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BESTE LIONS
Het seizoen dat nooit een echt seizoen is geworden is afgelopen. Waarschijnlijk het
vreemdste seizoen in het bestaan van Leiden Lions ooit. Een goed moment om een aantal
zaken de revue te laten passeren.

Corona
Covid 19 beheerste niet alleen Leiden Lions, maar de hele wereld. Voor Leiden Lions
betekende het vooral dat we nauwelijks het ijs op konden en dat alleen onder strenge
voorwaarden. Complimenten aan iedereen die er aan heeft bijgedragen dat onze leden toch
zo veel mogelijk het ijs op konden terwijl al de vereiste maatregelen zo goed mogelijk
werden nageleefd. Helaas lag er door de strenge maatregelen toch vanaf begin februari al
geen ijs meer in de IJshal.

Terugbetaling contributie
Als gevolg van het Corona virus is er erg weinig geschaatst, waardoor het bestuur het
terugbetalen van (een deel van) de contributie op de agenda heeft gezet. Het bestuur heeft
jullie steeds voorgehouden, dat gehele terugbetaling van de contributie niet mogelijk zou
zijn, maar dat we ons zouden inspannen om zoveel mogelijk van de betaalde contributie aan
de leden terug te betalen.
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Op dit moment is de stand van zaken als volgt. We moeten nog zo’n 12 duizend euro aan
niet-betaalde contributie van leden incasseren. Het bestuur is van mening dat alle leden
gelijk moeten ‘lijden’ en dat deze achterstallige contributie dan ook geïncasseerd gaat
worden.
Wij zijn bezig om te bevorderen dat onze vereniging een zo groot mogelijk deel terug zal
krijgen van de contributie die betaald is aan IJNL (circa 5k) en de huur betaald aan de IJshal
(circa 50k). Het deel van IJNL is het kleinst, maar wij hebben ook de minste verwachting
hier iets van terug te krijgen. We hebben wel goede hoop nog iets van de IJshal terug te
krijgen, maar het gaat nog een aantal maanden duren voor hier definitief uitsluitsel over
komt. We hebben wel de toezegging van de IJshal dat er een terugbetaling gaat komen.
Hieronder is de (voorlopige!) Balans en Staat van Baten en Lasten opgenomen. Uiteraard
moeten deze nog gecontroleerd worden door de kascommissie, en kunnen er nog
boekhoudkundige wijzigingen plaats vinden. Dit biedt echter wel een inzicht in de financiële
situatie van de vereniging.

Van de lasten over 2020/2021, is €50.997,15 voor de ijshuur van het afgelopen jaar. Van
deze kostenpost weten wij het volgende: ongeveer 50% van de daarbij betaalde ijsuren zijn
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niet door de vereniging afgenomen. Dat betekent dat grofweg 50% van deze kosten
terugbetaald zullen moeten worden. De schaatshal heeft aangegeven de helft van die
restitutie op korte termijn uit te kunnen betalen (afgerond zo’n €12.500). De andere helft
(wederom €12.500) zal vermoedelijk pas begin 2022 uitbetaald kunnen worden. Dit hangt
allemaal samen met de steunregelingen van de overheid, waar de schaatshal ook
aanspraak ook maakt. Deze totale vordering, ad €25.000 is opgenomen in de debiteuren op
de balans. Het restant van de debiteuren, ongeveer €12.000, betreft nog te ontvangen
contributiebijdragen.
De te verrekenen / terug te betalen contributies staan onder ‘voorzieningen’ aan de
schuldenzijde van de balans opgenomen. Duidelijk is natuurlijk dat dit totale bedrag groter
is dan het banksaldo per heden. Met andere woorden: wij kunnen die uitbetaling pas doen,
wanneer alle contributies betaald zijn, en de te veel betaalde gelden aan de schaatshal
ontvangen zijn.
Op dit moment lijkt het er dan ook op dat wij in staat zullen zijn circa 25% van de betaalde
contributie terug te betalen. We gaan nog bekijken of we dit ook laten afhangen van de
hoeveelheid ijstijd die men toch heeft gekregen. Later in het jaar verwachten we meer te
kunnen terugbetalen, omdat wij dan de resterende contributies geïnd zullen hebben, en een
groot deel van de vordering op de schaatshal ontvangen hebben.

Leden
De periode waarbinnen het lidmaatschap kon worden opgezegd is inmiddels formeel voorbij
(per 1 mei). Gezien de toch vreemde situatie dit jaar, willen wij die opzegtermijn oprekken
tot na de ALV. Opzeggen kan in dat geval dan dus tot 1 juli 2021.
We zien aan het einde van het seizoen dat ons ledenaantal onder druk staat. We hebben 12
opzeggingen ontvangen. Gelukkig is de rest van de leden loyaal. Leiden Lions is een kleine
vereniging en we hebben onze leden hard nodig, dus bij deze onze oproep aan iedereen om
de schouders er onder te zetten en meer leden te werven.
Vooral onze jeugdafdeling, die al jaren aan de kleine kant is, kan op dit moment onze steun
gebruiken. Een van de ontwikkelingen is de verdere samenwerking met Zoetermeer
Panters.
Maar ook de senioren teams zullen na de nodige mutaties voor het volgende seizoen de
nodige aandacht vereisen.

Jeugd
Voor de jeugd hebben wij recentelijk een leuk aanbod ontvangen: Jared Henderson biedt in
samenwerking met het Zweedse Starzone Sports een coaching platform aan voor de jeugd
in de categorie u8 t/m u14. Dit kan zowel aan het gehele team, als aan spelers individueel
worden aangeboden.
Er wordt gebruik gemaakt van een app, via welke de spelers maandelijks hun training onen off-ice kunnen volgen. Er wordt een plan voor het gehele seizoen opgezet en gevolgd.
Tussen de teamcoach en Jared zou dan maandelijks een trainingssessie worden
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georganiseerd, waarbij de voortgang van de trainingen en de teams worden geëvalueerd.
Hierover zullen wij de jeugdteams later nog in detail informeren. Maar als er al vragen zijn,
of nu al interesse is, kan er altijd meer informatie worden opgevraagd via
secretaris@leiden-lions.nl

Trainingsontwikkeling Leiden Lions
Omdat wij graag mee willen denken over manieren om de trainingen van de club in de
breedste zin te stimuleren, hadden wij ook het volgende bedacht. Wij willen een centrale
database maken van trainingen en oefeningen die teams (zowel senioren als junioren)
gebruiken. Het idee is heel simpel: als trainers en teamleiders hun ideeën delen, kunnen wij
die bundelen. Zodoende kan er per niveau een reeks trainingen en oefeningen terug
gevonden worden. Voor trainers kan dit, uiteindelijk, heel erg schelen in voorbereidingstijd.
Leden zelf kunnen eventueel ook de (geplande) trainingen alvast inzien. Hierdoor zal vaak
de duur van uitleggen op het ijs afnemen, waardoor de kwalitatieve ijstijd omhoog kan. Wij
zijn nog druk bezig met het verder uitwerken van deze plannen. Heb je ideeën of suggesties,
of wil je meehelpen in dit project? Stuur een mail naar secretaris@leiden-lions.nl

IJNL
Het bestuur heeft actief meegedaan aan diverse activiteiten van onze bond IJshockey
Nederland. Wij namen deel aan vergaderingen over de jeugd, regionale samenwerking (in
het bijzonder met Zoetermeer en Den Haag), nieuwe administratie en de WBTR.

Unify
IJNL heeft net een nieuw systeem geïntroduceerd voor de ledenadministratie, facturatie,
wedstrijdadministratie en veel andere zaken. Dit wordt gratis aan de leden van de bond ter
beschikking gesteld. We zijn net met de implementatie begonnen en het lijkt ons een prima
systeem. In de toekomst zal er zelfs voor ieder lid een app ter beschikking komen. Wie
meer wil weten over wat het systeem allemaal kan bieden kan de website van
www.allunited.nl bezoeken.

WBTR
De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is gericht op ‘goed bestuur’ van een
vereniging of stichting. Wie dat goed invult, voorkomt incidenten (bv financiële
malversaties). De wet wil ervoor zorgen dat het bestuur en toezicht op orde is. Een
belangrijk onderdeel van de nieuwe WBTR, waar we vóór 1 juli 2021 aan moeten voldoen, is
de persoonlijke, hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders.
Voorheen was er ook al aansprakelijkheid, maar de wet is strenger geworden. Als er wat
misgaat binnen de vereniging, kun je als bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden
gesteld, ook voor daden van medebestuursleden. Bij financiële transacties kan dat grote
persoonlijke gevolgen hebben. Daarbij maakt het niet uit of je een betaalde bestuurder bent
of een vrijwilliger. Door de vereniging in te richten volgens de WBTR, verklein je de kans dat
er wat misgaat en is de kans op vervelende persoonlijke consequenties vrijwel nihil.
We zijn de implementatie gestart en zorgen dat Leiden Lions voldoet aan de WBTR.
Uiteindelijk zal dit er ook toe leiden dat we onze statuten moeten gaan aanpassen.
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ALV
Het boekjaar van Leiden Lions is afgelopen en het is tijd om in de algemene
ledenvergadering aan jullie rekenschap af te leggen over ons bestuur het afgelopen
boekjaar en in het bijzonder over onze financiële situatie. Wij hebben hiervoor als datum
maandag 21 juni 2021 gekozen en alle leden zijn hierbij uitgenodigd. Dit zal een online/videovergadering worden. Over de details informeren we jullie begin juni.

Nieuwe IJshal
Op 4 april heeft de Gemeenteraad van
Leiden eindelijk definitief ingestemd
met de bouw van de nieuwe ijshal. De
oplevering staat gepland voor eind
2022.

Zie ook: https://olco.nl/projecten/zwemmen-en-schaatsen-onder-een-dak/?current_page=1
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Toekomst
Hoe de zaken er straks aan het begin van het nieuwe seizoen precies voor staan weten we
niet, maar laten we optimistisch blijven en uitzien naar een hopelijk normaal seizoen 21-22.
Een seizoen, dat ook in het teken staat van de voorbereiding op de verhuizing naar de
nieuwe ijshal in 2022. Duidelijk is wel dat ook de Nederlandse IJshockeybond druk bezig is
om het nieuwe seizoen zo goed mogelijk voor te bereiden. Zodra er meer bekend wordt
over de ontwikkelingen rondom het nieuwe seizoen, alsmede de ontwikkelingen vanuit de
overheid (denk aan maatregelen, of liever versoepelingen, die onze sport raken), zullen wij
van ons laten horen!

Henk Neuman

Melitza Hesseling

Jonathan van Osta

voorzitter

penningmeester

secretaris
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