzitter geeft aan dat dit een vrij heikel punt is en geeft uitleg waarom:
- Alle zomerijs-huur werd vanuit de vereniging geannuleerd, maar de facturen van het
IJssportcentrum werden toch aan ons voorgeschoteld. Als deze allemaal betaald hadden
moeten worden, zou dit de vereniging maar net gelukt zijn. Uiteindelijk heeft de
Rijksoverheid een deel van deze facturen betaald, op voorwaarde dat de vereniging deze
kwijtgescholden zou krijgen. Daarbij werd echter geen enkele garantie afgegeven voor
komend seizoen.
- IJshuur wordt 4,6% duurder, bijdrage IJshockey Nederland gaat omhoog, hoop sponsoren,
MKB, zouden kunnen afhaken wegens de Corona-crisis, onzekerheid over leden. Dit alles
zorgt ervoor dat de vereniging financieel een groot risico zou kunnen lopen. Vandaar dat er
werd besloten op voorhand de contributie met € 20 te verhogen en in deze ALV te toetsen
of deze verhoging terecht is of niet en hoe we daarmee als vereniging om moeten gaan.
•

Berekening van de begroting 2020-2021 en uitgangspunten
- Beste en slechtste scenario berekend en daar het gemiddelde van per post gekozen als
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uitgangspunt voor de begroting.
- Contributies en sponsoring wijken niet heel veel af.
- Toernooien vallen dit seizoen volledig weg, daar al afgesproken is deze niet door te laten
gaan.
- Wedstrijden en merchandising zijn minimaal, daar er nog geen zekerheid is of er
wedstrijden van bijvoorbeeld Team1 zullen zijn dit seizoen.
- Zomertraining kan of € 0 zijn ofwel € 20.000 en daardoor is € 10.000 als het gemiddelde in
de begroting opgenomen.
- Totale begroting wordt hierdoor € 116.000 en we zitten op een baten van € 120.170 van
seizoen 2019-2020.
•

Lasten
- IJshuur is ook weer het gemiddelde van het beste en het slechtste scenario en wordt
geschat op € 58.000.
- Trainerskosten zijn iets omhooggegaan, daar er is gekozen voor een kwaliteitsimpuls vanaf
de U16 tot Team1 en er een trainer aangesteld is om dit te bewerkstelligen.
- Materialen is iets minder, aangezien er vorig jaar iets meer is geïnvesteerd.
- Wedstrijdgelden zijn tot nu toe aanzienlijk minder, maar ook dit bedrag is weer een
gemiddelde.
- Vrijwilligers kan uiteindelijk lager uitvallen, maar ook dit is momenteel nog niet bekend.
- Toernooien, zoals eerder vermeld, zijn komen te vervallen.
- Kosten zomertraining kan zowel weer € 0 of € 12.000 zijn, vandaar dat het gemiddelde van
€ 6.000 is begroot.
- Verenigingskosten en overige kosten zijn vergelijkbaar met vorig jaar.
- Het resultaat zou dan € 0 zijn. Mocht het slechtste scenario uitkomen, zou dit € -25.000
euro zijn. Komt juist het beste scenario uit, dan is dit een plus van € 25.000. De marge is
dus aanzienlijk groot. Het is momenteel niet goed te voorspellen, maar deze marge zal in
de loop van het seizoen uiteraard kleiner worden.

•

Opmerkingen en vragen omtrent de begroting 2020-2021
- Ben Buiting vraagt waarom er een middenweg is gekozen qua inkomsten uit contributie,
daar dit vast zou moeten liggen en de verhoogde contributie toch minimaal binnen zou
moeten komen. Voorzitter Tom van Doorne beantwoordt dat er leden zijn die medio oktober
ineens besloten om te stoppen met hun lidmaatschap, buiten de vastgestelde deadline.
Ben wijst op het Huishoudelijk Reglement waarin de contributieplicht is vastgesteld, waarop
Tom aangeeft dat er inderdaad stevige brieven en mails zijn uitgegaan naar deze personen
en dat het laatste woord hierover nog niet is gezegd.
- Omtrent sponsoren ziet het er voorlopig goed uit; dankzij inspanningen van de
sponsorcommissie is een groot deel van de sponsoren de vereniging trouw gebleven en er
zijn er ook een paar bij gekomen.
- Dian van Horrik vraagt of de contributie van € 87.500 in de begroting inclusief de
voorgestelde verhoging van € 20 is. Voorzitter Tom van Doorne geeft aan dat dit inderdaad
het geval is. Dian vraagt voor hoeveel de verhoging in het begrootte bedrag zit, in verband
met de stemming die hierover zal plaatsvinden. Tom geeft aan dat dit ongeveer € 2500 is.
- Ben Buiting vraagt wat de contributie zou moeten zijn, uitgaande van het aantal leden dat
we nu hebben, daar in de begroting een gemiddelde is opgenomen en het er niet op lijkt dat
we veel leden verloren zijn of weinig nieuwe aanwas hebben. De vraag is waarom de
contributie niet hoger uitvalt hierdoor. Tom van Doorne wijst erop dat de begroting is
opgesteld in november, terwijl de verhoging aangekondigd was in de zomer. Daarnaast
geeft Tom aan dat er een voorstel op tafel ligt, mocht er aan het einde van het jaar een fors
bedrag overblijven, om een commissie van leden op te richten die dan gaan kijken hoe we
dit surplus kunnen laten terugvloeien naar de leden. Dit zou niet alleen voor de € 20
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verhoging zijn, maar ook andere gelden die uiteindelijk niet genoodzaakt blijken. Dit moet
echter goed besproken worden met zowel het bestuur als de leden.
8.
•
-

Seizoen 2020-2021
Beredenering verhoging contributie met € 20
Kosten
Huurovereenkomst: wanneer mag ijs geannuleerd worden. Dit was altijd 2 weken, maar dit
is nu formeel aangescherpt naar 2 maanden.
Verhoging scheidsrechtervergoeding.
Dreiging van het toch in rekening brengen van niet-afgenomen ijs.
Overige contracten, zoals hoofdtrainer 3 teams.
Prijs ijshuur omhoog met 4,6%
Bijdrage IJshockey Nederland omhoog

•

Inkomsten
- Onzekerheid omtrent sponsoren door Corona-crisis
- Geen zomertraining

•

Opmerkingen en vragen omtrent kosten
- Dian van Horrik vraagt of het wedstrijdijs voor dit seizoen is teruggegeven. Tom van Doorne
geeft aan dat dit niet gebeurd is voor dit seizoen, maar dat er voorlopig wel vrij veel is
teruggegeven. Er is geprobeerd qua trainingen het optimale te bieden met wat er mag en
kan. Echter krijgen wij 2 soorten facturen per maand, die van het genoten ijs en die van het
ijs dat we geannuleerd hebben. De hoop vanuit het IJssportcentrum is dat de Rijksoverheid
hierin weer tegemoet zal komen. Dian vraagt of de € 58.000 in de begroting ervan uitgaat dat
het geannuleerde ijs niet betaald hoeft te worden, Tom geeft aan dat dit niet het geval is en
dat het bedrag een gemiddelde betreft tussen beste en slechtste scenario.
- Twee zaken zijn er voor ogen gehouden: het uit de risicozone houden van de club en het
proberen om zoveel mogelijk aan te bieden. Dus drijvende en draaiende houden.
- Ben Buiting vraagt of Kemphanen een uitzondering zijn, daar hij aangeeft dat andere
verenigingen geen facturen krijgen van niet-afgenomen ijs dat wel geboekt was. Voor zover
bekend bij het bestuur is dit niet het geval en krijgen alle verenigingen facturen voor ijs dat
geannuleerd is. Penningmeester Belinda Daams geeft aan dat het IJssportcentrum deze
facturen stuurt om zo zwart op wit te hebben welk ijs wel is afgenomen en welk niet, om zo
wellicht weer een vergoeding vanuit de Rijksoverheid te krijgen voor niet-afgenomen ijs. Komt
die vergoeding er echter niet, dan zal de vereniging deze toch zelf moeten betalen. Belinda
geeft aan dat als dit voor andere verenigingen niet geldt, dat wij als Kemphanen benadeeld
worden. Ben meent te kunnen vaststellen dat andere gebruikers van de ijsbaan in Eindhoven
geen facturen opgelegd krijgen voor niet-afgenomen ijs. Voorzitter Tom van Doorne geeft
aan dit buiten de vergadering te bespreken met Ben en vraagt of hij wil doorgeven om welke
verenigingen dit gaat. Ben geeft aan contact op te nemen met Tom hierover.

•

Opmerkingen en vragen omtrent contributieverhoging
- Bestuur stelt voor om de contributieverhoging van € 20 vast te stellen voor in ieder geval dit
seizoen met als aantekening dat aan het einde van het jaar gekeken wordt hoe de vereniging
financieel dit jaar is doorgekomen en wat we met dit resultaat gaan doen. De ALV zal hierover
dan een besluit nemen.
- Peter Daams geeft aan niet zoveel moeite te hebben met de verhoging van € 20 en dat er
inderdaad in een andere ALV bepaald moet worden of het noodzakelijk is geweest. Mocht er
inderdaad overblijven, is het misschien goed om dit juist in de contributie van het jaar erop te
verrekenen. Voorzitter Tom van Doorne geeft aan dat dit inderdaad één van de opties is die
het bestuur al voor ogen zag, maar dat dit voorgelegd zal worden aan de leden.
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- John den Engelse vraagt of dit verrekenen van een overschot dan uiteindelijk bij de senioren
terecht zal komen, daar zij al een tijdje niet optimaal of helemaal niet kunnen trainen. Jeugd
heeft daarentegen wel grotendeels kunnen doortrainen. Voorzitter Tom van Doorne geeft
aan dat dit een vrij lastige verdeling zal worden, maar dat we er wel met zijn allen uit zullen
komen. Mensen die meer nadeel ervan ondervonden hebben zullen ook uiteindelijk meer
gecompenseerd worden. Er zal dus een verdeelsleutel moeten komen per leeftijdscategorie
en per team.
- Sjors Vermeulen geeft aan dezelfde opmerking als John te hebben, maar wilde dit toch
benadrukken, met name omdat hij zelf ook voor het senioren Funteam speelt. Sjors geeft
aan dat ze als team behoorlijk beperkt zijn en dat contributieverhoging dan heel tegenstrijdig
voelt. Belang van de club is inderdaad te begrijpen, echter is de contributie die senioren
betalen al structureel een stuk hoger is dan die van de jeugd. Dit is prima, daar het principe
van het steunen van jeugd logisch is, maar dat senioren juist nu de meeste impact ervaren
van de hele situatie omtrent de Corona-crisis. Geeft aan dat de verhoging begrijpelijk is, maar
toch enigszins oncomfortabel aanvoelt. Voorzitter Tom van Doorne geeft aan begrip te
hebben en dat dit ook tot uiting zal moeten komen in de verdeelsleutel mochten we een
surplus hebben. Uiteraard beseft het bestuur dat sommige teams en leeftijdscategorieën
harder worden getroffen dan anderen. Het doel van het bestuur is om de vereniging
draaiende en drijvende te houden.
- Dian van Horrik sluit zich aan bij de opmerkingen van Sjors en heeft daarnaast nog een
vraag/opmerking die ze van tevoren al besproken heeft met voorzitter Tom van Doorne. Dian
geeft aan dat een aantal jaar geleden als vereniging besloten is dat de zomertraining los
staat van de reguliere begroting en bekostiging, vandaar dat het uitblijven van de
opbrengsten van de zomertraining nu leidt tot contributieverhoging nogal als een verrassing
kwam. Voor de toekomst wil Dian van het bestuur horen of deze lijn zal worden voortgezet,
waarin de zomertraining los staat van de reguliere begroting en bekostiging van de
vereniging. Voorzitter Tom van Doorne geeft aan dat in principe is gebleken dat die eerste
zomertrainingen dermate goed bevallen, bezocht en betaald zijn, dat deze echt een
structurele bijdrage kan leveren aan de financiën van de vereniging. Na 3 jaar stijgende
opbrengsten van deze trainingen, ging de vereniging hier rekening mee houden en ineens
viel dit jaar deze onverwacht en volledig weg. Scheiden zou echter betekenen dat de
zomertrainingen wellicht een enorme surplus kan hebben, terwijl de vereniging zelf een
negatief resultaat heeft. De zomertraining kan juist in de toekomst een instrument zijn
waarmee de contributie in de hand gehouden kan worden. Hoewel dit niet de originele opzet
was van de zomertrainingen, blijkt dat hier toch veel geld mee verdiend kan worden voor de
vereniging, daar ook veel mensen van buiten de vereniging hieraan meedoen. Dian geeft
aan dat dit niet de originele lijn was die gevolgd zou worden omtrent de zomertrainingen en
de begroting en is daarom verbaasd dat nu het gat in de begroting gedicht zou moeten
worden door het geven van zomertrainingen. De vraag is hoe andere leden hier tegenaan
kijken. Edgar van Leest geeft aan dat als we op deze manier zouden redeneren, we dat dan
technisch voor alle dingen, zoals toernooien, wedstrijden, etc. zouden kunnen doen en
daardoor allerlei losse potjes zouden genereren. Hierdoor zou er niet een
verenigingsbegroting ontstaan, maar allerlei losse deelbegrotingen, wat niet zeer wenselijk
zou zijn. Ben Buiting geeft aan dat dit misschien onwenselijk is, maar dat dit voor een drietal
jaar, onder voorzitterschap van Wim van Herk, zo is afgesproken om een opgeschoonde
begroting te kunnen laten zien. Gebruikers betalen hierin. Geeft aan dat de twee noncompetitieve seniorenteams wel een gedegen contributie betalen, maar uiteindelijk het
minste terugkrijgen via investeringen van het geld dat de vereniging binnenkomt. Ben geeft
aan dat wellicht de opbrengsten van de zomertrainingen juist kan bijdragen aan de contributie
van de jeugd, om die deels te bekostigen, waardoor de contributie voor senioren meer in lijn
komt met het ijs dat zij gebruiken.
- Ben Buiting maakt de opmerking dat de leden die er niet zijn, die er wel hadden moeten zijn,
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die de € 20 verhoging ook niet hebben betaald en dat er nog niet bekend is of we in een plus
of min situatie gaan eindigen omtrent deze verhoging. Hierbij gaat het niet om de € 20 zelf,
maar meer om het principe erachter. De vraag is dus hoe de vereniging staat tegenover deze
leden die zich op een later moment wellicht ineens toch weer melden, mochten we weer
normaal het ijs op kunnen en dan toch weer gauw lid willen worden. Ben gaat ervan uit dat
deze leden op een zwarte lijst staan en niet eerder mogen terugtreden dan wanneer ze een
opslagcontributie hebben betaald voor de penningen die wij hebben gemist omdat zij zich
besloten terug te trekken na de deadline. Voorzitter Tom van Doorne geeft aan dat dit
meegenomen zal worden en dat er al stevige e-mails zijn verstuurd, gevolgd door nog meer
e-mails en zelfs telefoontjes. Tom geeft ook aan dat uiteindelijk een hoop leden toch zijn
binne gebleven en dat loyaliteit aan de club, zeker nu, ook heel belangrijk is hierin. Leden die
ineens, na de deadline, besluiten dat ze ermee stoppen, zijn volgend jaar niet welkom.
Bestuur is hier vrij stevig ingegaan.
- Peter Daams geeft aan het met Ben eens te zijn en teleurgesteld te zijn in een aantal leden
omtrent loyaliteit. Geeft aan dat het inderdaad belangrijk is om daar als vereniging een sterk
standpunt over in te nemen en hoopt dat het bestuur hier consequent in zal zijn, ook in de
toekomst. Voorzitter Tom van Doorne geeft aan dat penningmeester Belinda Daams hier al
flink mee bezig is geweest en dat er veel tijd en energie in is gaan zitten, maar dat er vaak
geen reacties komen op e-mails, brieven en telefoontjes. Bestuur geeft aan hier inderdaad
consequent in te zullen zijn.
- Judith vraagt of andere verenigingen ingelicht worden als leden bepaalde financiële
verplichtingen niet nakomen, om te voorkomen dat ze dan ineens daar kunnen spelen.
Voorzitter Tom van Doorne geeft aan dat dit het geval is.
- Dian van Horrik wil het bestuur adviseren om dit soort zaken na 2 aanmaningen uit te
besteden, “no cure no pay”, zodat je daar als bestuur niet constant zelf achteraan hoeft te
zitten. Als bestuur mensen 2 keer de kans bieden en daarna uitbesteden aan een
incassobureau, die daar dan werk van maken en het regelen. Voorzitter Tom van Doorne
geeft aan dit mee te nemen. Penningmeester Belinda Daams geeft aan het hiermee eens te
zijn.
•

Stemming voorgestelde contributieverhoging
- Van de op dat moment 27 aanwezige leden stemt niemand tegen verhoging.
- Van dit aantal onthouden 2 personen zich van stemmen.
- Contributieverhoging is door de meerderheid van stemmen geaccepteerd en vastgesteld
voor seizoen 2020-2021.
- Nieuw voorstel over teruggave van surplus en nieuwe contributie zal volgend jaar worden
voorgelegd.
- Ben Buiting stelt de vraag of in de statuten staat vermeld dat we met de hoeveelheid
aanwezige leden gestemd mag worden. Voorzitter Tom van Doorne geeft aan dat dit mag en
ook in de statuten staat vermeld.

•

Damesteam
Peter Daams, trainer van het damesteam, kan ons het volgende mededelen:
Goed initiatief, waar de dames uiteindelijk zelf werk van hebben gemaakt, waaronder vooral
Lisa Daams.
Veel aanmeldingen, echter vanwege de beperkingen door de Corona-crisis is de opkomst
tijdens trainingen momenteel lastig.
Toevoeging voor de vereniging.
Nieuwe leden zijn nog steeds welkom en er druppelen nog steeds dames binnen.
Dames zijn enthousiast, leergierig en zich bewust van de verantwoordelijkheid die zij dragen.
Verwacht straks een behoorlijk team te hebben, dat ook mee kan doen aan competities, ook
kwalitatief gezien. Sommige speelsters hebben al enorme stappen gemaakt.

-
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- Momenteel is er 1 landelijke competitie, dat qua niveau heel erg variërend is. Saamhorigheid
is hierbij echter belangrijker dan niveau.
- Zijn verschillende clubs in Nederland hebben inmiddels een damesteam. Verwachting is dat
wij op het goeie moment gaan aansluiten hierbij. Dames zijn hierin ook zeer gedisciplineerd.
- Belangrijk om een goed team op te bouwen, zodat we eventueel ook doordeweeks in de
avond ijstijd verdienen. Aan het bestaansrecht van het team wordt momenteel keihard
gewerkt.
- Ondanks de Corona-crisis is trainer Peter Daams tevreden met waar het team nu staat.
•

•

Nieuwe Vertrouwenscontactpersoon en VOG
- Karin van Hirtum, gevraagd door de vorige vertrouwenscontactpersoon Sandra Conijn. Heeft
over de inhoud van deze rol al gesproken met voorzitter Tom van Doorne en heeft hier
inmiddels ook een training voor gevolgd. Is inmiddels al een tijdje bezig als
vertrouwenscontactpersoon en geeft aan nog niet veel te hebben moeten doen in deze rol.
- Deze functie is in het leven geroepen om de sport nog veiliger te maken, ook naast het ijs.
Blijkt vaker nodig te zijn dan wordt gedacht.
- Dian van Horrik vraagt wat de binding van Karin is met de club. Karin geeft aan dat haar zoon
bij de U16 speelt.
- Er wordt aangegeven dat er plannen zijn om wellicht meer voorlichting te geven, aan zowel
jeugd als begeleiders. Wordt nog vervolgd.
- Voorzitter Tom van Doorne geeft aan dat vorig jaar het belang van deze rol is bevestigd en
dankzij de vorige vertrouwenscontactpersoon de ontstane situatie opgelost en afgehandeld
kon worden.
Kemphanen beleidsplan, inleiding:
Document waar het bestuur aan gehouden kan worden, maar ook begeleiders, coaches, trainers
en andere vrijwilligers. Kort, point-to-point, waar wij als vereniging voor staan en wat de doelen
zijn. Deze is toegestuurd aan de leden, voorafgaand aan deze vergadering.
- Kernachtig in wat men ook per team kan verwachten, wat spelers kunnen verwachten en wat wij
van spelers verwachten.
- Transparantie en duidelijkheid staan hierin voorop.
- Als handvat, zodat (ouders van) leden het bestuur aan kunnen spreken als iets niet klopt volgens
het beleidsplan.
-

•

Vragen en opmerkingen omtrent het beleidsplan
- Dian van Horrik geeft aan dat ze het fijn zou vinden als bij de passage ouders wordt
aangegeven dat dit om ouders van jeugdleden gaat en niet seniorenleden. Daarnaast valt
haar op dat recreatieteams zich alleen onder de senioren bevinden, vraagt of het bestuur
een motivatie kan geven waarom er geen recreatieteams voor de jeugd zijn. Voorzitter Tom
van Doorne geeft aan dat in principe alles bij de jeugd leuk moet zijn en dat spelenderwijs
leren leuker is dan gedisciplineerd leren. Er wordt geprobeerd teams in de jeugdcategorie
optimaal te ontwikkelen, zowel qua fun als kwaliteitsspel. In de ijshockeyschool krijgen we
momenteel meer kinderen, wat ertoe kan leiden dat er wellicht een tweede U8 of U10 team
komt. Dit zou er dan voor kunnen zorgen dat er in de loop van tijd een eventueel recreatief
team kan komen in bijvoorbeeld de U16. Dian vraagt zich af of de ijshockeyschool dan niet
tekort wordt gedaan, daar het recreatief is alsmede lerend. Tom geeft aan dat dit inderdaad
zo is en zal het meenemen.
- Joris Bogaart geeft dat hij als rode draad de U19 als prestatieteam ziet, dat bij U16 al het
doel is om elite te gaan spelen en de U14 en U12 meer gaat om plezier. Vraagt zich echter
af of er niet per jaargang gekeken moet worden wat daar het doel voor is, omdat er ook
gekeken moet worden naar de groep spelers die je hebt. Voorzitter Tom van Doorne geeft
aan dat het doel is om kinderen snel te kunnen laten ontwikkelen en prestaties te leveren,
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terwijl de fun daarbij niet uit het oog verloren mag worden. Het is een doel en geen must.
- Sjors Vermeulen geeft aan dezelfde opmerking te hebben als Dian van Horrik eerder, omtrent
recreatieteams. Kreeg het idee dat het in het leven roepen van jeugdrecreatieteams iets is
wat de vereniging niet gaat doen en dat recreatie dus alleen voor senioren zou zijn. Vraagt
zich af of de afweging voor het hebben van weinig recreatie te maken heeft met dat hier geen
ijs voor beschikbaar is. Voorzitter Tom van Doorne geeft aan dat er inderdaad te weinig ijs is
voor dubbele bezetting in alle leeftijdsklassen.
- Beleidsplan is plan van de vereniging, niet het bestuur. Voorzitter Tom van Doorne geeft
daarom aan dat het goed is dat het nog aangescherpt wordt.
- Rogier de Geus geeft aan dat de doelstellingen per team heel erg afhankelijk is van de
spelersgroep die je hebt. Dit is wat ervoor zorgde dat er bij de U14 vorig jaar een doel gesteld
werd dat realistisch was, maar toch nog ambitieus en waar vervolgens de rest van het jaar
op wordt getraind en gespeeld. Uiteindelijk is toen met de spelers zelf overlegd om te gaan
voor top 3 in de Eerste Divisie en daar is toen hard voor gewerkt met het winnen van het
kampioenschap als resultaat. Moeten oppassen om niet doelen te stellen voor kinderen die
niet realistisch zijn en waardoor ze juist de motivatie verliezen. Ambities in het beleidsplan
moeten dus realistisch zijn. Als er vanuit bestuurd denigrerend wordt gedaan naar een U14
team dat ‘maar’ Eerste Divisie speelt is dat respectloos. Kinderen moeten op het niveau
spelen dat ze aankunnen. Als daar dan het maximale uitgehaald kan worden moeten we dat
als Kemphanen koesteren. Voorzitter Tom van Doorne geeft aan dit punt inderdaad te
hebben opgeschreven, “indien realistisch en haalbaar” als een nuttige toevoeging aan het
beleidsplan.
- Dian van Horrik vraagt waar convenant team gevonden kan worden. Voorzitter Tom van
Doorne geeft aan dat de technische commissie deze deelt met de teambegeleiding en dat
hierin beschreven staat wat verwacht wordt van trainer, coach en begeleider. Dit heeft
betrekking op veilige sport alsmede respect naar scheidsrechters. Hier staat ook in wat de
teambegeleiding kan verwachten van de technische commissie. Dit staat ook op de website.
- Dian van Horrik vraagt of bij de opmerking dat in 2025 ieder team beschikt over een coach,
trainer, begeleider en EHBO-er recreatieve teams ook onder ieder team vallen in deze.
Voorzitter Tom van Doorne geeft aan dat dit vooral betrekking heeft op wedstrijdteams, dat
daar altijd iemand bij aanwezig is die de basisprincipes van EHBO kent. Geeft echter aan dat
er wellicht meer splitsing moet komen tussen prestatie en recreatie, om te kijken wat waar
nodig is.
- Dian van Horrik geeft aan dat ze het sponsordoel van € 50.000 voor 2025 opvallend vindt,
daar we nu op €18.000 staan voor dit jaar. Voorzitter Tom van Doorne geeft aan dat het bruto
sponsorbedrag vorig jaar rond de € 30.000 betrof, wat meer in verhouding is tot de
doelstelling van € 50.000. Tom geeft aan dat het bedrag van € 50.000 nogmaals ter sprake
zal komen binnen het bestuur.
- Voorzitter Tom van Doorne geeft aan dat het beleidsplan momenteel nog geen officieel
document betreft, daar er nog verschillende zaken veranderd moeten worden, dus dat dit
eerst nog mee terug zal worden genomen in het bestuur.
- Dian van Horrik merkt op dat bij het Funteam staat dat de doelstelling voor weinig wedstrijden
vrij vaag is, daar weinig op verschillende manieren opgevat kan worden. Momenteel is de
ambitie om rond 1 á 2 wedstrijden per maand te spelen, maar dat dit zeker niet minder moet
worden. Voorzitter Tom van Doorne geeft aan dit mee te nemen.
- Voorzitter Tom van Doorne zal de aanpassingen meenemen en dit document voorlopig
conceptbeleidsplan te noemen. Dit zal dan ook op de website verschijnen.
9.
•

Aftreedschema bestuur
Vier van de vijf bestuursleden waren herkozen in 2019, wat niet wenselijk is, vandaar dat er
een aftreedschema opgesteld is.
- Maarten Rentmeester, niet aanwezig, treedt af als bestuurslid Technische Commissie en stelt
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-

•
•
•
•
-

•
-

zich ook opnieuw herkiesbaar. Wil bij herverkiezing de termijn verlengen met nogmaals 3 jaar.
Maarten is de enige die dit jaar aftreedt.
Herverkiezing Maarten Rentmeester als bestuurslid Technische Commissie.
Geen bezwaren of opmerkingen.
Geen onthouding van stemmen.
Geen tegenstemmers.
Bij meerderheid is Maarten herkozen als bestuurslid TC.
Vacatures 2020-2021 Functie van secretaris.
Bestuurslid PR
Aanmelding hiervoor van Alexandra Didden.
Voorzitter Tom van Doorne legt de procedure omtrent toetreding tot bestuur uit.
Eerstkomende bestuursvergadering zal Alexandra aanwezig zijn en over de functie
gesproken worden. Voorlopig is ze daarom aspirant-bestuurslid en als alles goed verloopt
zal dit veranderen in kandidaats-bestuurslid en kan zij gekozen worden in de volgende
ALV.
Vraag komt wat de link van Alexandra met de Kemphanen is. Alexandra geeft aan te
spelen bij het damesteam.
Bestuurslid Algemeen
Bestuur geeft aan dat extra mankracht zeer welkom is.
Peter Daams biedt zich aan om als algemeen bestuurslid deel te nemen. Wil graag van het
bestuur horen welke invulling hij hieraan zou kunnen geven. Wil zich graag inzetten daar
waar nodig.

10.

Rondvraag
- Sjors Vermeulen geeft aan dat vorige vergadering is gesproken over korting op de contributie
voor sommige spelers van het Team1, met daarbij de motivatie waarom en dat dit uiteindelijk
ook is aangenomen. Vraagt of daar een evaluatie van is geweest. Voorzitter Tom van Doorne
geeft aan dat de vraag vanuit het team kwam om gratis te spelen, daar zij dachten dat er via
hen veel geld binnenkwam. Bestuur heeft toen aangetoond dat dit niet het geval is en dat
alle teams uiteindelijk geld kosten. Dit heeft nu anderhalf seizoen meegedraaid en is nog niet
geëvalueerd. Er is echter veel over gesproken en er is weerstand vanuit beide kanten over
deze korting, vandaar dat afgelopen seizoen een middenweg is gekozen. Tom geeft aan dat
er dit jaar goed gekeken zal worden naar kosten en opbrengsten van dit team. Bestuur geeft
aan dat er wat verandering zijn aangebracht in het financiële systeem, om een beter inzicht
te krijgen hoe de kosten en opbrengsten verdeeld zijn. Door deze verandering is er ook een
betere kijk over de impact van het Team1 op de financiën, echter zal dat dit jaar uitblijven
door de Corona-crisis en het vervallen van wedstrijden. Dit maakt ook een evaluatie lastig.
Sjors geeft aan dat hij het verstandig vindt dit op de agenda te houden voor wanneer de crisis
voorbij is. Tom geeft aan dat het onderdeel contributie altijd op de agenda zal blijven, met
wellicht als subtitel contributie Team1.
- Tom Op den Buijs geeft aan nog niet zo lang bij de club te zitten, maar wel graag iets te willen
betekenen voor de club en zou graag een keer willen bespreken wat hierin de mogelijkheden
zijn ter ondersteuning als vrijwilliger.
- Alexander Fyukov merkt op dat hij dacht dat vrijwilligerswerk iets is dat mensen gratis doen,
maar dat er toch een budget van € 5.000 hiervoor staat, vraagt of bestuur kort kan uitleggen
waarom dit is. Voorzitter Tom van Doorne geeft aan dat trainers die meerdere teams trainen
tot € 1700 belastingvrij beloond kunnen worden en dat dit makkelijker is dan er een
loonadministratie voor aan te maken. Daarnaast zijn sommige mensen binnengehaald om
een aantal zaken voor de club te doen en zij doen dit tegen een vrijwilligersvergoeding.

11.

Sluiting
- Voorzitter Tom van Doorne bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en geeft aan dat het
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bestuur altijd bereikbaar is.
- ALV wordt gesloten.

Besluiten:
- Notulen ALV 19 juni worden vastgesteld
- Eventueel surplus aan eigen vermogen, boven 25% van contributietotaal wordt
teruggegeven aan de leden. De vorm waarin dit plaats gaat vinden wordt voorgesteld aan
de ALV van 2021. Er zullen leden worden betrokken bij de verdeling

-

Acties:
Contact met Tom van Doorne over welke andere verenigingen die geen facturen krijgen
i.v.m. geannuleerd ijs (actie Ben Buiting)
Aanpassen conceptbeleidsplan conform gemaakte opmerkingen (actie bestuur).
Tom Op Den Buijs en Peter Daams benaderen; hebben zich aangeboden om mee te
helpen.
Evalueren financiën Team1 (bestuur)
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