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Notulen Algemene Ledenvergadering 24 juni 2016 
 
Ab Capponzaal, IJssportcentrum Eindhoven - 20.00 uur 
 
Opening door Wim van Herk 
 
1. Agenda 
Agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Mededelingen 
Wim spreekt nogmaals een In memoriam uit voor Peer Lucassen. De vergadering neemt 
een minuut stilte in acht. 
 
3. Vaststellen notulen ALV 26 juni 2015 
De notulen van de ALV van 26 juni 2015 worden zonder wijzigingen goedgekeurd. 
 
4. Evaluatie seizoen 2015-2016 
 4.1. Highlights 
Er zijn een behoorlijk aantal highlights te benoemen van het afgelopen seizoen: 
a. het Eric Martintoernooi met carnaval 
b. het U17 pinkstertoernooi was een gezellig toernooi. 
 
Komend seizoen staan het Eric Martintoernooi en het pinkstertoernooi voor de U14 en  
U17 weer op het programma evenals het Eric Martin U8-U10-U12 toernooi. 
 
c. De zomertraining is goed bezocht. De U17 was daarbij het minst druk.  
d. De U12 heeft de landelijke finale gespeeld. Is natuurlijk heel bijzonder te noemen. 
e.  Het 3de team heeft de play-offs gespeeld. 
f. De vrijwilligersbarbeque was geslaagd. 
g.  De 'Schaatsen in het vet-feest' is vorig jaar voor het eerst georganiseerd. Dit jaar 
 wordt dit samen met Kids on Ice op dinsdag 28 juni opnieuw georganiseerd. Er 
 zal wat te drinken zijn en ook te eten tegen een lage prijs. Dit niet alleen voor de 
gezelligheid, maar ook om de verenigingskas te spekken. 
 
 4.2. In het zonnetje 
Mensen die niet direct zichtbaar zijn en toch heel belangrijke dingen voor de vereniging 
doen worden in het zonnetje gezet met een bosje bloemen en een attentie.  
Dit seizoen worden Nancy den Engelse en Belinda Daams met name in het zonnetje 
gezet. De voorzitter bedankt hen namens de vereniging.  
 
Ook de U12-spelers, coaches Liesbeth Hendriks, Manfred v.d. Meerakker en Ben 
Machelessen en begeleiders worden met name genoemd. Er is voor de spelers een 
beeldje gemaakt voor het feit dat ze de finale gespeeld hebben. 
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Er is tijdens de vergadering wat verwarring over de vraag of Liesbeth nu haar werk als 
coach van de U12 neerlegt. Er wordt besloten na de vergadering dit punt nog op te 
helderen. 
 
 4.3. Lowlights 
 
Helaas heeft er geen thuistoernooi plaatsgevonden voor de U14 
Het overlijden van Peer Lucassen heeft een diepe slag toegebracht aan de vereniging. 
De exploitatie van de ijsbaan is nog steeds onzeker. Edgar van Leest geeft hier bij 
agendapunt 7 een toelichting op. 
 
 4.4. Sportieve terugblik 
- De trainingen hebben een goede opkomst gehad. 
- Het seizoen is redelijk sportief verlopen; we hebben geen grote straffen gekregen, 
 mede dankzij de vrijwilligers en bench officials. 
- Het spelen van de landelijke finale door de U12 was een hoogtepunt. 
 
5. Financieel verslag 2015-2016 en verslag kascommissie 
- De bijdragen van de contributies heeft de begroting fiks overschreden. 
- De NIJB Supersunday heeft een mooi bedrag van 1146,- opgeleverd. 
- Het schaatsen in het vetfeest heeft een mooi bedrag van 243,- opgeleverd. 
- Het koffiepotje heeft 433 euro opgeleverd. 
- Voor de vriendenloterij was helaas geen ‘bemensing’, waardoor er slechts 75,- is 
 opgehaald. 
- Ditzelfde geldt voor de entreegelden van de scheidsrechterskosten 
- De IJshuur heeft meer opgeleverd dan begroot. 
- Het U17 Pinkster toernooi heeft net wat meer opgeleverd dan het gekost heeft. 
 
Alles bij elkaar is er een positief resultaat van ruim € 3.000,-. 
 
Wat betreft de balans: 
er is nog een kleine boete te betalen en wat kleine zaken die aan crediteuren ten goede 
moeten komen. 
 
Vraag over de balans: 
Afboeking (omzet) sponsoring: is een bedrag dat toegezegd was, maar dat bedrag is 
nooit gekregen en het bedrag is niet geactiveerd.  
 
6. Seizoen 2016-2017 
 
 6.1. Begroting 
- Er worden geen kortingen meer toegepast, uitgezonderd bij ernstige blessures. 
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- Scheidsrechters moeten betaald worden. Bij de U17 en het eerste zijn het 
 scheidsrechters die door de NIJB aangewezen zijn en ook de reiskosten dienen 
betaald te worden. Al met al is dit een grote post. 
- De voorzitter pleit ervoor dat we bij jeugdwedstrijden als ouders met een klomp 

rond kunnen gaan en zodanig geld ophalen. Dit gebeurt bij meer verenigingen. 
Ieder tientje is er eentje voor de vereniging. 

- Verder is het belangrijk om al vroeg te starten met het organiseren van de 
 jeugdtoernooien i.v.m. de opbrengsten. 
- Om kosten te besparen, wordt alles in principe per mail verstuurd. Het is 
 belangrijk om zelf de mailbox in te gaten te houden. 
- Als je in twee teams speelt, moet er ook twee keer contributie betaald worden. 
- Jeugdspelers betalen contributie naar leeftijd, niet naar teamindeling. 
- De goalie training vindt plaats op dinsdag op 1/3 van het ijs van de U17. 
 
 6.2. Contributies 
Meeste contributies zijn gelijk aan vorig jaar, behalve het eerste (promotie-)team.  
Er is een verschil in wedstrijdgelden voor U12 en U14. Dit zit hem in het aantal 
wedstrijden dat de teams gespeeld hebben. Dit zijn gelden die aan de NIJB betaald 
moeten worden. 
 
Voor het toekomstteam is 40 uur in de begroting opgenomen, omdat in dit soort teams 
vaak meer tijd aan de wedstrijd gespendeerd wordt, met warming-up en overtime. Dit 
betekent dus meer kosten. Dit geldt ook voor de scheidsrechterskosten. 
 
Zonder al te grote tegenvallers moet er volgende jaar een positief saldo overblijven. 
 
Contributie-overzicht 
De voorzitter toont het contributie-overzicht voor komend seizoen. 
 
Contributie-incasso 
Vóór 01 augustus 2016 aanmelden wanneer daar belangstelling voor is. Anders gaan er 
moeilijkheden ontstaan met de betaling van de 10 termijnen. Dit leidt tot 
administratieve rompslomp. Deze week zal er nog een mail uitgaan naar de leden. 
 
 
 6.3. Trainers 
Risto, afgelopen seizoen als hoofdtrainer begonnen bij U8, U10, U12 en U14. Gaat 
hiermee door. 
Peter Daams coach U17, Guus Broeks als assistent, eventueel met ondersteuning van 
Risto. 
Ricardo Muller, trainer eerste divisie. 
 
 6.4. Teamindeling, trainers, coaches 
Teams worden ingedeeld op basis van leeftijd. 
Dispensatie wordt aan het begin van het seizoen bekeken. 
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Er wordt geen instroom vanuit Turnhout verwacht, vanwege een mobiele ijsbaan die 
daar opgezet wordt.  
 
Coaches en teambegeleiders 
U8  Frans Duijnhouwer 
U10  John Hoeppe 
U12  Maarten Rentmeester, Maikel van de Kerkhof en Joris Bogaart 
U14  Gigi Russo, Pieter van der Gulik en Ben Machelessen 
U17  Peter Daams, assistent Guus Broeks 
1ste div Ricardo Muller 
 
Verder is het de bedoeling dat alle teams eenheid in hun tenue hebben. 
 
 6.6. Scheidsrechters en scheidsrechterscursus 
 
Vanaf de U14 moeten er scheidsrechters aanwezig zijn bij de wedstrijden en daar horen 
vanzelfsprekend scheidsrechter cursussen bij. 
Theo van der Heijden wil een bijdrage leveren aan het begeleiden en het opleiden van 
scheidsrechters. 
Als wij geen scheidsrechters aanleveren, kunnen we geen wedstrijden spelen! 
  
 6.7. Thuistoernooi versus toernooivergoeding 
 
De toernooivergoedingen vervallen. 
De TC heeft gevraagd waarom we het seizoen niet vanzelfsprekend verlengen, zodat we 
ijs hebben van september tot en met juni. 
Maar dat betekent dat je meteen €200,- contributieverhoging krijgt in een jaar. Dit 
willen en kunnen niet alle leden betalen. 
 
Wim vraagt hoe wij erover denken om het seizoen te verlengen. 
Dus van september tot en met april of tot en met mei, zodat iedereen wat fitter aan het 
seizoen begint en wat beter op elkaar is ingespeeld. 
Je weet dan ook meteen hoeveel spelers je hebt over het hele seizoen, dan betekent dat 
het contributie tarief eventueel wat naar beneden kan. 
Je zou ook nog in het midden van het seizoen kunnen vragen wie van de spelers wel 
doorgaat in het zomerseizoen. Als je dat eerst in kaart brengt, kun je daarna weten 
hoeveel spelers doorgaan in het seizoen. Dan kun je daar als vereniging de trainingen op 
aanpassen. 
Eventueel kun je ervoor kiezen om spelers uit bijvoorbeeld Den Bosch uit te nodigen om 
aan de trainingen mee te doen. 
 
NB: Dit is nog geen vraag ter stemming, maar een vraag ter overweging. 
 
 6.8. Opzeggingen 
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Opzeggingen dienen vóór 01-07 bij de penningmeester aanwezig te zijn. 
penningmeester@eindhoven-kemphanen.nl. 
het lidmaatschap wordt na 01-07 stilzwijgend verlengd. 
Opzeggen tussen 01-07 en 31-08  kost 50,- boete. 
Opzeggen na 01-09 betekent de volledige contributie. 
 
Vanuit de NIJB: 
Verklaring omtrent gedrag van mensen die met spelers werken en 
vertrouwenscontactpersoon is gewenst. 
De vereniging gaat onderzoeken hoe dit het beste aangepakt kan worden. 
 
De vertrouwenscontactpersoon kan in geval van calamiteiten optreden voor spelers en 
hun ouders. Dit is terug te vinden op de site van de NIJB. 
 
  
 
7.  Status ijsbaan 
 
We kunnen vaststellen dat de ijsbaan openblijft, maar het is onduidelijk wie hem gaat 
exploiteren en onder welke voorwaarden. 
Edgar van Leest geeft aan dat er nog niets formeel besloten. 
De gemeente heeft een commercieel gerichte dialoog met een aantal partijen. 
Op woensdag 13 juli vindt er een beoordeling van de gemeente plaats van de offerte. 
Daar zijn ook mensen aanwezig van de ijshockey, de NIJB, de Kids on Ice en de lange- 
afstand schaatsers. 
 
Het is een aanbestedingstraject en er mag geen informatie naar buiten gebracht worden 
hierover.  
De beoordelingscriteria staan in het Programma van Eisen en door de gemeenteraad 
vastgesteld. We weten niet hoe de beoordeling gaat gebeuren. 
Na de gunning op 14 juli is er een 6-wekelijkse wettelijke termijn waarin er een soort 
radiostilte heerst. Wanneer er geen bezwaar ingediend wordt door andere partijen is er 
een definitieve gunning en contractondertekening IJsbaan per 02-09. 
Dan zou per 01 januari 2017 de ijsbaan overgaan naar de nieuwe exploitant. 
Theoretisch kan zich nog steeds de situatie voordoen dat de partijen ook echt een offerte 
gaan indienen. In dit geval is er geen commerciële exploitant en moet de gemeente zelf 
de ijsbaan tot 31-07-2017 openhouden. 
 
 8. Bestuursverkiezing 2016-2017 
 
Melody van de Ven is afgetreden en niet verkiesbaar. 
Belinda Daams blijft penningmeester. 
 
Nieuwe verkiesbare leden: 
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Tom van Doorne is een ijshockeyliefhebber met een groot netwerk.  
 
Nico van Galen Last: Oud-ijshockeyer. Heeft op de ijsbaan van allerlei zaken 
georganiseerd samen met de toenmalige voorzitter. Eigenaar geweest van Björn 
Borgwinkels in Nederland. 
Heeft samen met Risto een aantal jaren in het nationale team gespeeld. Hebben twee 
jaar eredivisie ijshockey geprobeerd op de been te houden. Heeft de afweging gemaakt 
om bij Tilburg Trappers of bij de Kemphanen zijn diensten aan te bieden en hij wil graag 
bij de Kemphanen in het bestuur. 
 
Maarten Rentmeester heeft vanaf zijn 5de geijshockeyd. Op zijn 30ste weer gaan spelen. 
Ziet fanatieke ouders die met een betrokken hart naar de sport kunnen kijken. 
Het bestuur dat er hier is, is vrij uniek, maar heeft veel werk te doen. Het is handig om 
dit bestuur wat breder te maken, zodat wat meer schouders de krachten kunnen dragen. 
Er moeten leden bijkomen, want vanuit de U8 is er weinig doorstroming. Er moeten veel 
meer jeugdleden bijkomen. Er zijn te weinig sponsorgelden en het is ook goed als er wat 
meer ijshockeybloed in het bestuur kan komen. 
 
Peter Daams: loopt al jaren mee op de ijsbaan. Heeft op de achtergrond meer gedaan dan 
wat zichtbaar is.  
Ga me als coach bezighouden met de U17. Ik houd ervan om evenementen te 
organiseren en dit wil ik graag komende seizoen nog meer doen. We hebben een mooie 
accommodatie waar we veel meer mee zouden kunnen doen. 
In Eindhoven moeten we structureel toernooien gaan organiseren, die we moeten gaan 
uitbuiten. Uit die toernooien kunnen we dan sponsoring halen. 
Ik wil graag een toernooi voor de eerste divisie. We zijn begonnen met de organisatie. 
Een toernooi levert meestal meer op dan dat het gekost heeft. 
 
Edgar van Leest: Ik hoop dat het ijsbaandossier wat minder tijd gaat kosten dan het 
heeft gekost. Ik wil me meer inzetten voor de sponsoractiviteiten.  
 
Vraag van een van de leden: Staat er in de statuten iets over het maximaal aantal 
personen die in het bestuur plaats mogen nemen?  
In de statuten van de Kemphanen staat alleen een minimum aantal bestuursleden. 
 
Wat in het geval van stemming bij gelijk aantal bestuursleden? Wat staat er in de 
statuten hierover? 
Wim: wij gaan onderzoeken hoe dit zit. De voorzitter onthoudt zich in ieder geval altijd 
van stemming, dus als alle bestuursleden aanwezig zijn, is er altijd een ongelijk aantal 
stemmen. 
 
Alle bestuursleden worden her/ gekozen door middel van applaus. 
 
Technische commissie: Ricardo Muller en Risto Mollen 
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Penningmeester: Belinda Daams 
PR en Communicatie Tom van Doorne 
Sponsoren: Nico van Galen Last en Alwin van Doremalen 
Activiteitencommissie: Liesbeth Peters, Judy Spierings, Peter Daams, Henk Hendriks 
Wedstrijdsecretariaat/ ijsbaan: John den Engelse en Bianca van Heugten 
 
 Nieuw agendapunt: NIJB  
Afgelopen woensdag is er bij de NIJB een bijeenkomst geweest. We krijgen van de NIJB 
ondersteuning bij het werven van nieuwe leden. 
We hebben 3 tassen met volledige uitrusting die we ter beschikking kunnen stellen aan 
nieuwe leden. 
We gaan daarnaast een landelijke open dag georganiseerd om nieuwe leden te werven. 
De NIJB ondersteunt met banners, posters, een video. We krijgen 22 pucks met sticks 
cadeau. Er komen ook spreekbeurtpakketten. Dit ook om de spelers als ambassadeurs te 
laten optreden.  
 
7 september is de volgende bijeenkomst bij de NIJB. 
 
 9. Verkiezing kascommissie 
 
De huidige kascommissie Gerard van Kemenade en Davey Menting zijn allebei afwezig 
met kennisgeving. 
Davey heeft zich opnieuw beschikbaar gesteld. 
Cees Verbeek stelt zich beschikbaar om dit samen met Davey te doen. 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
 10. Rondvraag 
 
* Uit-shirts voor het promotieteam? Vereniging breed willen we eigenlijk toe naar 
 nieuwe shirts. 
 Shirts met sponsoren die daadwerkelijk of geld of anderszins een bijdrage 
 leveren. 
 
* Hebben wij nu door middel van klappen de (nieuwe) bestuursleden gekozen? 
 Ja, dat klopt. 
 
* Gaan U12 en U14 weer samen op het ijs trainen? Ook met 1 trainer? Het zou fijn 
 zijn als dit voor 01 juli bekend zou zijn, zodat we daar een keuze in kunnen 
 maken of dit wenselijk is. 
 Onder voorbehoud gaan de U12 en de U14 1 keer in de week apart trainen. 
 
* Risto krijgt misschien begeleiding, maar kan hier nog niets over zeggen hoe het 
 zit. Update: 
 Eigenlijk zouden de teams apart moeten trainen, maar er is niet meer ijs 
 beschikbaar. 
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 De oplossing is er op dit moment nog niet. We kijken eventueel of er ook nog een 
 extra trainer is. Probleem is ook nog dat er geen extra ijs te krijgen is als dit 
 aangevraagd wordt bij de ijsbaan. 
 
 Voorstel: Je zou ervoor kunnen kiezen om op andere tijden te gaan trainen. 
 Ook zijn er ouders die willen gaan betalen om het mogelijk te maken dat U12 en 
 U14 apart kunnen gaan trainen. Dit omdat ze graag willen dat Risto de trainingen 
 kan doen. 
 Er wordt voorgesteld om over dit voorstel nog een keer te bespreken buiten deze 
 vergadering om. 
 
* Blijven de trainingsuren hetzelfde als vorig jaar? 
 In principe blijven de uren hetzelfde.  
 
* Hoe is het geregeld met de kosten van de vriendschappelijke kosten voor de 
 teams? 
 Voor alle teams is er ijstijd beschikbaar gesteld voor vriendschappelijke 
 wedstrijden.  
 
 Bij de U12 is er toch nog 1 uur overgebleven dit seizoen?  

Voorzitter: we gaan nakijken wat de U12 aan ijstijd heeft gehad en of er uren over 
gebleven zijn. UPDAT: dit uur is gebruikt voor extra trainingen in aanloop naar de 
finale. 

 
* Is het mogelijk dat de trainingstijden en dagen bekend zijn om dit direct te 
 communiceren? 
 Komt in de mail en op de site. 
 
* Bestaat de ijshockeyschool nog wel, want ik heb niet gezien wie daar nog actief in 
 zijn. 
 Maarten en Risto zullen nog daar actie in ondernemen. 
 Het is belangrijk om in samenwerking met de TC en het bestuur en Risto te kijken 
 hoe de ijshockeyschool levend blijft. 
 Henk wil graag meehelpen, maar om de kar te trekken ziet hij niet zitten. 
 Sjors en Sander zijn niet meer betrokken. 
 Sander wordt wel opnieuw benaderd om te bekijken of hij zich alsnog wil 
 inzetten. 
 
* Is er wel voldoende waardering gekomen voor de inzet van Sander?  
 Het is belangrijk om de inzet van deze mensen echt goed te waarderen. 
 De ijshockeyschool moet weer een beetje richting de vereniging gaan groeien.  
 Het is te hopen dat Sander in de nieuwe opzet van de vereniging weer wil 
 participeren. 
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 Met een groter bestuur is het ook prettig dat je meer opvangt over wat er in de 
 wandelgangen speelt. We kunnen nu meer dingen opvangen en sneller handelen. 
 
* Scheidsrechters: Geldt dit alleen vanaf de U14 of niet? 
 Spelers uit de hogere teams worden niet verplicht om scheidsrechter te zijn. 
 
 Vanuit de U14 is er een voorstel gekomen om in plaats van 3x1 uur 2 x 1,5 uur te 
 laten trainen. 
 Dit is lastig, omdat je dan weer met de andere teamtrainingstijden zit. 
 
Einde vergadering om 21.35 uur. 
 
Start nieuwe seizoen op 12 september. 
 
Notulen: Claudine Hogenboom, moeder Twanne Haisma, U12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  


