Notulen ledenvergadering 11 juni 2018

1. Opening en vaststelling agenda


De opkomst is meer dan goed. Circa 40 senioren, junioren en ouders hebben ervoor gekozen de
vergadering bij te wonen, niet in de laatste plaats om te genieten van een heerlijk kopje koffie,
warme thee of ijskoud water zonder bubbels.

2. Financiën


Keita licht de financiën toe, die hij perfect heeft bijgehouden. De belangrijkste punten zijn:
 Het beginsaldo:
2.000 euro
 Inkomsten dit seizoen:
10.400 euro
Uitgaven dit seizoen:
10.800 euro
 Zomerijs inkomsten:
2.800 euro
Zomerijs uitgaven:
2.500 euro
 Eindsaldo:
1.900 euro



De kas is gecontroleerd door Twan en Emile. Twan complimenteert Keita voor het goede werk.
Grote klasse en terecht applaus. De vergadering verleent decharge aan de penningmeester.



Besluit: alle inkomsten en uitgaven lopen voortaan via de penningmeester.
D.w.z. eerst gaat een bestelling naar Keita, de rekening wordt betaald door penningmeester



Besluit: de financiële buffer gaan we in 2018-2019 verhogen naar 3000 euro i.p.v. 2000 euro om
onverwachte uitgaven nog beter op te kunnen vangen. Dit zal bij de berekening van de contributie
worden meegenomen.

3. Verkiezing bestuur en toedelen overige taken







Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld voor een bestuurstaak. Drie leden worden
gekozen: Erik als voorzitter, Kees als secretaris en Keita als penningmeester. Hiermee is het
bestuur nog niet compleet.
De plaats van het vierde bestuurslid is vooralsnog vacant. Leden worden opgeroepen om zich
hiervoor aan te melden.
Teammanager bij de senioren blijft Marieke.
Teammanagers bij de junioren blijven Twan, Janco en Lukas,
waar Jan aan wordt toegevoegd.
Trainer/coach bij de senioren blijven Eric en Oscar.
Trainer/coach bij de junioren blijft Peter.



Besluit: bestuursleden, teammanagers, trainers/coaches ontvangen 20 % korting op hun
contributie. Niet-spelende leden in deze functies ontvangen dit bedrag als vergoeding.



Besluit: een scheidsrechter ontvangt 10 euro per wedstrijd, tenzij het gaat om een onderlinge
partij tussen Joe Bar Teams.

4. Senioren


Marieke vat het seizoen 2017-2018 samen als een heel leuk jaar met zeer veel wedstrijden. Ze
krijgt terecht applaus en complimenten voor de manier waarop ze alles als teammanager heeft
geregeld.
Marieke stelt voor om in 2018-2019 wel de biercompetitie te spelen, maar geen Sunday
Eveningcompetitie met de Icehawks en de junioren. De zaterdagen zijn dan voor de wedstrijden,
maar de zondagen voor de trainingen. De leden stemmen hiermee in.



Eric blikt als trainer/coach terug op het seizoen. De 1 % groei is zeker gehaald en er zijn ook
sportieve successen geboekt, zoals de tweede plaats bij het Rubber Ducks toernooi en een derde
plaats in de Biercup. Voor het eerst sinds jaren werd echter de SEC competitie niet gewonnen
(extra reden om hem op te doeken). De trainingen zijn
goed opgebouwd en kennen een doorgaande lijn. De vraag
is nu: in hoeverre zijn ze vrijblijvend? Er is een vaste kern,
die bijna altijd aanwezig is en er zijn spelers die uitgaan van
het principe dat je kunt komen trainen als je zin hebt.
We kunnen nu verschillende keuzes maken, zoals: Niet
trainen, dan ook niet spelen. Boete bij niet afmelden of
niet op komen dagen. Hierover worden nu geen besluiten
genomen.
Een commissie zal een voorstel uitwerken: Eric, Erik, Oscar,
Lukas en Marieke pakken dit op. Het voorstel zal aan de
leden worden voorgelegd voor een (digitale) stemming.
Hiermee samenhangend is een ieder jaar terugkerend probleem het slecht aan- en afmelden via
Teamers. Dit leidt tot veel ergernis en extra werk voor de teammanagers. De commissie zal ook
hiervoor met een voorstel komen, waarover de leden zullen stemmen.



Besluit: de uiterste datum om het lidmaatschap op te zeggen wordt 1 juli. Dit zal zo in het
reglement worden opgenomen.



Trainingsleden: Dit jaar is een aantal aspirant-leden meer dan drie keer komen trainen omdat er
uiteindelijk toch steeds plaats was. Marijn is een goed voorbeeld; hij is inmiddels lid. De vraag is of
we dit in de toekomst beter kunnen doen. Besloten wordt om het reglement aan te houden.

5. Junioren


Twan vat het seizoen voor de junioren samen als succesvol en goed verlopen en gelijk heeft ie. De
SEC Cup werd gewonnen, in Dordrecht werden de junioren eerste, super. Verder werd er ook veel
aandacht besteed aan meer beginnende spelers, die ook de nodige wedstrijden hebben gespeeld.
Zeven leden vertrekken nu, eentje naar de Icehawks en een aantal naar de Kemphanen. Grote
klasse. Er is dus ruimte voor nieuwe leden en het goede nieuws is dat er al een tweede goalie is. De
ondergrens is en blijft 13 jaar en nieuwe leden hoeven niet te kunnen ijshockeyen, maar wel
fatsoenlijk kunnen schaatsen. Zo staat het ook al in het reglement.



Het zomerijs, waarbij junioren en senioren samen op het ijs stonden, was een groot succes.



Een vraag is het aantal wedstrijden dat kan worden georganiseerd. Het beschikbare ijs is een
beperking. Vriendschappelijke wedstrijden (uit en thuis) moeten te regelen zijn.



De vaste ijstijden worden zaterdagochtend en iedere twee weken op dinsdag. Op die manier kan
de contributie voor junioren en senioren ongeveer gelijk aan elkaar blijven.

6. Vaststelling contributie



De contributie wordt niet tijdens de vergadering vastgesteld.
Keita krijgt het mandaat om deze te bepalen; er is een lichte stijging te verwachten door de hogere
ijshuur, het iets lagere aantal leden en de verhoogde buffer.

7. Reglement



Het reglement zal worden aangepast met de besluiten, die in deze vergadering zijn genomen.
De aanvullingen i.v.m. de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) worden
aangenomen. Hierop zal worden verder gebouwd, o.a. door expliciete, schriftelijke toestemming te
vragen voor het gebruik van o.a. foto’s. Er wordt unaniem besloten om de website en
Facebookpagina nu niet preventief uit de lucht te halen.

8. WVTTK




Communicatie binnen de vereniging
In het afgelopen seizoen leidden twee situaties tot onderlinge spanningen. Dat moeten we
voorkomen, waarbij het principe vooral moet zijn: praat met elkaar en niet over elkaar.
Besluit: we lenen geen spullen uit aan andere verenigingen.
Nagekomen bericht: ook volgend seizoen is er een theorieavond/middag, met aandacht voor zaken
als spelregels, tactiek en uitrusting.

9. Rondvraag





Kees bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet met een briljant samengesteld
jaarboek 2017-2018. De link waarmee je het kunt bestellen komt op de site
en op Facebook, dus voor 2 tientjes heb je meer dan 100 pagina’s vol
verhalen en kleurenfoto’s in je boekenkast. Kopen dus, want dit is voor de
junioren een onvergetelijke herinnering aan hun beste jaar ooit en voor de
senioren een onvergetelijke herinnering aan hun beste jaar ooit.
En dat wil je niet missen.
Een staande ovatie volgt voor iedereen, die tijd en moeite heeft gestoken in
Team Joe Bar.
De vergadering wordt, hoe is het mogelijk, gewoon volgens planning
om half 10 gesloten.

Greetz,

Kees

