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1.
Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom in de vergaderzaal van de ijshal. 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.
Mededelingen en Ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken.
3.
Notulen ALV 2013.05.17
Er zijn geen opmerkingen bij de notulen van de ALV d.d. 17 mei 2013 en deze worden ongewijzigd vastgesteld.
4.
Verslag seizoen 2013/2014
De voorzitter blikt kort terug op het seizoen 2013/2014. Het ledenaantal groeide naar 206 en verder liep het
seizoen soepel, mede dankzij de inzet van de vele vrijwilligers.
Ook de financiele situatie van de vereniging bleef gezond.
De renovatie van de IJshal staat nog steeds voor de zomer van 2015 gepland, maar dit is nog niet zeker mede
door een eigendomskwestie. Er wordt toelichting gegeven op de onderwerpen die bij de verbouwing aan de orde
komen. Met name een nieuwe boarding en vaste banken zijn hierbij onderwerpen.
5.
Financieel verslag 2013/2014 en decharge
De penningmeester geeft een toelichting op het financieel verslag dat door de kascommissie is goedgekeurd. Het
handhaven van het strakke financiële beleid heeft bijgedragen tot een positief resultaat. De post materialen bevat
de kosten voor de shirts die de leden hebben gekregen. De kosten hiervoor kwamen uit extra sponsoring en uit
de financiële reserves.
Er zijn geen opmerkingen of vragen, waarmee het financieel verslag 2013/2014 is goedgekeurd en het bestuur
voor het gevoerde beleid decharge wordt verleend.
Het geplande jeugdbeleid in het seizoen 2014-2015 heeft een behoorlijke invloed op het budget, daarom wordt dit
onderwerp eerst besproken.
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6.
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
Het lijkt moeilijk om zomer evenementen te organiseren, die spelers voorbereiden op het nieuwe seizoen. Dit is
wel bij andere verenigingen gelukt, maar nog niet bij Leiden Lions. Er wordt wel conditietraining in september
georganiseerd. Dit kan ook al in augustus beginnen. Bastiaan en Olivier Prinsen bieden zich aan om een
zomerprogramma eerder te organiseren, voor junioren en senioren. Sven Karlsson organiseert stick- en
pucktrainingen en Richard van der Luit probeert zomerijs in Zoetermeer te regelen. 	
  
De ijshockeyschool gaat volgend jaar op gelijke voet verder, met Karin Roodakker als coördinator.
Er ligt een plan om het ijshockeypeil van de jeugd op een hoger niveau te tillen en daarmee ook de doorstroom
vanuit de ijshockeyschool mogelijk te maken, een gelijkere opbouw van de jeugdsectie te bevorderen en
uitstroom te voorkomen.
Het bestuur heeft Dave Dickhoff gevraagd het technisch beleid op zich te nemen. Dave Dickhoff heeft hiervoor
Ron Berteling benaderd om hiermee te helpen, die een eerste concept opleidingsprogramma heeft opgezet. In
reactie op de opmerking van een bezorgde ouder, Marleen Sinteur, over de positie van de JR teams, benadrukt
het bestuur dat alle teams en jeugdspelers hier op gelijke voet van zouden moeten profiteren. Het plan moet nog
verder worden uitgewerkt met Ron Berteling en hierbij zal zeker gelet worden op dit laatste punt, maar ook op
afspraken welke taken en verantwoordelijkheden Ron Berteling heeft en welke de trainers en coaches hebben.
Ron Berteling zal zeker op maandagen aanwezig zijn en ook trainers begeleiden.
De indeling van de teams ligt nog niet vast en zal zoals gebruikelijk gaan op basis van overleg tussen trainers,
coaches en bestuur.
Dave Dickhoff meldt dat Ron Berteling heeft toegezegd om tegen vergoeding het opleidingsprogramma voor de
jeugd uit te voeren in samenspraak met bestuur en trainers. De consequentie hiervan is dat de contributie voor
jeugdleden met 55 Euro omhoog gaat. Hiermee wordt een groot deel van de kosten gedekt, de rest moet worden
bekostigd uit de reserves, extra sponsoring en een verwachte aanwas van nieuwe leden.
De aanwezige leden stemmen met ruime meerderheid in met het technische jeugdplan en het inhuren van Ron
Berteling.
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7.
Begroting seizoen 2014/2015
De penningmeester licht de begroting voor het seizoen 2014/2015 toe. De contributieverhoging voor de jeugd is
hierin verwerkt, de kosten voor Ron Berteling zijn hier nog niet in verwerkt. Voor ijshuur 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/JR
EUR 550
Senioren competitie
EUR 475
Senioren trainingsteams
EUR 300
Het entree-geld van 25 Euro blijft gehandhaafd. 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. Opzeggen kan tot 1 juni. Deze datum is
voor deze keer 1 maand opgeschoven i.v.m. de verhoging van de contributie voor de jeugdleden.
Het bestuur van Stichting IJshal Leiden (SIJL) heeft besloten de huur komend seizoen niet te verhogen.
8.
Teams en beleid seizoen 2013/2014
De teamindeling voor seizoen 2013/2014 is voorlopig:
Jeugd
Senioren
U8/U10
Islanders
U12
Polar Bears
U14
Lions
Jeugdrecreanten 1
Tigers
Jeugdrecreanten 2
nieuw team
Blues
Rusty Blades
Lucky Pucks
De Tigers gaan komend seizoen 4e divisie spelen, liefst regionaal. Het nieuwe team neemt de plaats van de
Blues in bij de AHRL.
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 en het tijdig ingevoeren daarvan op de NIJB site. Teams zijn zelf verantwoordelijk voor
boetes wegens wangedrag en onsportief gedrag.
Hiernaast worden de teams ook verantwoordelijk voor het leveren van 2 scheidsrechters. Jason Tucker
coördineert de nodige opleidingen hiervoor.
Het bestuur overweegt de introductie van een beoordelingsformulier om beter inzicht te krijgen in het verloop van
wedstrijden en op grond daarvan tot eventueel verbeteringen te kunnen overgaan.
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9.
Benoeming bestuursleden en andere coördinatoren
Voorzitter René Zeilstra en secretaris Henk Neuman treden na 2 jaar terug.
Het bestuur stelt het volgende nieuwe bestuur voor:
Hans Zwerus
voorzitter
Mike Kaal
penningmeester
Eline Ouwehand
secretaris
Peter van den Berg
jeugdbeleid
Richard van der Luit
seniorenbeleid
Alle aanwezigen gaan akkoord met het voorstel.
Naast het bestuur zijn de volgende leden bereid de volgende functies te vervullen:
Karin Roodakker
ijshockeyschool coördinator
Jeroen Ruiter
wedstrijdsecretaris
Jason Tucker
scheidsrechtercoördinator
Pieter ten Hagen
materiaalbeheerder
Dave Dickhoff
technisch beleid
Willem Slager
sponsoring
Bastiaan Prinsen
sociale media
Hiernaast blijven altijd teamleiders en trainers nodig.
De nieuwe voorzitter dankt de aftredende bestuursleden voor hun inzet van de afgelopen jaren. Hierna neemt het
nieuwe bestuur de vergadering over.
10.
Rondvraag
De hoeveelheid wedstrijdijs lijkt niet genoeg, hier zal de wedstrijdsecretaris naar kijken.
Het onderwerp doorgroei van jeugd naar senioren teams wordt mee genomen in het overleg met teamleiders.
Ter verbetering van de aanwezigheid van Leiden Lions op de sociale media wordt er overleg met het bestuur
ingepland. Besproken moet worden ondermeer hoe de website er uit moet gaan zien, waarna Bastiaan Prinsen in
overleg met Zeauw/Dave bekijkt wat er te realiseren valt en tegen welke kosten.
11.
Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst, sluit de vergadering en nodigt aanwezigen uit voor een
drankje.
_____

