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NOTULEN ALV 2019 
 
Algemene Ledenvergadering van IJshockey Vereniging Eindhoven Kemphanen 
17 juni 2019 van ca. 19.30 tot 21.30 uur, met 41 aanwezige leden 
 
1. Agenda 
• Voorzitter Wim van Herk heet iedereen welkom en de agenda wordt doorgenomen. 

 
2. Mededelingen 
• Vertrouwenspersoon voor IJ.V. Eindhoven Kemphanen is Sandra Conijn. 
• Op 17 augustus 2019 wordt een BBQ georganiseerd bij het voetbalterrein van DVS, 

(Sophiastraat, Aalst-Waalre). Daarbij zijn alle vrijwilligers met hun gezinnen welkom. 
• Het WK ijshockey vrouwen U18 vindt komend seizoen plaats van 17 t/m 22 januari 2020 

in Eindhoven. Het weekend wat hierin valt zijn er geen thuiswedstrijden. Vrijwilligers 
kunnen zich aanmelden bij Nico van Galen-Last. 

 
3. Vaststellen notulen ALV 4 juli 2018 
Er zijn 2 opmerkingen op het verslag van vorig jaar. 
• Dian van Horrik geeft aan dat hoe de Kemphanen omgaan met de AVG moet zijn 

voorgelegd aan de leden. 
• Ben Buiting geeft aan dat het verzoek voor een plexiglas boarding geldt voor de 

buitenbaan. 
 
Er wordt antwoord gegeven op een aantal gestelde vragen. 
• Alle extra beschikbaar gestelde ijstijden worden geclaimd. Zo is er extra ijstijd op 

maandag van 22 tot 23.15 uur. De overige ijstijden blijven zoveel mogelijk gelijk. 
• Er wordt niet actief gebruik gemaakt van de mogelijkheden m.b.t. de vriendenloterij. 
• De voorgestelde merchandising loopt prima, bv. mutsen en sjaals. 
• Op de buitenbaan wordt deze zomer geprobeerd of streethockey mogelijk is. 
• Je kunt niet-spelend lid worden van de vereniging, vanaf € 12,50 (excl. seizoenkaart). 
 
Deze opmerkingen worden verwerkt, waarna de notulen van de Algemene Ledenvergadering 
van IJshockey Vereniging Eindhoven Kemphanen d.d. 4 juli 2018 worden vastgesteld. 
 
4. Evaluatie Seizoen 2018-2019 

4.1. Highlights 
• Eric Martin Toernooi, U8-U10-U12 dankzij een prima geregelde organisatie door de 

ouders zelf is dit PRIMA verlopen! 
• De zomertrainingen zijn weer druk bezocht. Er is veel variatie. 
• U19 kampioen van Nederland.  
• Eerste divisie team kampioen van Nederland! 
• Clubscheidsrechters betalingen per ‘tikkie’ verlopen probleemloos. 

 
4.2. In het zonnetje 
• U19+ spelers, coach en begeleiders. 
• Eerste divisie team spelers, coach en begeleiders. 
• Alle vrijwilligers natuurlijk bedankt en wij willen jullie hierbij alvast uitnodigen voor de 

BBQ op zaterdag 17 augustus 2019. 
• De Eindhovense Golden Girls: Lisa, Anne en Michelle. 
• Kemphaan Guus Aben. 
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4.3. Lowlights 
• Schaatsen in ´t Vet Feest gaat helaas niet door. 
• Toegevoegd lowlight, door Dian van Horrik. Het funteam betreurt het dat de training 

een uur later is gezet. 
 

4.4. Sportieve terugblik 
• Het kampioenschap van de U19 en de eerste divisie! 
• Mede dankzij de inzet van onze vrijwilligers, bench officials etc. hadden we een 

goede bezetting in de bench. 
• Grote aanwas bij onze ijshockeyschool en veel doorstromers naar de U8 en U10. 

Maar ook veel opzeggingen door verhuizingen, etc. 
 
5. Financieel verslag 2018-2019 en verslag kascommissie 
De voorzitter ligt het financieel jaarverslag toe. 
Peter Touw doet namens de kascommissie verslag en is akkoord. 
• Het verzoek is om volgend seizoen een grote post algemeen meer te specificeren. 
 
6. Seizoen 2019-2020 

6.1. Begroting 
• Begroting - uitgangspunten 
• Contributieplicht vervalt bij ernstige blessure. 
• Jeugdspelers betalen contributies naar leeftijd, niet op teamindeling. 
• Op tijd starten met organisatie van de jeugdtoernooien i.v.m. opbrengsten.  
• Boetes voor overtredingen zijn voor de speler, coach of begeleider zelf. Deze worden 

NIET door de vereniging betaald! 
• Er is i.v.m. het 50-jarig bestaan een speciale post jubileumkosten toegevoegd. 

 
6.2. Contributies 
Sportfondsen heeft aangegeven volgend seizoen de prijs van ijsuren met 4,6% te laten 
stijgen. Dat is conform afspraken met de gemeente: de maximale 2,0% prijsstijging, 
vermeerderd met het CBS-inflatiecijfer van 2,6%.Het bestuur stelt voor de contributies 
voor seizoen 2019/2020 te verhogen met ca. 2,3% (de helft van de prijsstijging van de 
ijshuur). Daarnaast krijgen spelers van de 1e divisie een korting op hun contributie van 
€150,-. Er is veel media-exposure geweest en er zijn daardoor diverse sponsoren 
binnengehaald voor volgend seizoen. Een foutje in het voorgestelde incassobedrag van 
de 1e divisie wordt aangepast op de website. 

 
Contributies - automatisch incasso 
• Uiterlijk vóór 1 augustus 2019 een machtigingsformulier insturen. 
• 10 termijnen, incasso op de 1e van de maand. 
• 1e termijn 1 september 2019, laatste termijn 1 juni 2020 
• Betalingsvoorwaarden vindt u op http://eindhoven-

kemphanen.nl/vereniging/contributies/. 
• Na 3x storneren zonder opgaaf van reden, mag je niet meer deelnemen aan 

trainingen en wedstrijden en vervalt betalen in termijnen! 
 

Er zijn opmerkingen en vragen vanuit diverse leden. De voorgestelde contributies 
worden, met onthouding van 3 stemmen (Ben Buiting, Dian van Horrik en Bianca van 
Heugten) goedgekeurd. 

  

http://eindhoven-kemphanen.nl/vereniging/contributies/
http://eindhoven-kemphanen.nl/vereniging/contributies/
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6.3. Trainers, teamindeling, coaches en begeleiders 
Zie onze site www.eindhoven-kemphanen.nl. 
• Teams worden ingedeeld op basis van leeftijd; de TC kan hiervan afwijken. 
• Dispensatie zal aan het begin van het seizoen bekeken worden door de TC. 
• Eenheid van tenue, vanaf U12 óók een blauwe broek (eventueel broekhoes) en een 

blauwe helm. 
 

6.4. Opzeggingen 
• Opzeggingen: vóór 1 augustus 2019 bij de penningmeester via 

penningmeester@eindhoven-kemphanen.nl. 
Na volgend seizoen vóór 1 juli 2020. 

• Het lidmaatschap wordt na 1 augustus stilzwijgend verlengd. 
Volgend seizoen na 1 juli 2020. 

• Opzeggen van 1 augustus t/m 31 augustus  €50,- administratiekosten. 
Volgend seizoen na 1 juli 2020. 

• Opzeggen na 1 september  volledige contributie. 
Volgend seizoen na 1 augustus 2020. 

 
6.5. IJstijden 
De ijstijden voor- en hoofdseizoen 2019 – 2020 vind je op onze site www.eindhoven-
kemphanen.nl  

 
7. Benoeming kascommissie 
Kascommissie 2019 - 2020: Niels van Lierop en Rogier de Geus. 
 
8. Bestuursmutaties 2019-2020 
Het bestuur zoekt: 
• Secretaris 
• Bestuurslid PR 
Aanmelden voor bovenstaande kan via de mail. 
 
Aftredende en herkozen bestuursleden: 
• Maarten Rentmeester 
• Nico van Galen Last 
• Edgar van Leest 
• Tom van Doorne 
Op verzoek van Dian van Horrik zal worden gekeken naar een rooster van aftreden. 
 
• Wim van Herk treedt af als voorzitter en is niet herkiesbaar. Hij gaat wel onderdeel 

uitmaken van de jubileumcommissie. 
• Tom van Doorne is enige kandidaat voorzitter, en door het bestuur aangewezen. 
 
Leden van activiteiten- en andere commissies staan op de website. 
 
9. Mededelingen 
• Kaartverkoop voor de 1e divisie gaat volgend seizoen via Ticketpoint. Het is de bedoeling 

dat dit start bij een oefenwedstrijd en een toernooi. Een seizoenkaart gaat € 35,- kosten. 
• Voor de jeugd coaches en trainers is de coach / trainer opleiding verplicht. 
• De voorlopige teamindelingen staan op de site. 
• Trainingen starten in het voorseizoen op 20 augustus 2019. 
  

http://www.eindhoven-kemphanen.nl/
mailto:penningmeester@eindhoven-kemphanen.nl
http://www.eindhoven-kemphanen.nl/
http://www.eindhoven-kemphanen.nl/
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10. Rondvraag 
• Michael Kerkhoff heeft een vraag m.b.t. off-ice trainingen en powerskate. Deze zullen 

voor de jeugd komend seizoen minder vrijblijvend worden. 
• Liesbeth de Lepper vraagt of er bij de teambegeleiding van de u16 een vervanger is bij 

afwezigheid Maarten Rentmeester. Michael Kerkhoff neemt op dat moment de 
coachfunctie over. 

• Judith Nooten geeft aan dat bij de u8 niet Dmitry, maar Alexander Fyukov coach en 
trainer is. Ze vraagt ook of daar nog iemand bijkomt. 

• Guus Broeks, Dian van Horrik en Sjors Vermeulen stellen vragen i.vm. de trainingstijd 
van het funteam. Op dit moment is er geen mogelijkheid om de trainingstijd te 
vervroegen. 

• Sjef Cuijpers vraag of er bij alle wedstrijden een verbandtrommel aanwezig kan zijn. Bij 
thuiswedstrijden is in kast 4 een EHBO-koffer beschikbaar. Voor uitwedstrijden ligt de 
verantwoordelijkheid bij het uit-team, maar deze wordt niet altijd genomen. In het bestuur 
zullen de mogelijkheden worden besproken. 

 
11. Sluiting 
De ALV wordt gesloten. Alle aanwezige leden krijgen een drankje aangeboden. 
 


