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Opening Voorzitter
Mike Pauli leest agenda voor.
Geen ingekomen stukken.
Financieel jaaroverzicht
Huidige status van de financiën groot deel van achterstand ingelopen. Dit hebben we met 6 man gedaan.
Dus ook Geoffrey, Hans en Rene zijn natuurlijk een groot deel van het seizoen enorm betrokken geweest.
Dave bespreekt het jaarverslag; ijshockeyschool + sponsoring hebben erg goed gedraaid. Uiteindelijk
houden we van de oorspronkelijke schuld van ongeveer 10.000 EUR nog een kleine schuld van 650 euro
over aan de NIJB. Geen vragen over het jaarverslag + het financiële plaatje. Johan Parlevliet geeft namens
de kascommissie, bestaande uit Johan Parlevliet en Hans Zwerus, goedkeuring aan de cijfers en adviseert
decharge.
Aftreden bestuur
Dave, Koen en Mike geven hun motivatie waarom zei stoppen met het bestuur. Bestuur is bij deze
decharge verleend. Leon bedankt het bestuur nog hiervoor. Voorstel nieuw bestuur:
René Zeilstra – Voorzitter
Hans Zwerus – Penningmeester
Geoffrey Payne – Coördinator Jeugd
Het nieuwe bestuur neemt plaats en bedankt het aftredende bestuur voor hun enorme inzet en de
prestatie om de vereniging in gezonde staat over te dragen, voorstel om dit goede resultaat ook te
communiceren naar de oud-voorzitter Paul Veger omdat hij zich verleden jaar ook borg heeft gesteld. Er
wordt gestemd over het nieuwe bestuur, zonder tegenstemmen en onthoudingen kan het nieuwe bestuur
aan de slag.
Plannen volgend seizoen
Hans bespreekt het voorstel voor de teamindeling.
Volgende teams spelen komend seizoen in Leiden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U8/U10 team
U12 team (nieuw)
JR team
U17 team (nieuw)
Toekomstteam (nieuw) – jonge spelers, veelal leden en oud leden die ambitieus
ijshockey willen spelen op niveau, waarschijnlijk 2de divisie
Rusty Blades 1
Rusty Blades 2 (nieuw) – extra uur op zaterdagavond
Islanders
Polar Bears
Arrows

•

Leiden Lions 3 (nieuw) – combinatieteam van leden Tigers en aanvulling andere leden,
voorstel voor 4de divisie team

Oorspronkelijke plan was dat toekomstteam op de woensdagavond samen met U17 traint en vrijdagavond
laat na de Polar Bears. Geoffrey heeft een stuk of 20 man die uiteindelijk ook 2e divisie willen gaan spelen
tussen 17 en 25, willen wel twee uur in de week trainen. Geoff hoopt binnen 2/3 weken het team rond te
hebben.
Jeroen vraagt toekomstteam, waarom de naam? Naam is “werktitel” dus niet definitief.
Petra vraagt nog naar welke vacatures er zijn en welke commissies. We zoeken nog een Secretaris voor het
Bestuur, een wedstrijdsecretaris (waarbij teamleider zelf verantwoordelijk worden voor invoeren
wedstrijdsheets op NIJB site), iemand die zich wil inzetten voor communicatie en verder zijn alle hulp en
ideeën welkom.
Philip vraagt of het niet moeilijk om met meerdere petten op in het bestuur te gaan zitten. Rene geeft aan
dat dit inderdaad lastig is, maar iemand de groep van vrijwilligers dis zich willen inzetten op bestuurlijk vlak
is helaas niet groot genoeg. Kritieke geluiden zijn uiteraard welkom om mee te praten en mee te denken bij
de verdere uitwerking van plannen.
Jason vraagt waar de spelers van het toekomstteam vandaan moeten komen? Geoff antwoordt dat een
aantal spelers van andere verenigingen interesse hebben. De Islander vragen om rekening te houden bij de
indeling Noord-Zuid van de competitie waarbij de Islanders in de zuid-groep willen blijven spelen.
Pieter vraagt hoe we Leiden Lions 3 zien? Hans legt uit dat de resterende spelers van Tigers en Kings
onvoldoende zijn voor een compleet team en dus samengevoegd worden naar een team voor bv de 4de
divisie.
Trainingstijden, Patrick Thio geeft aan dat ze wel iets willen wijken maar niet tot nog veel later en is
bezorgd dat ze weer een speelbal worden.
Jeroen vraagt in hoeverre de teams met huidige ledenbestand zijn gevuld. De teams zijn nu nog de plannen
en vooral voor toekomstteam en U17 hebben we niet genoeg spelers en gaat Geoff aan de slag om deze
teams compleet te krijgen.
We hebben extra ijs begroot op vrijdagavond laat (na de Polar Bears) en op zaterdag voor Rusty Blades 2,
daarnaast hebben we alle zaterdag wedstrijdblokken (van 21 tot 23 uur) begroot. We staan bovenaan de
lijst bij de SIJL voor eventueel vrijkomend ijs binnenbaan.
Cor stelt een roulatie systeem voor teams die laat trainen voor. Koen en Mike geven aan dat dit voorstel
vorige alv ook al aan de orde is geweest, stuit toch op veel verzet bij andere teams.
Arrows geven aan de voorkeur te hebben op het vrijdagavond uur na de Polar Bears. Uitgezocht moet
worden of Sven dan wel de trainer van de Polar Bears kan blijven. Dit moet nog in overleg.
Begroting Seizoen 2012 -2013
Hans en Dave hebben de begroting voor het komend seizoen opgesteld, er is gerekend met 170 leden (we
staan nu op ca. 145 leden), en komen dan uit op een klein positief resultaat. Alle ijsuren maart zijn mee
begroot, ook extra uren op vrijdagavond en zaterdagavond zijn mee begroot. Dit geeft de flexibiliteit dat
wanneer er een gepland team niet doorgaat we ook het daarvoor begrote uur niet hoeven vast te leggen.

Contributie voor seizoen 2012 – 2013 komt op:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U8/U10
EUR 345,00
U12
EUR 495,00
U17
EUR 495,00
JR
EUR 495,00
Toekomstteam EUR 525,00
Rusty Blades EUR 300,00
Arrows
EUR 475,00
Leiden 3
EUR 475,00
Polar Bears
EUR 475,00
Islanders
EUR 475,00

Hans legt uit dat de contributie voor 1 oktober betaald betaald moet zijn, anders geen toegang op het ijs.
Gespreid betalen kan over de zomermaanden en incasso kan voor 1 mei worden aangevraagd. Echter,
wanneer bij incasso 1x wordt gestorneerd stopt de incasso en dient het resterend bedrag in 1 keer te
worden betaald, maar ook voor 1 oktober.
Leon vraagt over jeugdleden die instromen. Contributie gaat pro rato op het moment dat ze instromen.
Verdere Vragen
Jeroen vraagt of het ook mogelijk is om de zaterdag te spelen. Dit is inderdaad mogelijk, we hebben alle 22
wedstrijdblokken op zaterdagavond begroot.
Team worden alleen ingeschreven als er een Teamleider is die aanspreekpunt is voor Bestuur, er zal ook
een Teamleiders overleg in leven worden geroepen waarbij praktische en lopende zaken worden
besproken.
Eenheid in de shirts, er komen nog in ieder geval twee team met nieuwe shirts en pakken. Rene geeft aan
verder te gaan met de sponsorborden. Geoffrey vindt het pakkenverhuur echt een hele goede toevoeging
om de vereniging verder te helpen.
Thio vraagt hoe het zit met trainingsleden, deze vallen onder de contributie categorie Rusty Blades.
Pieter vraagt of het mogelijk is een benchofficial-poule te maken. Mike geeft aan dat de opzet er wel was.
Benchofficials ook betaald? Voorstel 15 euro per bencher. Moet de vereniging dat betalen of het
thuisspelende team, zal verder worden bekeken.
Jason geeft aan dat er meer mensen zijn die willen fluiten dan de poule waaruit vroeger geput is. Jos en
Claes nemen de scheidsrechterszaken onder hun hoede, waarbij Claes vooral mbt opleiding actief zal zijn
en Jos de planning zal verzorgen.
Pieter: wat wordt er in de zomer gedaan aan potentiële jeugdleden ijshockeyschool? Bij mogelijk
activiteiten U8/U10/U12 worden deze kinderen ook uitgenodigd, actie teamleiders U8/U10/U12.
Eind vergadering. Bedankt voor de opkomst.

