NOTULEN
ALGEMENE LEDENVERGADERING
2019
(24-06-2019)

Opgericht: 1 mei 1978

Datum:
Aanvang:

d.d. 24 juni 2019
19:30 grote zaal Ontmoetingskerk,
Slangenburg 3 te Dordrecht
Aanwezige bestuursleden: Bertine Veenhuizen, Ron Martens
en Edwin van Vught
1 Opening
Voorzitter Bertine Veenhuizen opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Helaas moet zij melden dat het afgelopen seizoen twee oud voorzitters zijn overleden, te weten Jaap van Tilborg en Edwin Boer. Ook is
de moeder van ons jeugdlid Roy van Rij overleden.
2 Ingekomen stukken
Van de kascontrolecommissie is het verslag van de kascontrole
ontvangen.
3 Mededelingen
De volgende leden hebben machtigingen afgegeven:
• Dennis Ekkerman machtigt Richard Teeuwen
• Sander van der Brugge machtigt Johan Vuijk
• Daniëlle van Hal machtigt Sander de Gruiter
De volgende leden hebben zich afgemeld:
• Hans Kurver
• Joke Bassant
• George Kobussen
4 Vaststellen van de notulen vande ALV van 13 juni 2018
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
5 Terugblik seizoen 2018-2019
a. Bertine meldt dat er weer vele zaken zijn opgepakt en verbeterd.
b. Ze wijst daarbij op de vele activiteiten georganiseerd door vrijwilligers, zoals de Leeuwentoernooien, het sponsorschaatsen,
het sponsordiner, avondvierdaagse etc.
c. Ze dankt speciaal Dick Passchier die zich weer heeft ingezet voor
het regelen van scheidsrechters- en bench official cursussen en
het mede regelen van scheidsrechters.
Voor het laatste ook dank aan scheidsrechtercoördinator Hans
Verhoog.
d. Hoewel de Technische Commissie zal ingaan op de prestaties
van de teams, memoreert Bertine toch het NL-kampioenschap
van de Dames en de finaleplaats van de U12.
e. Tenslotte hoopt Bertine dat ook volgend seizoen naast alle vaste
taken omtrent wedstrijden en toernooien er aanvullend voldoende vrijwilligers zijn om activiteiten op te zetten. Suggesties
en helpende handen zijn welkom.

6 Financieel jaarverslag seizoen 2018-2019
Edwin van Vught geeft een toelichting bij de financiële cijfers. Hij
begint met de vermelding dat het niet is gelukt op een opvolger te
vinden voor de vorig jaar gestopte penningmeester, Gerlinda Werkman . Het bestuur heeft de administratie en de betalingen dan ook
weten uit te besteden bij GGW, het administratiekantoor van Gerlinda.
Het bestuur had wel inzicht in de administratie en heeft de facturen
goedgekeurd voor betaling.
Exploitatierekening
Ontvangsten:
• De contributies bleven achter bij de begroting. Met name omdat
contributies die werden omgezet als sponsoring, als sponsoring
zijn geboekt.
• De sponsorontvangsten bleven desondanks achter. Het ontbreken van een hoofdsponsor en voldoende kleine sponsors is het
probleem bij de Dordrecht Lions. Hoewel er wel gesprekken zijn
geweest met potentiële sponsoren, willen deze niet de schulden
wegwerken. Zij geven aan te wachten tot de Dordrecht Lions
schuldenvrij zijn.
• De overige opbrengsten waren hoger dan begroot. Denk hierbij
aan de Grote Club Actie, Vriendenloterij, sponsorclicks, puckgooien, sponsorschaatsen en de activiteiten rond de Leeuwentoernooien. Met dank aan de inzet van de vrijwilligers!
Uitgaven:
• IJshuur, dankzij de scherpe planning door onze wedstrijdsecretaris, Anneke Muda, zijn we binnen de begroting gebleven en
hebben we nauwelijks tot geen ijsblokken terug hoeven te geven
of onbenut gelaten. Op een voorstel van Frank Meijer om pas in
september ijshuur te reserveren is het antwoord dat Optisport al
in juni/juli het ijs verdeelt en ook de NIJB wil al in juni weten welke
ijstijden we hebben.
• De aflossingen waren lager dan begroot. Deels omdat met name
aan het begin van het seizoen RABO-aflossingen overgeslagen
zijn als gevolg van ontbreken van liquiditeit en later in een aantal
gevallen schulden zijn kwijtgescholden.
Balans
De balans geeft de stand per 30 april 2019.
Het eigen vermogen is met € 10.000,- verbeterd ten opzichte van
vorig seizoen, maar is desondanks nog wel negatief.
Alle rekeningen van vorig seizoen zijn overigens betaald met
uitzondering van een 2-tal facturen van Optispsort ter grootte van
€ 24.000,-. Hiervoor is uitstel verkregen tot 1 september a.s. Het is
dan ook van belang dat de contributies tijdig worden voldaan zodat
aan deze verplichting kan worden voldaan.
Resumé
Het ontbreken van een hoofdsponsor blijft een probleem. Zeker
zolang we nog niet helemaal uit de schulden zijn.
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Reacties leden
Een ouder van de U10, destijds werkzaam bij Shell Moerdijk, vraagt
waarom er geen actie is geweest na haar aanbod om via de Shell
voor € 2.500,- materiaal te laten sponsoren.
Sander de Gruiter reageert dat er wel een inventarisatie van de
behoeften heeft plaatsgevonden, maar dat het onduidelijk is waar
de behoeftestelling nu ligt. Bestuur betreurt dit maar zal de aanvraag alsnog trachten in te dienen. Sander gaat hier weer actie op
ondernemen.
Naar aanleiding van een vraag van Niels van Gaans, meldt Edwin dat
1 RABO-lening eind van dit jaar zal zijn afgelost, 1 lening begin volgend seizoen en de RABO-rekening courant naar verwachting eind
volgend jaar.
Mirjam de Bruijn vraagt waarom we niet zelf de horeca-activiteiten
uitvoeren. Edwin antwoordt dat we geen eigen horecafaciliteiten
hebben, omdat we die ook niet in de oude ijshal hadden. Wel heeft
Optisport aangegeven dat als we zorgen voor barbezetting tijdens
wedstrijden van het 1e team we 10 % van de dan behaalde omzet
krijgen.
René van Osnabrugge stelt voor om vrijwilligerswerk te verplichten
en eventueel af te laten kopen. Bertine geeft aan dat dit in het verleden is geprobeerd, maar dat dit toen geen succes was. De taak moet
namelijk wel uitgevoerd worden en komt dan op de schouders van
het bestuur of de mensen die al veel taken op zich hebben genomen.
Lotte van der Wolf stelt voor om met name de ouders van de jongere
teams intens te benaderen voor vrijwilligerswerk. Bestuur neemt dit
mee.
Op verzoek van Mirjam de Bruijn ligt Anneke Muda toe hoe is omgegaan met wedstrijdijsblokken die door de NIJB niet zijn ingedeeld
voor de competities. Anneke Muda ligt toe dat we deze blokken
gebruiken voor oefenwedstrijden, de vriendschappelijke competities
en club events etc. Anneke probeert de blokken eerlijk onder teams
te verdelen of te verkopen aan andere Sportboulevard gebruikers,
danwel tegen restitutie terug te geven aan Optisport.
Als antwoord op de vraag of we als grootverbruiker korting op de ijshuur krijgen, is het antwoord ‘nee’.

•
•

7 Verslag kascontrole commissie
De kascontrole is uitgevoerd door Jan-Paul Krijgsman en George
Kobussen. Anita Hardenbol was verhinderd. De commissie complimenteert Gerlinda Werkman met de verzorgde administratie. De
commissie kwam met de volgende adviezen:
• Boek contributiegedeelte van omgezette sponsorfacturen als
contributie, dit geeft een beter beeld.
• Voor zover er afspraken zijn voor vergoedingen aan van vrijwilligers ter hoogte van de contributie, deze te maximeren tot de
hoogte van de van contributie afgelopen seizoen.
• Bezie opnieuw afspraken over vergoeden materiaal voor spelers
1e. Zoek daarvoor een sponsor.
• Maak duidelijk wie namens de club bij Maple Leaf en andere
leveranciers kan bestellen.
• Bekijk de noodzaak van de bovenwettelijke kilometervergoeding
van scheidsrechters.

Bertine roept leden op om na te denken of ze toch geen bestuurslid
willen worden. Ze kunnen daartoe contact opnemen met een van de
huidige bestuursleden.

•
•

Laat zo weinig mogelijk contant betalen.
Contante betalingen van contributie e.d. alleen aan de penningmeester en tegen een ontvangstbevestiging. Zonder ontvangstbevestiging is dispuut niet mogelijk.
Bekijk welk deel van de NIJB-kosten door de club zijn te
beïnvloeden.
Meldt bij uitnodigen clubs voor het Leeuwentoernooi, dat bij late
afmelding niet het volledige bedrag wordt terugbetaald.

8 Decharge huidige bestuursleden
De vergadering verleent decharge aan de bestuursleden.
9 Verkiezing kascontrole commissie seizoen 2019-2020
De kascontrolecommissie zal bestaan uit Jan-Paul Krijgsman, George
Kobossen en Albert Buitenhuis.
10 PAUZE
11 Bestuursleden en commissieleden aanstellen
Secretaris Ron Martens en Algemeen bestuurslid Edwin van Vught
stoppen na drie jaar met hun bestuursfuncties.
Bertine dankt beiden hartelijk voor hun inzet voor de club.
Cojan Mookhoek heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van
secretaris. Cojan loopt al zo’n 3 maanden mee met het bestuur waarbij hij zich met name heeft bemoeid met het zoeken naar potentiële
sponsoren.
Cojan stelt zich kort voor: Vader van Bram, speler 1e team, organisatieadviseur en ervaring met organiseren van evenementen. Hij zal
naast de secretariswerkzaamheden, ook op zoek blijven naar potentiële sponsors.
De vergadering gaat unaniem akkoord met de aanstelling van Cojan
als secretaris.

12 Jaarverslag Technische Commissie
Sander de Gruiter geeft een korte toelichting bij het technisch beleid
voor het komend seizoen.
Hij zal samen met Richard Teeuwen en Duane Latuperissa de Technische Commissie gaan vormen. Sander gaat zelf de U8, U10, U12 en
Junioren trainen. Doelstelling is om spelers binnen hun capaciteiten
beter te maken. Er wordt nog gezocht naar coaches voor de U16 en
de Junioren.
Hij introduceert vervolgens de nieuwe trainer van het 1e team, Marc
Visschers.
Marc geeft een korte toelichting bij zijn achtergrond: In Nijmegen
opgeleidt, coach van o.a. Jong Oranje, nu ook RTC in Dordrecht.
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Hij heeft het diploma masterniveau 5 van de coachopleiding in bezit.
Zijn ambitie is om de komende 3 jaar bij Dordrecht Lions iets neer te
zetten door veel aandacht te schenken aan de cultuur van de club,
de begeleiding en de opleiding van spelers door deze spelers beter te
maken en van Dordrecht Lions een stabiele en goede club te maken.
Omdat jeugd in dit beleid heel belangrijk is, heeft hij Larry Suarez bij
het bestuur voorgedragen als trainer van de U14, U16 en U19. Larry
en Marc hebben eerder goed samengewerkt en zij zullen dan elkaar
ondersteunen met als doel zoveel mogelijk jeugd geschikt te maken
en een kans te bieden om in het 1e te kunnen spelen.
Vervolgens stelt Larry Suarez zich voor: Geboren in Chicago en coachervaring in Duitsland, Italië en bij het Nederlands nationaal team.
Hij heeft bewust gekozen voor een club in Nederland om weer bij zijn
gezin in Nijmegen te kunnen zijn. Zijn ambitie is ook om jeugdspelers
beter te maken en om op een positieve manier om te gaan met de
niveauverschillen binnen een team.
Bertine geeft vervolgens aan dat we als club ook aandacht hebben
voor de overige recreanten teams, zoals de Divisionisten (senioren)
en de Junioren. Een van de nieuwe maatregelen is om een extra uur
beschikbaar te stellen voor de ijshockeyschool voor volwassenen,
waar ook startende junioren gebruik van kunnen maken. George
Kobussen zal ook dit extra uur de training verzorgen. Daarmee wordt
ook een antwoord gegeven op de opmerking van
Albert Buitenhuis om de Junioren perspectief te blijven bieden binnen onze club.
Tenslotte neemt ook Dick Passchier het woord. Hij bedankt iedereen
die afgelopen seizoen actief was als bench official en/of scheidsrechter. Hij doet echter een zeer dringend beroep op met name spelers van de Divisionisten, het 2e , 3e en 4e team, om zich op te geven
als scheidsrechter. Het wordt steeds moeilijker om scheidsrechter te
vinden voor wedstrijden van deze teams. Scheidsrechter worden is
niet zo moeilijk, aldus Dick.
Tot slot meldt Dick dat de NIJB heeft bepaald dat bij de U12 in het
komend seizoen bodychecks niet meer zijn toegstaan.
13 Begroting seizoen 2019-2020
Johan Vuijk, ondersteunt door Jan-Paul Krijgsman, geeft toelichting bij
de voorgestelde begroting. Johan was vorig jaar kandidaat penningmeester, maar zag daar vanaf vanwege de financiële positie van de
club. Dit jaar laat hij dit afhangen van de besluitvorming in deze ALV
over de begroting.
Uitgangspunt van deze begroting is om dit seizoen uit de schulden
te komen. Dit betekent het vervroegen van de aflossingen van de
RABO-leningen en geld vrij maken voor het tijdig kunnen betalen
van alle achterstallige en lopende facturen van Optisport. Door het
vervroegen van de aflossing van de RABO-leningen kunnen we fors
besparen op de rentekosten.
Johan heeft ook gesprekken gevoerd met potentiële sponsoren die
hebben toegezegd te sponsoren als de club schuldenvrij is.
Om het contributievoorstel te rechtvaardigen heeft Johan, samen
met Jan-Paul, Cojan, Anneke Muda en het (vorige) bestuur

inzichtelijk gemaakt wat de kosten zijn per team (en per speler van
dat team) van de benodigde ijshuur, de aangestelde trainers en
de overige verenigingsbrede kosten. Om de contributiestijging nog
enigszins te beperken is als uitgangspunt genomen dat 1 maand ijshuur later wordt betaald, dat komt overeen met ongeveer € 18.000,-.
Op de gestelde vragen werden de volgende antwoorden gegeven:
De achterstand is ontstaan in het verre verleden toen de club verhuisde van de oude naar de nieuwe baan. De club mocht de shop
behouden, maar voor de investeringen daarvoor en de huur van de
ruimte en de bemensing zijn leningen afgesloten met het idee dat
de winsten zouden worden gebruikt voor het aflossen. Dit laatste is
niet gebeurd. De winsten zijn in de vereniging aangewend. De schuld
was 5 jaar geleden zo’n € 200.000,- en toen het vorige bestuur 3 jaar
geleden aantrad nog € 150.000,-. Het bestuur heeft de hulp van de
leden nodig om de laatste stap te kunnen zetten op weg naar een
gezonde verening waar sponsoren kunnen instappen.
Er is gekeken naar de hoogte van contributies bij andere verenigingen en we zitten ten opzichte van de meeste clubs lager.
In het contributievoorstel is het verschil in de contributie tussen een
speler van het 1e en bijvoorbeeld een speler uit de U14 kleiner dan de
werkelijke kosten per speler. Dit heeft 2 redenen: sponsoring wordt
met name ontvangen voor het 1e team en het 1e team is nu eenmaal
het uithangbord van de club. Overigens wordt bevestigd dat ook de
spelers van het 1e team ook gewoon contributie betalen.
Een voorstel om geld te lenen van de leden en daarmee sponsoren
over te halen over de brug te komen, is voor de potentiële sponsoren
geen optie. De schuld blijft dan bestaan.
Na de voorgetelde contributieverhoging blijft er een resterende
schuld van € 9.000,- bestaan, omgerekend € 50,- per lid. Er wordt
voorgesteld de leden de mogelijkheid te geven om € 50,- per lid aan
extra inkomsten te genereren door bijvoorbeeld visitekaartjes op de
puck in de IJsbar of een sticker op het bord met “Vrienden van de
club” te verkopen. Uit de vergadering komt het voorstel om de leden
te vragen om een vrijwillige bijdrage te doen om deze € 9.000,- op
te lossen. Dit voorstel krijgt zoveel bijval uit de vergadering, dat ter
plekke met het opgehaalde pinapparaat giften worden gedaan, geld
telefonisch wordt overgemaakt en ook gebruik wordt gemaakt van
tikkies. Aan het einde van de vergadering was hierdoor al bijna
€ 5.000,- binnengehaald.
Na de nodige uitleg en discusies, inclusief doorkijk naar volgende seizoenen, komt het voorstel uit de vergadering om toch maar in 1 keer
door de zure appel heen te bijten:
1. In dit voorstel is afgezien van de familiekorting voor komend
seizoen.
2. De vergadering is van mening dat ook de overige leden ook hun
bijdrage moeten leveren om per lid € 50,- extra in te brengen.
Bertine brengt het voorstel in stemming.
Het voorstel wordt zonder tegenstem aangenomen.
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Dit betekent dat de contributie voor het komend seizoen als volgt is
vastgesteld:
Team 1
1e divisie
€
875,Team 2
3e divisie
€
585,Team 2
5e divisie
€
585,Team 4
Beer League
€
585,U19
NL-competitie
€
865,U16
NL-competitie
€
850,U14
NL-competitie
€
850,U12
NL-competitie
€
840,U10
NL-competitie
€
610,U8 (en IJHS2)
NL-competitie
€
610,Junioren
eigen competitie €
650,IJHS volw
geen competitie €
340,New Old Lions
geen competitie €
340,Eind van dit jaar wordt bekeken welke leden via een extra actie de
€ 50 extra hebben gerealiseerd.
Op een vraag hoe dit allemaal wordt gecommuniceerd, geeft het
bestuur aan dat de overige leden zo spoedig mogelijk zullen worden
geïnformeerd over de nieuwe contributiebedragen middels de website. 14 dagen na de ALV worden de contributiefacturen verstuurd.
Nu de vergadering heeft ingestemd met de nieuwe contributiebedragen, geeft Johan aan dat hij beschikbaar is voor de functie van
penningmeester.
De vergadering gaat unaniem akkoord met de aanstelling van Johan
als penningmeester.
Het nieuwe bestuur gaat zich beraden over een eventuele bijdrage
van de Lady Lions voor de ijshuur, de NIJB-kosten en de wedstrijdkosten voor hun competitie.
14 Presentatie Beeldmerk Handboek
Het Beeldmerk Handboek stond ter informatie op de agenda. Dit is
verder niet behandeld. Voor vragen, opmerkingen en/of suggesties
kunnen de leden terecht bij Cojan Mookhoek.
15 Beantwooding ingestuurde vragen
Er zijn geen schriftelijke vragen ingediend.
16 Sluiting
Nadat de Bertine iedereen heeft gevraagd alsnog de aanwezigheidslijst te tekenen, sluit ze de vergadering en wenst iedereen veel
succes toe in de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen en daarna
een goede zomervakantie.
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