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1.
Opening
De voorzitter, de heer Hans Zwerus, opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen welkom in de
vergaderzaal van de Schaatshal Leiden. Hij constateert dat deze vergadering conform de statuten bijeen is
geroepen, dat er voldoende leden aanwezig zijn en dat deze vergadering derhalve rechtsgeldig besluiten kan
nemen.
2.
Vaststellen agenda
De voorzitter vraagt of er nog agendapunten toegevoegd moeten worden. Dat is niet het geval en hiermee is de
agenda vastgesteld.
3.
Mededelingen en Ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken.
4.
Notulen ALV 2014.04.23
Het bestuur maakt melding van een incorrecte vermelding van het seizoen bij de notulen van de ALV d.d. 23 april
2014. Dit wordt aangepast en verder zijn er geen aanvullingen of opmerkingen, waarmee dit verslag is
vastgesteld en wordt ondertekend door de voorzitter en secretaris.
5.
Jaarverslag seizoen 2014/2015
De voorzitter blikt terug op het seizoen 2014/2015. Het ledenaantal groeide naar 215 en Leiden Lions groeit
verder met nu 7 Seniorenteams en 6 Jeugdteams, het werk dat we met zijn allen verrichten wordt ook erkend. De
jeugdteams hebben zich goed ontwikkeld, al hadden veel teams relatief weinig spelers. Het succes van het
seizoen wordt bepaald door het plezier van de spelers op het ijs en dankzij de inzet van de vele vrijwilligers.
Een uitdaging blijft het werven van scheidsrechters, hier zal nog aan gewerkt moeten worden..
De renovatie van de Schaatshal Leiden is nog een jaar uitgesteld, dit in verband met de eigendomskwestie. Het
seizoen is verder soepel verlopen, er waren weinig problemen met betrekking tot de Schaatshal, ook met de
overige gebruikers/verenigingen van de Schaatshal. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met het bestuur van de
Schaatshal over ijs en beschikbare uren, maar door groei bij overige binnenbaan sporten is er veel vraag naar ijs.
Het bestuur houdt een vinger aan de pols te i.v.m. nieuwe ontwikkelingen.

NOTULEN	
  	
  
ALV	
  25	
  maart	
  2015	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
NOTULEN
Algemene Ledenvergadering Leidse IJshockeyclub Leiden Lions
25 maart 2015
Voorzitter: Hans Zwerus

	
  
6.
Financieel verslag 2014/2015
In afwezigheid van penningmeester Mike Kaal, geeft voorzitter Hans Zwerus een toelichting op het financieel
verslag dat door de kascommissie is goedgekeurd. Er is in totaal een verlies van €7.710,-, dit komt mede door
aanzienlijk minder inkomsten bij de ijshockeyschool door minder aanmeldingen, o.a. via schoolsport, en een
gebrek aan sponsoren. Deze situatie was al begroot vorig seizoen, de reden hiervan is de komst van Ron
Berteling. Hiervoor zullen de reserves worden ingezet, na aftrek zijn de reserves ongeveer €13.000,-.
7.
Verslag van de kascommissie
De kascommissie bestaande uit Johan Parlevliet en Jan Herman Baller (beiden afwezig) heeft de cijfers
gecontroleerd en vastgesteld dat de informatie in het financieel verslag correct en toereikend is. Het verslag is
overhandigd aan het bestuur.
8.
Decharge van de kascommissie
Er zijn geen opmerkingen of vragen, waarmee het financieel verslag 2014/2015 is goedgekeurd en het bestuur
voor het gevoerde beleid decharge wordt verleend.
9.
Begroting seizoen 2015/2016
In afwezigheid van penningmeester Mike Kaal, geeft voorzitter Hans Zwerus een toelichting op de begroting voor
het seizoen 2015/2016.
De contributie blijft gelijk, er is begroot op 210 leden, de begroting voor het seizoen 2015-2016 laat een tekort
zien. Zonder verdere ontwikkeling van sponsoren gaan we wederom een jaar in de min.
Het bestuur van Stichting IJshal Leiden (SIJL) heeft besloten de huur komend seizoen niet te verhogen.
Voor ijs huur is er al rekening gehouden met 2 uur extra wedstrijdijs op de late zaterdagavond, beschikbaar ijs is
en blijft een uitdaging. Verder is een aantal posten op dit moment nog wat onzeker.
De contributies voor het komende seizoen worden:
U8/U10
EUR 400
U12/U14/U17/ASP
EUR 550
Senioren competitie
EUR 475
Senioren trainingsteams
EUR 300
Opzeggen kan tot 1 mei. De contributie brieven worden dit jaar voor juni verzonden. Het entreegeld van 25 Euro
blijft gehandhaafd. Gespreid incasso is aan te vragen voor 1 juni 2015, kosten bedragen €25,-. De contributie
dient voor 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.
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11.
Teams en beleid seizoen 2015/2016
De teamindeling voor seizoen 2015/2016 is:
Jeugd
Senioren
e
U8/U10
Islanders – 2 divisie
e
U12
Polar Bears – 3 divisie
e
U14
Lions – 3 divisie
e
e
U17
Tigers – 4 of 5 divisie
e
Aspiranten
Gladiators – 5 divisie
Blues – recreatie / opleidingsteam
Rusty Blades / recreatie / gevorderd
11a.

Jeugdbeleid seizoen 2015/2016

De juniorencoördinator, dhr. Peter van den Berg, presenteert de pijlers voor het jeugdbeleid:
• Fair Play: respect en elkaar helpen
• Gelijke ijstijd
• Verbetering kwaliteit en inzet
Dankzij de technische coördinatie door Dave Dickhoff en Ron Berteling, samen met de hulp van trainers, coaches
en teamleiders is er een succesvol seizoen gedraaid. De resultaten zien we terug in de wedstrijden; er wordt
beter gelet op de tactiek, al is dit is wel iets wat meer aandacht moet krijgen in de toekomst. Video analyse is
nuttig gebleken om het spel terug te kijken. Dit wordt gecontinueerd volgend seizoen.
Team Aspiranten speelt waarschijnlijk geen competitie i.v.m. een tekort aan wedstrijdijs. Hier zal na het
voorjaarsoverleg worden bekeken wat er mogelijk is. Indien er geen wedstrijden gespeeld worden, zal er ook
naar de contributie gekeken moeten worden.	
  	
  
Bastiaan en Olivier Prinsen gaan ook deze zomermaanden met de jeugd aan de slag in de Leidse Hout of in de
Schaatshal Leiden. Ook zal er weer een conditietraining georganiseerd o.l.v. Sven Karlsson.
Sven Karlsson organiseert tevens stick skills- en powershooting trainingen. 	
  
De ijshockeyschool zal ook komend seizoen jaar doorgaan met Karin Roodakker als coördinator.
Wel zal er beter naar de doorstroming vanuit de ijshockeyschool gekeken moeten worden. De promotie zal meer
gericht worden op de leeftijden 5,6 en 7 jaar en meer op scholen.
11b.

Seniorenbeleid 2015/2016

De seniorencoördinator, dhr. Richard van der Luit, presenteert de uitgangspunten voor het seniorenbeleid:
• Sportiviteit en correct gedrag
• Goed georganiseerde teams, wedstrijden en trainingen
• Faire ijstijdverdeling
• Clubgevoel
• Maximale prestaties
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De teams waren eerder meer autonoom, maar afgelopen seizoen is er meer interactie geweest. Bij interne
transfers is het van belang altijd de seniorencoördinator hierbij te informeren en op de hoogte te houden.
Een belangrijk punt is dat er per team voldoende leden/spelers zijn; gewenst aantal leden per team is 17 à 18
spelers, aangevuld met enkele trainingsleden. Geconstateerd is dat in de loop van het seizoen en vooral rond de
feestdagen een aflopend aantal spelers tijdens trainingen aanwezig zijn. Er wordt gekeken hoe ijs beter benut kan
worden, bijvoorbeeld door teams samen te laten trainen. Dit is tijdens de teamleiders meeting ook goed
ontvangen. Met Ron Berteling kan gekeken worden naar de trainingsopzet van de seniorenteams. Daarnaast is er
een voorstel voor een (gezamenlijke) goalie training, eventueel met de junioren. Het ‘multipurpose’ uur op de
zaterdagavond voor de jeugd, zou het liefst behouden blijven ook voor dergelijke trainingen en om o.a. clinics te
organiseren voor beginnende senioren.
Het is lastig om jeugd te laten doorstromen naar de senioren teams. We hebben weer een U17 team, omdat er in
U17 geen dispensatie is, moeten spelers van 17 jaar in een senioren team geplaatst worden.
Toekomstplan voor seizoen 2017/2018 is om een jong ambitieus competitie team in de 2e Divisie op te zetten.
Komend seizoen gaat dit nog niet lukken, wat betekent dat er 4 of 5 junioren geplaatst moeten worden in de
senioren teams.
12.
Bestuursleden seizoen 2015/2016
Het bestuur is bereid om nog een jaar in de huidige samenstelling aan te blijven en stelt het volgende leden voor:
Hans Zwerus
voorzitter
Mike Kaal
penningmeester
Eline Ouwehand
secretaris
Peter van den Berg
jeugdbeleid
Richard van der Luit
seniorenbeleid
De vergadering is unaniem akkoord.
Naast het bestuur zijn de volgende leden bereid de volgende functies te vervullen:
Jeroen Ruiter
wedstrijdsecretaris
Dave Dickhoff
technisch coördinator jeugd
Karin Roodakker
ijshockeyschool coördinator
Erik Maassen/Hans Zwerus
scheidsrechtercoördinatie
Jasper Maassen/Gijs Wassenaar
sponsor/promotiecommissie
Hiernaast blijven altijd teamleiders, coaches en trainers nodig.
Om de continuïteit in het bestuur te waarborgen, is een rooster van aftreden vastgesteld. Aftredend op de ALV
2016: Hans Zwerus- voorzitter, Eline Ouwehand - secretaris en Mike Kaal – penningmeester.
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13.
Huishoudelijk reglement
Het bestuur stelt een aanvulling voor in artikel 9 lid 2 g t/m h en een toevoeging van artikel 11 aan het
huishoudelijk reglement. Alle aanwezigen gaan hiermee akkoord, waardoor artikel 9 lid 2 en artikel 11 van het
huishoudelijk reglement voortaan luiden:
Artikel 9. Lid 2 g t/m h:
g. er zal niets worden ondernomen door leden wat de ijshockeysport en/of de vereniging in diskrediet
kan brengen.
h. alle moedwillig vernielde zaken zullen door de speler c.q. ouder, voogd van de speler worden
vergoed.
Artikel 11 Straffen
Aan leden opgelegde boetes door de tuchtcommissie van de Bond en kosten verbonden aan het
bijeenkomen van de tuchtcommissie van de Bond voor een aan een teamlid opgelegde straf worden,
tenzij het bestuur anders beslist, op de speler/lid verhaald.
14.
Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst, sluit de vergadering en nodigt aanwezigen uit voor een
drankje.

