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De hitte is voorbij... hockey season !!!
Het was een prachtige zomer en je hoefde geen uren in de file
richting Frankrijk, Italië of Spanje om ‘s morgensvroeg uit je tentje
te worden gebrand. Nee, ook hier in Eindhoven en omgeving was
het wekenlang tropisch warm en het ijshockeyseizoen leek daardoor
verder weg dan ooit. Inmiddels is het kwik weer onder de 30 graden
gezakt en zijn de voorbereidingen in volle gang om van 2018-2019
een prachtig seizoen te maken. Het ijs is gehuurd, de contributie
berekend en alle vrijwilligers zijn achter de schermen al druk aan de
slag. Tijd dus om langzaam maar zeker de BBQ op te bergen, het
zwembadje leeg te laten lopen, de caravan in de stalling te parkeren,
je schaatsen te laten slijpen en je uitrusting een weekje te laten
luchten. Want voordat je het weet sta je weer op het ijs. De
belangrijkste dingen die je moet weten, vind je in dit eerste bulletin.

De contributie – dit bulletin is meteen je factuur
Zoals afgesproken tijdens de algemene ledenvergadering heeft Keita als penningmeester de
contributie uitgerekend. Om een lang verhaal kort te maken: voor gewone, spelende leden
wordt de contributie voor zowel senioren als junioren 220 euro. Deze contributie is voor het
winterseizoen 2017 - 2018 (oktober 2018 t/m maart 2019). Daarom bij deze het verzoek:



aan alle gewone, spelende leden om voor 1 oktober € 220 over te maken op
rekeningnummer NL59INGB0006719118 t.n.v. Recreatie vereniging ijshockey Team Joe Bar.
aan alle spelende bestuursleden, teammanagers, trainers en goalies om voor 1 oktober € 176
over te maken op rekeningnummer NL59INGB0006719118 t.n.v. Recreatie vereniging
ijshockey Team Joe Bar (jullie krijgen zoals afgesproken 20 % korting).

Mocht het om wat voor reden dan ook niet mogelijk zijn om het complete bedrag op tijd te betalen
neem dan contact op met de penningmeester Keita. Er kan dan gekeken worden naar een passende
oplossing.

Toelichting
 De contributie gaat helaas met een paar tientjes omhoog. De redenen zijn eenvoudig: we
hebben minder leden en het ijs wordt duurder.
 De contributie voor de junioren en senioren is hetzelfde. De junioren krijgen hiervoor
minder ijstijd, maar zijn ook met minder leden. De senioren dragen een (klein) bedrag bij
aan de kosten van het juniorenijs.
 De totale berekening vind je in het onderstaande exceloverzicht. Goedkoper kunnen we
het niet maken, eerlijker ook niet en leuker wordt het als je straks op het ijs staat !!!
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Team
Seizoen
Senioren Regulier

Totaal uren Uur prijs Totaal
# leden Contributie# ijsuur
57 € 72,75 € 4.146,75
30 € 138,23 € 2,43

Contributie 2018-2019
Verschil inkomsten tov uitgaven

Team
Seizoen
Junioren Regulier

€ 6.600,00
€ 2.453,25

30 € 220,00 €

3,86

Totaal uren Uur prijs Totaal
# leden Contributie# ijsuur
43,75 € 72,75 € 3.182,81
14 € 227,34 € 5,20

Contributie 2018-2019
Verschil inkomsten tov uitgaven

€ 3.080,00
€ -102,81

Team
Seizoen
Totaal uren Uur prijs Totaal
CombinedVoorseizoen
0 € 116,50 €
Contributie 2018-2019
Verschil inkomsten tov uitgaven

€
€

Team
Senioren
Junioren

Sum

14 € 220,00 €

# leden Contributie# ijsuur
30 €
€
-

-

6600
3080
Contributie 2018-2019
9680
Verschil inkomsten tov uitgaven € 2.350,44
check
€
-

5,03

30 €

Leden

-

€

Total Contributie
30 € 220,00
14 € 220,00

-

Kosten Senioren
Opbrengst Senioren
Verschil

budget
actual
€ 4.146,75
4.146,75
€ 6.600,00
6.600,00
€ 2.453,25
2.453,25

Kosten Junioren
Opbrengst Junioren
Verschil

€ 3.182,81
€ 3.080,00
€ -102,81

3.182,81
3.080,00
-102,81

Grand total Kosten
€ 7.329,56
Grand total Opbrengst
€ 9.680,00
Extra Kosten
€ 1.000,00
Sponsor Opbrengst
€ 50,00
Referees
€ 240,00
Junioren games
Reduction for bestuur, managers, trainers,
€ etc.
252,00
Verschil
€ 908,44

-7.329,56
9.680,00
-1.100,00
250,00
10/game x 2 refs x 12 per seizoen
games x2, but keep as reserve for now.
-20%

ijsuur
3,86
5,03

KvK

Voorzitter: Erik, Secretary: Kees, Treasurer: Keita.

Extra ijs in september – geef je op
Het seizoen start op 1 oktober en alle tijden staan inmiddels op
Teamers. Het is echter ook nog gelukt om in september vier keer
een uur extra ijs te huren en wel op donderdagavond 6, 13, 20 en
27 september. Net als het zomerijs is dit open voor zowel junioren
als senioren. De kosten per deelnemer per keer zijn € 7,50
Dus geef je op via Teamers en achteraf krijg je een factuur voor de
keren dat je hebt meegedaan. Voor goalies is het gratis, waarbij we
wel gaan kijken hoeveel goalies zich hebben aangemeld, zodat er
steeds maar twee op het ijs staan.

Lukas wordt het vierde bestuurslid
Tijdens de algemene ledenvergadering hebben we gevraagd wie
er als vierde bestuurslid aan de slag wilde gaan. Lukas heeft
aangegeven dit op te willen pakken en dat is mooi, want
daarmee zijn ook de junioren nu vertegenwoordigd in het
bestuur.

Tot slot...
Dit bulletin is pas het eerste begin van een nieuw seizoen.
Als je vragen hebt, mail dan naar info@teamjoebar.nl of zet ze
op de app.
En wil je meer weten? Check dan teamers, onze facebook
pagina en onze eigen site teamjoebar.nl
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