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1.
Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Hij constateert dat, in vervolg op de ALV van 19 april
2013, deze vergadering volgens de statuten conform artikel 13 lid 6 bijeen is geroepen en dat deze
vergadering rechtsgeldig besluiten kan nemen.
2.
Mededelingen en Ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken.
3.
Notulen ALV 2012.04.12
De zijn geen opmerkingen bij de notulen van de ALV dd 12 april 2012 en deze worden ongewijzigd
vastgesteld.
4.
Verslag seizoen 2012/2013
De voorzitter blikt terug op het seizoen 2012/2013. Het ledenaantal groeide van 125 naar 197 vooral
bij de jeugd en de Rusty Blades (met dank aan Eline Ouwehand en Philip van Aken). De voorzitter
spreekt zijn waardering uit voor de enorme inzet van de vrijwilligers die hebben bijgedragen aan het
succesvolle seizoen. Met name Jos Vogelaar (scheidsrechtercoordinator), Jeroen Ruiter
(wedstrijdcoordinator), de familie Prinsen en in het bijzonder Guido, Hans Zwerus (naast
penningmeester ook ijshockeyschool), trainers Sven en Pieter, Geoffrey Payne (jeugdcoordinatie),
teamleiders, coaches en alle anderen die hebben bijgedragen.
Ook de financiele situatie van de vereniging is weer gezond, mede door striktere betalingsregels en
flinke sponsoring.
Het succes van het seizoen ligt voor een belangrijk deel in de duidelijke communicatie en regels en
door een veelvuldige aanwezigheid van het bestuur op de ijsbaan.
Voor het komende seizoen heben we weer scheidsrechters nodig, voorstel is dat elk team 2
scheidsrechters gaat leveren. Ook komt er een beoordelingsformulier voor tegenstanders waarin zijn
een oordeel kunnen geven over een aantal zaken rondom een gespeelde wedstrijd.
Omdat het materiaalhok vaak een grote rotzooi was is Pieter ten Hage bereid gevonden om het
beheer van de materialen en het materiaalhok te regelen.
Het bestuur is voornemens de ALV voor 2014 op vrijdag 18 april te houden
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5.
Financieel verslag 2012/2013 en decharge
De penningmeester geeft een toelichting op het financieel verslag dat door de kascommissie is
goedgekeurd. De toename van het aantal leden en een strak financieel beleid hebben geleid tot een
positief resultaat.
Er zijn geen opmerkingen of vragen, waarmee het financieel verslag 2012/2013 is goedgekeurd en
het bestuur voor het gevoerde beleid decharge wordt verleent.
6.
Begroting seizoen 2013/2014
De penningmeester licht de begroting voor het seizoen 2013/2014 toe. Decontributies blijven het
komende seizoen gelijk:
U8/U10
EUR 345
U13/JR
EUR 495
Senioren competitie
EUR 475
Senioren trainingsteams
EUR 300
Een entree-geld van EUR 25 wordt opnieuw geintroduceerd om te voorkomen dat er veel
opzeggingen tegen de zomer komen van leden die zich later weer aanmelden.
De contributie dient 1 oktober betaald te zijn. Zolang de contributie niet geheel betaald is krijgt het
betreffende lid geen ijstijd, ook niet voor trainingen.
In de contributie is de scheidsrechtervergoeding inbegrepen, niet de trainersvergoeding.
Opzeggen kan tot 1 juni.
7.
Teams en beleid seizoen 2013/2014
De teamindeling voor seizoen 2013/2014 is voorlopig:
Jeugd
Senioren
U8/U10
Islanders
U13 (U12)
Polar Bears
Jeugd recreanten 1
Lions
Jeugdrecreanten 2
Tigers
Blues
Rusty Blades
Pucks
Elk team dient een teamleider te hebben die zorgt voor de communicatie naar het team en
aanspreekpunt is voor het bestuur. De teamleider zorgt ook voor de bench, de ontvangst van gasten
en correct ingevulde wedstrijdformulieren. Teams zijn zelf verantwoordelijk voor boetes wegens
wangedrag en onsportief gedrag.
8.
Jeugdbeleid seizoen 2013/2014
De pijlers voor het jeugdbeleid blijven:
- Techniek en spelinzicht naar een hoger niveau brengen
- Fair play: plezier en respect
- Gelijke ijstijd
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Extra aandacht is er voor het opleidingsprogramma en voor afstemming van trainingen en
wedstrijden. Verder is er intensief overleg met de NIJB over de opzet van de U12/U13 competitie om
deze beter af te stemmen.
9.
Benoeming bestuursleden en andere coördinatoren
Het bestuur stelt de volgende wijzigingen voor:
- Geoffrey Payne trekt zich terug als jeugdcoordinator
- Peter van den Berg wordt benoemd als jeugdcoordinator
- Henk Neuman wordt benoemd als secretaris.
René Zeilstra blijft voorzitter en Hans Zwerus blijft penningmeester.
Alle aanwezigen gaan akkoord met het voorstel.
Naast het bestuur zijn de volgende leden bereid de volgende functies te vervullen:
Jeroen Ruiter
– wedstrijdsecretaris
Jos Vogelaar
– scheidsrechtercoordinator
Pieter ten Hagen
– materiaalbeheerder
Gezocht wordt nog naar eencoordinator voor de ijshockeyschool en voor scheidsrechteropleidingen.
10.
Huishoudelijk reglement
Het bestuur stelt voor in artikel 6 lid 6 van het huishoudelijk reglement de woorden “met de daarbij
horende collectieve ongevallenverzekering” te schrappen, deze tekst is verwarrend omdat deze
verzekering al lang niet meer bestaat.
Alle aanwezigen gaan hiermee akkoord, waardoor artikel 6 lid 6 van het huishoudelijk reglement
voortaan luidt:
“6.6 De contributie is inclusief lidmaatschap van de NIJB.”
11.
Rondvraag
De vraag of er voor de start van het nieuwe seizoen weer een teamleidersvergadering wordt gepland
wordt door de voorzitter bevestigd.
Naar aanleiding van de vraag wat de plannen voor de verbouwing van de ijshal zijn, geeft de
voorzitter een algemene schets van de plannen. Namens Leiden Lions houdt Leo Knoester de
plannen in de gaten.
Namens de Islanders komt het verzoek om hun oude trainingsuur weer terug te krijgen en om in de
zuidelijke competitie te spelen. De voorzitter bevestigt het eerste en zal het tweede verzoek
doorgeven.
12.
Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst, sluit de vergadering en nodigt aanwezigen uit
voor een drankje.
_____

