ALGEMENE LEDENVERGADERING - IJSHOCKEY VERENIGING
KEMPHANEN - 14 JULI 2017
Conceptnotulen ALV, ter goedkeuring in de Algemene Ledenvergadering van 2018
Voorzitter Wim van Herk opent de vergadering en heet eenieder welkom op de Algemene
Ledenvergadering van IJshockeyvereniging Kemphanen. De vergadering start om 20.15 uur.
Afmeldingen:
Ben Buiting, Dian van Horik, Joris Boogaart, Ryschard Malach, Peter Touw, Jos Sterk, Bram van
Soest, Joost van der Dennen, Henk Hendrikx, Sjors Vermeulen, Sander van Hamersveld, Maarten
Rentmeester.
Van de overige afwezigen geen bericht.
1. Agenda
De agenda wordt vastgesteld.
2. Mededelingen
In memoriam de overledenen:
• Jos de Haan (oud-voorzitter)
• Michael Walravens (oud lid/speler)
• Ling Ng (vader van Valerius U12)
Er is door bestuur medeleven betuigd aan de familie en nabestaanden bij de overlijdens
van eerdergenoemden.
3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering de dato 24-6-2016
De notulen worden vastgesteld zonder opmerkingen.
4. Evaluatie seizoen 2016-2017
a. Highlights
De highlights van het seizoen waren oa:
• Het Eric Martin toernooi U8, U10 en U12
• Het U14-U17 pinkstertoernooi
• Drukbezochte zomertrainingen met veel variatie m.b.t. trainers
• Het team U12 werd landskampioen in de eerste divisie
• Het team U17 werd landskampioen in de tweede divisie
• De gezellige vrijwilligers barbecue waar de eerste ‘Jos de Haan Trofee’
uitgereikt werd aan Nancy & John den Engelse voor hun tomeloze inzet
• Het “schaatsen in t vet” feestje i.s.m. Kids on Ice werd goed bezocht door
leden van beide verenigingen
• Funteam heeft spullen ter beschikking gesteld voor de jeugdtoernooien
b. In het zonnetje worden gezet:

•
•
•
•
•

Judy Spierings → zij heeft zich intensief ingezet voor allerlei activiteiten
waaronder het “schaatsen in ’t vet” feestje en de diverse toernooien
Liesbeth Peeters → ook Liesbeth heeft zich ingezet voor diverse activiteiten
U12 spelers, coach en begeleiders
U17 spelers, coach en begeleiders
Een speciaal dankwoord is er voor alle vrijwilligers. Vrijwilligers zijn
onmisbaar in een club als Kemphanen Jeugd. De hulp van vrijwilligers is
keihard nodig en zonder hun hulp zouden er veel mooie dingen niet gedaan
kunnen worden.

c. Lowlights
• Uiteraard de overlijdens van een oud-voorzitter, oud lid/speler en een
ouder van één van de leden.
• Eveneens is te noemen de keuze die gemaakt diende te worden tussen
eerste divisie en U19+. Vanwege keuze door de TC, in overleg met het
bestuur, is er voor een U19 team gekozen.
d. Sportieve terugblik
• Er was een goede opkomst bij de trainingen
• Het was een redelijk sportief seizoen, weinig straffen (boetes)
• Mede dankzij de inzet van onze vrijwilligers, bench officials etc. was er
steeds een goede bezetting in de official bench.
• Het spelen en winnen van de landelijke finale door het U12 team in de
eerste divisie
• Het kampioenschap van de U17 in de tweede divisie.
• Het U14 team wat meedeed in de play-offs en uiteindelijk derde werd.
5. Financieel verslag seizoen 2016-2017 en verslag kascontrole commissie
Er zijn afwijkingen van de begroting op de volgende punten:
• meer inkomsten uit contributie dan begroot→ dit is omdat het zomerseizoen
niet in de begroting meegenomen was (bewuste keuze)
• meer uitgaven aan ijshuur dan begroot→ dit is omdat ook qua ijshuur het
zomerseizoen niet in de begroting was opgenomen (bewuste keuze)
• goede sponsorinkomsten dankzij de inspanningen van Nico van Galen Last en
Alwin van Doormalen. Er waren geen sponsorinkomsten opgenomen in de
begroting
• helaas is de opbrengst van de vriendenloterij nog erg laag met € 77,-. Er zou
veel meer opbrengst gegenereerd kunnen worden maar daar dient echt werk
in gestoken worden. Indien er iemand deze uitdaging aan wil gaan, graag
melden bij het bestuur.
De conclusie is dat het seizoen met een positief saldo van € 3943,- wordt afgesloten.
De vereniging heeft op 30 juni 2017 een positief saldo van € 21.140.45 in kas.

Kascontrole commissie:
De leden van de kascontrole commissie zijnde Cees Verbeek en Davey Menting geven aan
dat zij de administratie over het boekjaar 2016-2017 van de penningmeester van
IJshockey Vereniging Eindhoven Kemphanen op donderdag 6 juli 2017 hebben
gecontroleerd.
Er zijn geen opmerkingen over de financiële stukken. De commissie adviseert de
Algemene Ledenvergadering om de jaarstukken goed te keuren en het bestuur decharge
te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het jaar 2016-2017.
6. Seizoen 2017-2018
a. Begroting
De uitgangspunten voor de begroting 2017-2018 zijn:
• Er worden geen kortingen meer toegepast, uitgezonderd ernstige blessures
• In twee teams trainen en spelen is twee keer contributie betalen
• Jeugdspelers betalen contributies naar leeftijd, niet op teamindeling
• Goalietraining vindt plaats op dinsdag op 1/3 ijs van de U16
• Actief Inkomsten genereren t.b.v. scheidsrechters kosten
• Op tijd starten met organisatie van de jeugdtoernooien i.v.m. opbrengsten
• Algemene kosten zijn omlaag door digitale communicatie, dus alles per mail
• Dit jaar voor het eerst de zomertrainingen ook in de begroting opgenomen
De contributie zal in het komend seizoen niet verhoogd worden terwijl er wel een
verhoging in de ijshuur zal worden doorgevoerd door Sportfondsen van 3,8 %. O.a.
hierdoor en door het opzeggen van een 10-tal leden van de U14 en een nog een aantal
vanuit het promotieteam wordt er een bedrag € 4495,00 negatief begroot. Er zijn
reserves die dit negatieve bedrag kunnen opvangen. Dit is wel een signaal om nieuwe
leden te werven.
b. Contributie
De contributies voor het komende seizoen zullen bedragen:
Ijshockeyschool
130,U8
472,U10
472,U12
542,U14
579,U16
640,U19+
597,3e team
430,Funteam
347,Zomer
68 deelnemers
Hiermee zullen de contributie inkomsten uitkomen op € 72.024,-.
De contributies bij onze vereniging zijn in vergelijking met een aantal andere clubs
relatief laag. Dit omdat de ijshuur in vergelijking lager is dan bij andere ijsbanen. Daarbij
komt dat wij trainen op de trainingsbaan, wat ook weer goedkoper is dan de binnenbaan.
Er is ook komend seizoen een mogelijkheid om via automatische incasso in termijnen te
betalen. Als je daar gebruik van wenst te maken, s.v.p. dit aangeven bij de
penningmeester vóór 1 augustus.

De machtigingsformulieren staan op de site. Automatische incasso loopt door vanuit
vorig jaar maar indien dit niet meer is gewenst svp ook aangeven aan de
penningmeester. Er wordt iedere 1e van de maand geïncasseerd.
c. Trainers
• Stef Cools voor de U8 en U10,
• Maarten Rentmeester voor de U12
• Davey Menting & Perry Muller voor de U14
• Roger Provencher voor de U16
• Peter van Kaam & Niels Brouwer voor de U19+
d. Teamindeling, coaches & begeleiders
Teamindeling:
• Teams worden ingedeeld op basis van leeftijd
• Dispensatie zal aan het begin van het seizoen bekeken worden door de
technische commissie
• We streven naar eenheid van tenue binnen het team tijdens wedstrijden
Coaches & begeleiders
• U8:
Stef Cools en Marije van Becelaere
• U10:
Stef Cools en John Hoeppe, Frans Duijnhouwer
• U12:
Maarten Rentmeester, Maikel van de Kerkhof & Joris Bogaart
• U14:
Arjan Bakker en Jan Lauwrens Haisma
• U16:
Gigi Russo, Antoine Strijbosch, Pieter v d Gulik & Henk Hendrikx
• U19+:
Peter van Kaam en Niels Brouwer
Activiteitencommissie:
• Liesbeth Peters
• Judy Spierings
• Peter Daams
• Henk Hendrikx
Technische commissie:
• Maarten Rentmeester
• Alwin van Doormalen
• Nico van Galen Last
Wedstrijdsecretariaat/ijsbaan:
• John den Engelse
We zoeken iemand die het scheidsrechters secretariaat wil bezetten.
e. Promotiedivisie / U19+
Er zal komend seizoen U19+ team zijn i.p.v. een promotiedivisie team.
f.

Scheidsrechters en scheidsrechterscursus
Patrick v.d. Wijgert en Maarten van Becelaere hebben aangegeven om de
vereniging bij te staan in het begeleiden van scheidsrechters. Ook Guus Broeks

levert hieraan een bijdrage. Er zal zoveel mogelijk getracht worden een
meerderjarige clubscheidsrechter bij een jeugdwedstrijd aanwezig te hebben.
Er kan van spelers vanaf U14 verwacht worden dat zij als scheidsrechter
fungeren bij wedstrijden van de jongere teams. Het is ook belangrijk dat dit meer
gaat gebeuren. Vermoeden is dat dit weinig wordt gedaan vanwege bv de
commentaren die scheidsrechters en/of officials te incasseren krijgen. Er zal
gekeken worden of er begeleiding voor de scheidsrechters aanwezig kan zijn bij
de jeugdwedstrijden.
NIJB heeft al aangegeven dat er streng opgetreden zal worden tegen coaches in
de bank die commentaar hebben. Ook de club zal maatregelen nemen indien dit
aan de orde is.
Erik Raats: Hoe worden scheidsrechters begeleid? Daar waren afgelopen seizoen
nog te weinig mensen voor. Maar er moet zeker getracht worden om te zorgen
dat er begeleiding is die oogje in ’t zeil houdt. Er mag over en weer aangesproken
worden indien er zaken gebeuren die niet door de beugel kunnen. Indien het de
tegenpartij betreft dan zeker ook melden. Eventueel in gesprek gaan met de
tegenstander.
Pieter v.d. Gulik: Bij de buitenbaan staan ouders vlak tegen de boarding dus ook
vlakbij de scheidsrechter. Wellicht daar een verdeling maken zodat de minst
ervaren scheidsrechters niet aan de publiekszijde staat.
William Haaze: Is het mogelijk om plexiglas aan de buitenbaan te maken vanwege
veiligheid. Zeker aan de kant van de 400 meter baan. Dit zal met de ijsbaan
opgenomen worden.
Liesbeth de Lepper: kunnen er scheidsrechters-begeleiders komen zoals bij
voetbal. Bestuur geeft aan dat ze hopen dat met de komst van Patrick en Maarten
stappen gemaakt kunnen gaan worden.
Het bestuur meldt tevens dat er zal dit jaar vooraf overleg zal zijn met de coaches
en begeleiders om binnen de vereniging afspraken te maken hoe wij ons willen
gedragen. Als dat op orde is, kunnen we gaan kijken naar de tegenpartij om daar
afspraken mee te maken.
g. Thuistoernooien
Er worden voor alle jeugdteams thuistoernooien georganiseerd waar zij aan mee
kunnen doen. Dit zullen in ieder geval het Pinkstertoernooi zijn voor het U14,
U16 en het U19+ team.
Er worden geen toernooivergoedingen uitgekeerd voor uit-toernooien.
h. Opzeggingen
• Opzeggingen dienen voor 1 juli bij de penningmeester te zijn ingediend via
penningmeester@eindhoven-kemphanen.nl
• Het lidmaatschap wordt na 1 juli stilzwijgend verlengd
• Opzeggen van 1 juli t/m 31 augustus → €50,- administratiekosten
• Opzeggen na 1 september → volledige contributie betalen
7. Status ijsbaan m.b.t. onderhoud

Er wordt momenteel klein en groot onderhoud gepleegd op de ijsbaan. De condensors
worden vervangen en er wordt Ledverlichting aangebracht bij de trainingsbaan. Helaas
is het plan om de trainingsbaan in beton te leggen, uitgesteld.
Vanwege het later beschikbaar zijn van de trainingsbaan namelijk pas op 2 oktober, zal
er in de eerste weken van het seizoen een aangepast programma zijn waar zoveel
mogelijk alle teams 2 x per week worden ingepland. Dat zal wel passen en meten worden
en het bestuur vraagt hierin flexibiliteit van de leden.
Met betrekking tot de exploitatie van de ijsbaan is de ESR gesprekspartner van
Sportfondsen voor de ijsverenigingen. Edgar van Leest zal uit naam van de
ijsverenigingen contactpersoon daarin zijn. Dit is overgenomen van Jos Maas.
8. Bestuursverkiezing 2017-2018
De bestuurstermijn van Belinda Daams (ledenadministratie & penningmeester) is
verstreken. Belinda stelt zich herkiesbaar voor nog een termijn van 3 jaar. De voorzitter
geeft aan dat het voor het bestuur belangrijk is om continuïteit in het bestuur te hebben,
zeker op de post van ledenadministratie & penningmeester. Er zijn geen
tegenkandidaten. De vergadering keurt unaniem de herverkiezing van Belinda Daams
goed. Belinda geeft wel aan een stapje terug te willen doen met betrekking tot de
werkzaamheden bij de IJshockeyschool op zaterdag. Nancy den Engelse is gestopt en
voor Belinda wordt het naast haar andere werkzaamheden voor de club te belastend. Het
bestuur vraagt of er iemand is die deze werkzaamheden over zou willen nemen. Ook LCT
levert hulp aan de ijshockeyschool. Uiteraard wordt een nieuwe persoon op deze post
wegwijs gemaakt door Belinda en/of Nancy. SVP dan melden bij het bestuur.
9. Verkiezing kascontrole commissie
De huidige leden van de kascontrole commissie, Cees Verbeek en Davey Menting, hebben
beiden aangegeven dat zij zich graag weer beschikbaar stellen voor de kascontrole
commissie. De vergadering stemt unaniem in met de verlening van de termijn van beide
kascommissie leden voor 1 jaar.
10. Rondvraag
Judy Spierings: waarom is bij de U16 hogere contributie dan bij de rest van de teams?
Omdat de afdrachten aan NIJB mbt oa scheidsrechterskosten, etc. hoger zijn. Ook worden
de wedstrijden in de hal binnen gespeeld. Dit ijs is duurder.

Gigi Russo merkt op dat 3 x een blok training van een uur niet ideaal is en
waarom er niet 2 x 1,5 uur gefaciliteerd wordt. Wellicht dat er minder leden
afhaken vanwege dat er m.b.t. huiswerk problemen ontstaan. Nico geeft aan dat
herhaling een beter rendement oplevert dan langer en minder vaak en dus
daarvoor gekozen wordt.
Mandy Klinckenberg vraagt of er wellicht méér netten rondom de ijsbaan zouden
kunnen komen. Dat is niet nodig in Eindhoven vanwege dat er plexiglas zit.
Anne-Marie van Herk vraagt of er eventueel jassen voor alle teams geregeld kunnen
worden om zo een mooie uitstraling te hebben. Het bestuur geeft aan dat dit zou kunnen
maar niet op rekening van de club. Er zou een sponsor gezocht kunnen worden voor de
jassen of ze zouden voor eigen rekening van de spelers aangeschaft kunnen worden. Er

zijn verschillende constructies mogelijk. Het zal moeilijk worden om alle teams mee te
krijgen.
Liesbeth de Lepper geeft aan dat op de website nog de oude tijden staan. Het bestuur
geeft aan dat dit komt omdat er officieel nog geen nieuwe tijden bekend zijn. Het is altijd
onzeker welke uren er toegekend worden en hoe de indeling dan gemaakt kan worden.
Tot de nieuwe tijden gecommuniceerd kunnen worden zullen de oude tijden in ieder
geval van de website af gehaald worden. Het bestuur geeft verder aan dat een
bevestiging van de aangevraagde tijden ieder moment verwacht wordt. Er zijn dezelfde
tijden aangevraagd en de verwachting is dat dezelfde tijden gehandhaafd zullen worden.
Als een en ander bekend is zal de technische commissie binnen deze tijden de indeling
maken.
Liesbeth de Lepper geeft aan dat er niet vroeger met de trainingen begonnen kan
worden i.v.m. school van de spelers. Het bestuur meldt dat er niet vóór 5 uur gestart zal
worden met de trainingen.
Liesbeth de Lepper: U14 is beloofd dat er 3 aparte tijden gefaciliteerd zouden worden;
Nee dat is niet beloofd. Indien de teams samen trainen dan trainen ze gescheiden op een
eigen speel helft.
William Haaze: in Duitsland rouleren de teams elke twee maanden qua ijstijden
waardoor de minder geliefde tijden door iedereen een keer getraind dient te worden.
Het bestuur ziet daar geen mogelijkheden en wenst hierin niet te gaan pionieren.
Guus Aben geeft aan dat hij het normaal zou vinden als de personen waardoor de
moeilijkheden omtrent het U14 team ontstaan zijn, aangesproken worden. Het bestuur
geeft aan dat dit nooit een keuze geweest van het bestuur en dit te zien als een grote
bedreiging voor de vereniging in haar huidige vorm. Een en ander heeft het bestuur de
afgelopen maanden heel veel kruim gekost. Uiteindelijk is er een gesprek geweest met de
ouders van het volledige U14 team 2016-2017 alsmede de ouders van het toekomstige
U14 team. Er is in het gesprek door het bestuur aangegeven dat alle spelers die hadden
opgezegd, welkom zijn om terug te komen. 1 speler is al definitief teruggekomen. Er zijn
2 spelers naar Den Bosch vertrokken. Inmiddels is er compleet U14 team waar het
seizoen 2017-2018 mee begonnen kan worden.
Gigi Russo geeft aan dat het merkbaar is dat ‘t een strijd is geworden tussen bestuur en
de betrokkenen. De neutralen zijn niet goed benaderd. Dat kon beter. Voor het bestuur
was het een leerproces maar het was een zeer intensieve en vervelende tijd voor het
bestuur en de club is ernstig in gevaar gebracht.
Mandy Klinckenberg (ouder Levano Moermond) merkt op dat ouders en de spelers zijn
misleid door de storende betrokkenen.
Peter Daams vindt dat het ter verantwoording roepen ook mogelijk is van de ene ouder
naar de andere ouder.
11. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbrengen tijdens de
Algemene Ledenvergadering en sluit de vergadering om 22.00 uur.

