Notulen Algemene Ledenvergadering 2 juni 2016
Aanvang 19:30 grote zaal – Ontmoetingkerk, Slangenburg 3 te Dordrecht
Aanwezig: Gerlinda Werkman, Bertine Veenhuizen, Edwin Boer, Peter Teeuw en Anita Hardenbol

1. Opening
Edwin heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.
2. Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken
3. Mededelingen
Francesco Staps en Steven van de Put hebben zich afgemeld.
4. Vaststellen van de notulen van het vorige seizoen.
De notulen wordt doorgenomen en niemand heeft op- of aanmerking.
5. Jaarverslag seizoen 2015-2016
Seizoen met 2 gezichten. Bijzonder succesvol voor de jeugd, alle team hebben heel goed
gepresteerd. Het bene liga team daarin tegen minder.
Minder fijn: de financiële positie van de club. We zijn zeker opgeschoten maar zijn er nog
niet. De onderhandelingen met de schuldeisers zijn gaande en we zijn gunstig gestemd. We
zijn blij met de vrijwilligers die het aflopen seizoen de handen uit de mouwen hebben
gestoken. Wil niet zeggen dat genoeg vrijwilligers hebben, hier kunnen altijd mensen bij.
Fien, vraagt hoe zit het met de Divisionisten. Aangegeven dat de divisionisten een grote
groep zijn binnen de vereniging. Deze groep groeit heel snel en misschien komt er een
nieuwe groep bij. De teams worden groot en dit zal aandacht nodig hebben het komende
seizoen. Excuus aan Fien voor het vergeten te noemen van de divisionisten.
6. Jaarverslag Technische Commissie
Stefan Collard neemt het woord. Als we van laag naar hoog gaan kijken, dan beginnen we bij
de ijshockeyschool. Hans Kurver doen school I en II. Dit seizoen minder aanwas van nieuwe
kinderen. Aandacht heeft de uren die vervallen i.v.m. het rooster van Optisport.
De ijshuur van ijshockey school II zijn de kinderen te weinig om een uur ijs voor te huren.
Met goede doorstroom kan deze blijven bestaan, anders is het niet rendabel.
Het niveau is prima van U8 en U10.
U8/U10 doen het goed, hebben maar een aantal wedstrijden verloren in het seizoen, iets om
trots over te zijn. Komt ook door het grote aantal trainers, dit resulteert in een beter
resultaat.
Er zit progressie in het aantal en niveau. Divisionisten zijn een graag geziene gast bij de
ijshockey school , waarvoor dank.

U14
Super, 2 teams omdat er veel kinderen zijn.
Geen onderscheid gemaakt in kunnen om te voorkomen dat kinderen hier een naar gevoel
over krijgen. Dit is ook geboren uit het feit dat we geen U12 hebben.
1 team de beker finale en 1 team de play-off.
U17
Kampioen in de tweede divisie. Stefan is hier zeker trost op.
2 spelers geselecteerd voor het nationale team . 2 jongens uit U12 zitten nu in nationale
team.
Eric Brand – Nationale team U16
Anne Hardenbol – Ned. Dames team
Technisch ijshockeyend ziet er goed uit.
Het eerste team
Hier is de klik tussen Stefan Collard en het team is gedurende het seizoen naar de
achtergrond geraakt. Hierdoor geen chemie meer tussen coach en spelers. Vandaar het
terugtrekken van Stefan Collard. Sander heeft geen toevoeging.
Dhr. Raven vraagt over de off-ice trainingen.
Dit begon heel goed maar gedurende het seizoen is het steeds minder geworden. Ook Dylan
zag dat er steeds minder spelers kwamen en toen Stefan heeft aangegeven te willen stoppen
met het trainen van het eerste is Dylan er ook mee gestopt. Stefan erkent wel het belang van
deze training.
Advies van Stefan aan het bestuur om 2x ice training en 1 x off-ice voor komend seizoen in te
plannen. Off-ice zou zijn voor de team vanaf U12-U14. Voor krachtoefeningen zijn de
kinderen van U8/U10 te jong.
Dhr. Raven geeft aan dat het samenspel belangrijk is. Stefan erkent dit, Stefan geeft ook aan
dat de kinderen ook in de spiegel moeten kijken. Samenspel werkt ook als ieder kind zijn
eigen battles wint (passen, schieten, positie, etc.)
Vraag uit de aanwezige: Blijf je volgend jaar?
Stefan geeft aan dat hij volgend jaar er volgend jaar niet meer zal zijn voor het trainen van de
jeugd. Dit met het oog op zijn thuis situatie.
Edwin nodigt hem wel uit om even rond de tafel te zitten om te kijken wat de mogelijkheden
eventueel zijn.
Niek Beukema zou nog iets vertellen over het eerst.
Niek is er niet, Edwin neemt het voor hem waar.
Voor het komende seizoen, wat gaat we doen:
Hiervoor is nodig dat de jongens gaan schaatsen en voor elkaar willen werken. Wij als
vereniging hebben een vlaggenschip nodig. Er is nog niet duidelijke of we in de 1e div. of in de
Beneliga gaan spelen. Deze afweging loopt nog.
Ook op een hoger niveau spelen heeft ook een commercieel belang. Trekt meer bezoekers,
andere sociale media, sponsoring heeft een andere dimensie voor bedrijven.

Vraag uit de zaal of er dan 2 1e div. teams komen. Edwin denkt van niet maar dat is niet
gebaseerd op feiten.
7. Financieel jaarverslag seizoen 2015-2016
Redelijk positief resultaat, niet zo goed als gedacht. Dit komt o.a. door de kosten van de NIJB
die fors gestegen zijn.
Inkomstenkant is omhoog gegaan, dit mede door onze 201 leden.
Sales heeft gezorgd voor een verhoogde omzet.
Het Leeuwentoernooi heeft veel geld opgebracht en daarvoor dank aan alle mensen die zich
hier voor hebben ingezet.
Shop: heeft minder opgebracht, ondanks de inzet van Eric Brand. Hier zoeken we zeker
iemand die zich wil inzetten voor de shop. Mocht iemand daar interesse voor hebben dan
horen wij het graag.
Vraag uit de zaal omtrent de kosten technische staf en kosten 1e team.
Kosten technische staf zijn fors hoger, dit zijn de kosten van Stefan Collard en Ray Gallager en
de vrijwilligers bijdrage.
Kosten 1e team, klopt dit was niet begroot. Voor het komend seizoen is dit wel begroot.
8. Verslag kascontrole commissie
Marcel Veenhuizen, Ron van de Hoek en Yvette Galjaard.
Ron van de Hoek geeft aan dat het er prima uitziet en hebben de verklaring getekend.
Decharge voor het gevoerde beleid van het afgelopen seizoen, dit is verleend.
Marcel treedt af wij hebben nog een nieuw lid nodig. Patricia Kooijman treedt toe aan de
commissie kascontrole.
9. Verkiezing commissie kascontrole seizoen 2016-2017
Patricia Kooijman, Ron van de Hoek en Edwin van Vught.
10. Decharge huidige bestuursleden
Door de leden van de vereniging wordt decharge aan het bestuur verleend.
Edwin Boer en Peter Teeuw treden af en maken ruimte voor onze nieuwe leden.
Stefan van der Put, Ronnie Martens en Edwin van Vugt.
Bertine gaat de plaats innemen van Edwin Boer.
11. Bestuursleden en commissieleden aanstellen.
Er zijn 3 nieuwe leden, te weten Steven van de Put, Ron Martens, Edwin van Vught.
De heren stellen zich even kort voor.
Edwin van Vught. Hij geniet van zijn (pre)pensioen.
Heeft tot zijn pensioen als militair bij de Koninklijke Landmacht gewerkt en is tevens
registeraccountant.
Heeft bestuurlijke ervaring opgedaan als voorzitter en penningmeester van de vv Wieldrecht,
waar hij nog steeds de financiële administratie doet.
Momenteel voorzitter van een Fonds dat militairen in financiële nood financieel ondersteunt
en bestuurslid van het Veteranen Comité Dordrecht . Als voorzitter van het

Voorzittersoverleg van de Dordtse voetbalverenigingen heb hij veel contact met het
Sportbedrijf Dordrecht.
Kent Dordrecht Lions al zo’n 30 jaar. Zijn zoon, Alex, die al 30 jaar lid is van Dordrecht Lions, is
begonnen bij de ijshockey school van Hans Curver en de laatste vijf jaar traint hij af en toe
met vrienden op de donderdagavond.
Hij is door Peter Teeuw gevraagd om iets voor Dordrecht Lions te doen, met name op het
gebied van de externe contacten (NIJB, Sportbedrijf en Optisport). Omdat zijn zoon Alex,
maar hij zelf ook, al die jaren veel plezier heb beleefd aan Dordrecht Lions en hij nu tijd heeft,
heeft hij daar positief op gereageerd.
Ron Martens, samenwonend in Hendrik Ido Ambacht. 2 dochters (7 en 10 jaar oud).
De oudste dochter heeft een paar jaar geleden een tijdje bij de ijshockey school meegetraind.
Zodoende met de Dordrecht Lions in aanraking gekomen en inmiddels speelt hij een seizoen
bij Div 3. Is werkzaam bij NYK Line in Rotterdam, een Japanse scheepvaart rederij waar hij als
Teamleider verantwoordelijk is voor de inkoop van transport services in Europa en
Middellandse Zee gebied. Heeft zich in eerste instantie als vrijwilliger aangemeld en, door
gebrek aan nieuwe bestuursleden, na rijp beraad kandidaat gesteld als secretaris.
Hij wil zich inzetten voor het behoud en toekomst van de club.
Steven van der Put, algemeen bestuurslid.
47 jaar, getrouwd en vader van 2 kinderen. Manager van een service afdeling. Speelt sinds 9
januari 2015 ijshockey.
12. Begroting seizoen 2016-2017
Zie bijlage. Fien vraagt terecht wat de kosten gaan doen van de NIJB. Dit vergt zeker onze
aandacht.
Het budget voor het eerst team geldt allen voor de Be-Ne liga. Als je niet in de Be-Ne liga
gaat spelen zal het budget wel anders worden.
13. Vaststellen contributie
Zie bijlage. Wij zijn helaas genoodzaakt om de contributie te verhogen. Dit mede door de
extra kosten van de NIJB en het aflossen van de schulden.
Willen we een gezonde vereniging worden dan is dit helaas nodig. De contributie is naar
aantal uren ijstijd ingezet.
Er is instemming met de contributie verhoging. Uiterlijk 1 juli 2016 opzeggen i.v.m. de
verhoging van de contributie.
14. Beantwoorden ingestuurde vragen
Geen ingestuurde vragen. Dick Passchier wil nog even wat zeggen. Hij bedankt hier de
benchofficals en de scheidsrechters. Dit zijn zeer belangrijke schakels in onze vereniging.
Entree gelden blijven hetzelfde, kinderen met shirt aan mogen gratis binnen.
15. Sluiting.
Bertine bedankt iedereen voor hun komst.

