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NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE  
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND GEHOUDEN OP MAANDAG 6 JUNI 2016 IN  

‘T VEERHUIS TE NIEUWEGEIN 
 

Notulist  

Wilma Olijhoek, office manager Nederlandse IJshockey Bond (NIJB) 
 
Aanwezig 
Zie bijgevoegde presentielijst (bijlage). 
  
Agenda 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Ingekomen stukken 
4. Notulen van de algemene ledenvergadering van 10 december 2015 
5. Toetreding leden 
6. Vaststelling c.q. wijziging van statuten en reglementen 
7. Activiteitenverslag NIJB 2015 
8.a. Jaarrekening NIJB 2015 
8.b. Verslag van de financiële commissie 
8.c. Décharge verlenen 
9. Onderscheidingen 
10. Presentatie: IJshockey Nederland 
11. Presentatie: De bestuurder in de spotlights 
12. Rondvraag 
 
1. Opening  
De voorzitter opent de buitengewone algemene ledenvergadering en heet alle leden en 
overige aanwezigen van harte welkom en in het bijzonder ook de aanwezige ereleden, 
leden van verdienste en commissieleden. [Agendapunt 9 wordt tijdens agendapunt 1 van 
de vergadering behandeld.] 
 
In memoriam 

Ook de afgelopen periode is ons helaas een aantal ijshockeyvrienden ontvallen. In het 
bijzonder en zonder anderen daarbij tekort te doen, noemt de voorzitter hier:  
 
Willy de Veer 

De heer Willy de Veer is op 1 april 2016 op 90-jarige leeftijd overleden. Willy was met zeer 
veel passie actief in de reiswereld. Op 16 maart 1977 startte Willy met ruim 20 jaar ervaring 
als touringcarchauffeur (voornamelijk Europa rondreizen met Amerikaanse toeristen) een 
eigen reisbureau. Hij organiseerde met zijn reisbureau Toerkoop De Veer in onder andere 
Kerkdriel en Zaltbommel jarenlang de reizen van de nationale ijshockeyteams, waarbij hij zelf 
vaak achter het stuur van de bus kroop. Wil was namelijk groot fan van de ijshockeysport en 
droeg de NIJB een groot warm hart toe. Hij hielp telkens mee met het in- en uitladen van de 
materialen en stond bijvoorbeeld soms zelfs zowaar in de strafbank om de organisatie van 
een evenement als off-ice official bij te staan. Wil kreeg de titel van ‘veiligste buschauffeur’ en 
werd in de algemene ledenvergadering van 2007 benoemd tot lid van verdienste van de 
Nederlandse IJshockey Bond. 

Mark van Boekel 
Mark van Boekel speelde 287 wedstrijden in het eerste team van Tilburg Trappers. Mark 
heeft in het bestuur van de voetbalclub Willem-II gezeten alsmede in de Raad van 
Commissarissen. Mark is 60 jaar oud geworden en laat zijn vrouw Michaëla en 5 kinderen 
achter. 
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De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering een moment van stilte in acht te nemen 
voor alle leden, die de Nederlandse IJshockey Bond in de afgelopen periode ontvallen zijn. 
 
2. Mededelingen 
 
Berichten van verhindering 
De algemeen directeur deelt de berichten van verhindering mee. Er zijn berichten van 
verhindering ontvangen van GIJS Groningen (lid), LIJC Leiden Lions (lid), IJV Zoetermeer 
Panters (lid), Stichting Sweetlake Panters (lid), Jack Ham (erelid/medewerking financiële 
administratie), Henk Hille (erelid), Frank Baarveld (erelid/adviseur medische commissie), 
Wim Tamboer (erelid/lid tuchtcommissie), Cyril Speijer (lid van verdienste), Paul Marx (lid 
van verdienste), Meine Dijkstra (lid van verdienste/voorzitter tuchtcommissie), Sonja van 
Heteren (lid competitiecommissie), Ruud Jonkmans (erelid/lid tuchtcommissie) en Berry 
van de Zande (lid van verdienste). 
 
Aantal stemmen 
Ook meldt de algemeen directeur dat de aanwezige leden (clubs) 32 van de mogelijk 48 
stemmen kunnen uitbrengen. 
 
Convocatie en publicatie van agenda en vergaderstukken 
De convocatie is op 10 mei 2016 op de website nijb.nl gepubliceerd. De agenda van de 
buitengewone algemene ledenvergadering is op 10 mei 2016 op de website nijb.nl 
gepubliceerd. Vanaf 17 mei 2016 waren de vergaderstukken via nijb.nl te downloaden. Ook 
zijn links naar de vergaderstukken per mail verzonden.  
 
De algemeen directeur deelt mee dat er evaluatiebijeenkomsten zijn georganiseerd in het 
kader van de BeNe-league, een bijeenkomst met de jeugdclubs (voorjaarsoverleg) en een 
bijeenkomst met de recreatieteams. 
 
De technisch directeur meldt de volgende sporttechnische ontwikkelingen: 
 
Resultaten nationale teams op de WK’s 
Het nationale mannenteam nam van 9 tot en met 15 april 2016 deel aan het 2016 IIHF 
IJshockey Wereldkampioenschap Divisie II groep A. In het Spaanse Jaca werd de strijd 
aangegaan met België, Servië, Spanje, IJsland en China. Nederland eindigde op de eerste 
plaats en promoveert naar Divisie I groep B. 
 
In het Italiaanse Asiago trad het nationale vrouwenteam in de periode van 4 tot en met 10 
april 2016 in het strijdperk om het 2016 IIHF IJshockey Wereldkampioenschap Divisie I 
groep A. Tegenstanders waren Letland, Italië, China, Hongarije en Kazachstan. Nederland 
eindigde op de zesde plaats en degradeert naar Divisie I groep B. 
 
Jong Oranje U20 speelde in de periode van 13 tot en met 19 december 2015 in het 
Litouwse Elektrenai tijdens het 2016 IIHF IJshockey Wereldkampioenschap Divisie II groep 
A om het kampioenschap. Tegenstanders van Oranje waren Hongarije, Litouwen, Korea, 
Estland en Kroatië. Nederland eindigde op de vijfde plaats en handhaaft zich in Divisie II 
groep A. 
 
Jong Oranje U18 reisde voor het 2016 IIHF IJshockey Wereldkampioenschap Divisie II 
groep A af naar Brasov in Roemenië. Dit team nam het van 4 tot en met 10 april 2016 op 
tegen Litouwen, Polen, Groot-Brittannië, Kroatië en Roemenië. Nederland eindigde op de 
zesde plaats en degradeert naar Divisie II groep B. 
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De mannen hebben in 2016 promotie behaald terug naar WKIb. De vrouwen zijn in 2016 
gedegradeerd naar WKIIa. U20 heeft in 2016 een plek in WKIIa weten te behouden en U18 
is in 2016 gedegradeerd naar WKIIb.  
 
Allocaties WK’s en OKT seizoen 2016-2017 

Tijdens het congres van de IIHF in Moskou zijn de locaties en data van de diverse 
Wereldkampioenschappen 2016-2017 bepaald. 
 
Het nationale mannenteam neemt van 23 tot en met 29 april 2017 deel aan Divisie IB in 
Belfast. Tegenstanders zijn Groot-Brittannië, Estland, Litouwen, Japan en Kroatië. 
 
Het nationale U20-team gaat naar Tallinn in Estland van 11 tot en met 17 december 2016. 
Naast Nederland nemen aan Divisie IA deel Kroatië, Estland, Litouwen, Roemenië en 
Slovenië. 
 
Het nationale U18-team gaat van 13 tot en met 19 maart 2017 in Servië (Belgrado of 
Novisad) in Divisie IIB met Servië, Spanje, IJsland, België en Australië strijden om het 
kampioenschap. 
 
Het nationale vrouwenteam neemt het op tegen Korea, DPR Korea, Groot-Brittannië, 
Slovenië en Australië. Nederland heeft zich kandidaat gesteld om dit toernooi te 
organiseren. Ook Korea wil het WK organiseren in het kader van de voorbereiding op de 
Olympische Spelen in 2018 in Korea. Een definitief besluit wordt eerst in september 
2016 op het congres in Parijs verwacht. 
 
Het pre-Olympisch kwalificatietoernooi voor vrouwen, waaraan Nederland deelneemt, wordt 
georganiseerd door Italië. Plaats en data worden later gecommuniceerd. Tegenstanders 
van Oranje zijn Italië, Spanje en Turkije. 
 
Intern wordt met de bondscoaches en andere experts de verbeterplannen besproken die 
nodig zijn om het spelniveau te verbeteren. Ook de investering die de NIJB doet om 
nadrukkelijker aandacht te geven aan de ontwikkeling van talenten in Nederland middels 
het NIJC te Eindhoven, moet de Nederlandse ijshockeysport klaarstomen voor een 
gezonde toekomst. 
 
Resultaten sporttechnisch beleid 2012-2016 
In het kader van wedstrijdsport is en wordt gewerkt aan het versterken van de 
topcompetities, waarbij wordt gestreefd naar continuïteit, gelijkwaardige wedstrijden en 
derhalve enerverende competities waarbij spelers worden uitgedaagd tot een beter spel te 
komen. In de jeugdcompetities is en wordt gewerkt aan een competitieopzet waarbij 
eveneens zoveel mogelijk gelijkwaardige wedstrijden worden gespeeld. 
 
Met de juiste opleidingen en een betere begeleiding wordt de kwaliteit van het kader 
verhoogd. Tijdens evenementen worden workshops aangeboden aan sporttechnisch kader 
op specifieke onderwerpen. Daarnaast worden open landelijke trainingsdagen voor jonge 
ijshockeyspelers (U10) verzorgd, waarbij tevens clubtrainers/coaches worden opgeleid. Met 
de oprichting van de nationale talententeams U12 en U14 en een verbetering van de 
trainingsprogramma’s van U16, U18 en U20 is een sprong voorwaarts gemaakt in de talent-
ontwikkeling op nationaal niveau. Ook het vrouwenteam heeft een sterke ontwikkeling 
doorgemaakt door deelname in de Eerste divisie en meer trainen op het NIJC. Daarnaast 
worden open landelijke trainingsdagen voor jonge ijshockeyspelers (U10) verzorgd, waarbij 
tevens clubtrainers/coaches worden opgeleid. 
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Inmiddels zijn onder regie van en in overleg met de technisch directeur in Dordrecht en 
Heerenveen een regionaal talentcentrum gestart. Gezocht wordt naar steden in Nederland 
waar eveneens een regionaal talentcentrum gehuisvest zou kunnen worden. Tilburg 
onderzoekt de mogelijkheden om het topsportprogramma om te zetten naar een regionaal 
talentcentrum.  
 
De technisch directeur complimenteert de clubs voor het feit dat het sporttechnisch niveau 
omhoog gaat! 
 
Ambitie sporttechnisch beleid 2017+ 
Het concept ambitieplan sporttechnisch beleid 2017+ zal in augustus/september 2016 met 
ambassadeurs besproken gaan worden.  
 
In het kader van de wedstrijdsport willen we meer, beter en anders gaan spelen. In het 
kader van kaderbeleid worden een docentenopleiding en de opleiding IJshockeytrainer/ 
coach 3 ontwikkeld. Er wordt gewerkt aan een Learn-to-play versie 2.0. Daar we niet alleen 
afhankelijk willen zijn van de ontwikkelingsteams willen we in het kader van 
talentontwikkeling regioteams, regiotrainingen en regiowedstrijden organiseren. In het 
kader van talentontwikkeling werken we aan de nationale teamprogramma’s, de 
programma’s voor de ontwikkelingsteams, een regionaal programma met wedstrijden en 
trainingen, workshops voor spelers, ouders en coaches, een talentvolgsysteem en online 
fysieke begeleiding.  
  
De ambitie is dat er vanuit de bond regionale aandacht gaat bestaan. Hiervoor worden 
indien mogelijk regionale coördinatoren aangesteld en opgeleid. De regionale 
coördinatoren moeten over de juiste competenties beschikken en zullen voor de functie 
specifiek worden opgeleid. In samenwerking met de NIJB en de lokale clubs zullen de 
regionale coördinatoren in de drie regio's (Noord, Midden, Zuid) worden geplaatst. Met het 
nieuwe programma is de NIJB beter in staat om de ontwikkelingen in de ijshockeysport (op 
lokaal niveau) te kunnen volgen. De rol van de regionale managers is om informatie en 
bijstand te verlenen aan clubbestuurders, trainers en coaches in de basis als het gaat om 
het sporttechnisch beleid.  
 

We onderzoeken of we U16-dagen kunnen organiseren gelijk aan de U10-dagen. Tijdens 
de U16-dagen willen we de spelers laten ondervinden hoe het is om coach te zijn of hoe 
het is om scheidsrechter te zijn.  
 
We willen nog meer het land in om clubs te ondersteunen met trainingen, presentaties of 
andere zaken die nodig zijn. 
 
Ledenwerving 

De technisch directeur heeft een platform van wervingscoördinatoren opgezet, waarmee in 
brainstormsessies de ledenwervingsactiviteiten op clubniveau worden besproken en 
geactiveerd. 
 
Overleg met de Vereniging Kunstijsbanen Nederland moet leiden tot een betere samen-
werking met ijsbanen. Er is een pilot gestart met de KNSB in het kader van een betere 
samenwerking tussen ijssportverenigingen. 
 
De NIJB is in overleg getreden met een marketingbureau inzake de ondersteuning van 
clubs in het kader van ledenwerving. Het plan is om in het nieuwe seizoen met 1 of 
meerdere landelijke campagnes aan de slag te gaan. Hiervoor wordt een uniforme huisstijl. 
Een huisstijl die overal gecommuniceerd gaat worden. Een huisstijl die voor clubs 
eenvoudig is over te nemen. Samen hetzelfde gezicht naar buiten is hierbij de insteek. 
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Denk daarbij aan posters, flyers, mascotte, videoboodschap, speldjes, petjes en wellicht 
ook T shirts. Kortom een landelijke aanpak met een herkenbaar uiterlijk. Hiervoor 
organiseren we op woensdag 22 juni 2016 een bijeenkomst voor de wervingscoördinatoren 
van de clubs. Het marketing- en organisatiebureau zal op deze dag het concept 
presenteren, waarbij aan de clubs wordt gevraagd kritisch mee te denken. De bijeenkomst 
vindt plaats in ’t Veerhuis in Nieuwegein. Een daarop volgende bijeenkomst is gepland op 
woensdag 7 september 2016 ook in ’t Veerhuis in Nieuwegein. Hier zullen we de aftrap 
geven voor het nieuwe seizoen. Moeten jullie nu stilzitten. Nee, zeker niet. ga door met 
het ontwikkelen en plannen van jullie eigen acties. Deze hebben het afgelopen seizoen veel 
opgeleverd. Zorg ook dat je doorgaat met het zoeken van het juiste wervingsteam om je 
heen. Met een wervingsteam ga je veel voor elkaar krijgen, zeker in combinatie met onze 
landelijke acties. 
 
3. Ingekomen stukken 
Van de financiële commissie is het verslag over de jaarrekening NIJB 2015 ontvangen. Dit 
verslag komt aan de orde bij agendapunt 8. 
 
Van de Stichting Topijshockey Tilburg is een brief ontvangen inzake de ketenregeling. 
Clubs die met teams aan de BeNe-league deelnemen worden later over deze materie 
geïnformeerd. 
 
4. Notulen van de algemene ledenvergadering van 10 december 2015 
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de notulen van de algemene 
ledenvergadering van 10 december 2015 vast te stellen. De notulen van de algemene 
ledenvergadering van 10 december 2015 worden door de algemene ledenvergadering 
goedgekeurd. 
 
5. Toetreding leden 
Er zijn geen toetredende leden. 
 
6. Vaststelling c.q. wijziging van statuten en reglementen 
De algemeen directeur deelt mee dat het Nationaal Dopingreglement ISR en het 
Tuchtreglement Seksuele Intimidatie ISR met ingang van 1 juni 2016 zijn gewijzigd. De 
nieuwe versies zijn op de website van de NIJB te downloaden. 
 
De algemeen directeur deelt mee dat er evaluatiebijeenkomsten zijn georganiseerd in het 
kader van de BeNe-league, een bijeenkomst met de jeugdclubs (voorjaarsoverleg) en een 
bijeenkomst met de recreatieteams. 
 
Regelwijzigingen zijn in diverse overleggen besproken. De voorgestelde en akkoord 
bevonden regelwijzigingen worden in de reglementen verwerkt. De aangepaste 
reglementen worden tijdig voor aanvang van het seizoen (formeel) ter goedkeuring aan de 
leden voorgelegd en daaropvolgend in augustus 2016 gepubliceerd. De discussie omtrent 
de medische begeleiding wordt verder intern besproken waarna een voorstel aan de clubs 
zal worden voorgelegd.  
 
7. Activiteitenverslag NIJB 2015 
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering het activiteitenverslag NIJB 2015 vast 
te stellen. Het activiteitenverslag NIJB 2015 wordt door de algemene ledenvergadering 
vastgesteld. 
 
8.a. Jaarrekening NIJB 2015 
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening NIJB 2015. De in januari 2015 
gepresenteerde begroting A is in de buitengewone algemene ledenvergdering van juni 
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2015 vervangen door een herziene begroting B. Sommige doelstellingen zijn gehaald, 
sommige doelstellingen zijn echter niet gehaald. Mede dankzij het WK hebben we een 
positief resultaat behaald op de jaarrekening NIJB 2015. Het WK was in financieel opzicht 
een succes. De commerciële activiteiten door de technisch directeur zijn eveneens 
financieel succesvol. De bijdragen van de clubs zijn hoog ten opzichte van andere bonden. 
We moeten kijken hoe we hier in de toekomst mee omgaan. De jaarrekening NIJB 2015 
kent een positief resultaat van EUR 46.738. Het eigen vermogen van de NIJB is derhalve 
gestegen naar EUR 293.026. De penningmeester brengt daartegenover de dubieuze 
debiteuren ter sprake. We moeten een bedrag van EUR 56.000 binnenhalen. Harry 
Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den Haag) vraagt of er geen nieuwe dubieuze debiteuren zijn 
bijgekomen. Dit wordt door de penningmeester bevestigd. Van het eigen vermogen wordt 
een bedrag van EUR 36.111 opgenomen in een bestemmingsreserve voor het project 
IJshockey Nederland. 
 
8.b.  Verslag van de financiële commissie 
De penningmeester leest het verslag van de financiële commissie over het kalenderjaar 
2015 voor (bijlage). 
 
8.c. Décharge verlenen 
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de jaarrekening NIJB 2015 vast te 
stellen: De jaarrekening is gecontroleerd door Trivent, waarvoor wij verwijzen naar de 
accountantsverklaring. Wij stellen u voor de jaarrekening 2015 vast te stellen 
overeenkomstig de voorgelegde stukken, welke vaststelling het bondsbestuur, 
overeenkomstig artikel 14 van de statuten, tot décharge strekt. De algemene 
ledenvergadering verleent het bondsbestuur décharge over het gevoerde financiële beleid. 
 
9. Onderscheidingen 
[Dit agendapunt is tijdens agendapunt 1 behandeld.] 
 
Henk van de Pas 
Het bondsbestuur draagt de heer Henk van de Pas voor als erelid van de Nederlandse 
IJshockey Bond. De algemene ledenvergadering benoemt de heer Van de Pas tot erelid van 
de Nederlandse IJshockey Bond. 
 
In januari 2013 ontving Henk van de Pas, tijdens het jaarlijkse nieuwjaarsdiner van bestuur, 
spelersgroep en begeleidingsteam, de gouden speld van Tilburg Trappers.  
 
Henk van de Pas is meer dan 50 jaar actief in de Nederlandse IJshockeywereld, waarvan 
ruim 30 jaar bij Tilburg Trappers. Henk heeft diverse bestuursfuncties gehad zowel binnen 
de Nederlandse IJshockeybond als binnen Tilburg Trappers. Henk wordt alom 
gewaardeerd om zijn enorme kennis van het ijshockey in Nederland en Tilburg Trappers 
heeft daar zeer veel aan gehad. Vanwege die kennis, zijn gedrevenheid en zijn tomeloze 
energie wordt hij door zeer velen binnen de organisatie op handen gedragen en 
aangesproken om zaken voor elkaar te krijgen. Zijn commerciële instelling en zijn 
organisatietalent hebben veel opgeleverd voor Tilburg Trappers. 
 
Henk bekleedde telkens een aantal jaren verschillende functies bij Tilburg Trappers en de 
NIJB: Teamleider bij het tweede team van Tilburg, bestuurslid jeugdvereniging Tilburg 
Trappers, bestuurslid Tilburg Trappers, general manager Tilburg (na faillissement), 
bestuurslid Nederlandse IJshockey Bond, voorzitter Stichting Evenementen Tilburg 
Trappers, mede-organisator bekerfinales NIJB, organisator 2010 IIHF IJshockey WK Divisie 
I groep A in Tilburg, mede-organisator 2015 IIHF IJshockey WK Divisie I groep B in 
Eindhoven. 
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Jolanda van Leeuwen 

Het bondsbestuur draagt mevrouw Jolanda van Leeuwen voor als lid van verdienste van de 
Nederlandse IJshockey Bond. De algemene ledenvergadering benoemt mevrouw Van 
Leeuwen tot lid van verdienste van de Nederlandse IJshockey Bond. 
 

Jolanda van Leeuwen, moeder van twee spelers van het nationale vrouwenteam, nam in 
2004 de positie van teammanager van het nationale vrouwenteam over. Sinds die tijd heeft 
ze het teammanagement van onder andere 11 WK’s en 2 Olympische kwalificatie-
toernooien op haar schouders genomen. Ook verzorgde ze bij reizen naar China de 
visumaanvragen. Samen met Nancy van der Linden heeft ze veel gedaan aan 
fondsenwerving en ervoor gezorgd dat geld ingezameld werd voor buitenlandse reizen. 
Jolanda regelde de deelname aan buitenlandse toernooien in de zomermaanden zelf. Een 
teammanager die in makkelijke en moeilijke tijden voor het gehele team zorgde. Een 
teammanager die net zo teleurgesteld en begaan was bij een verloren wedstrijd. Een 
teammanager die bij het ontbreken van een fysiotherapeut ook op dat vlak haar steentje 
bijdroeg. Ze waste de shirts en kocht fruit en koek voor de meiden in de pauzes, ook in het 
buitenland. Niet alleen haar dochters maar alle spelers noemden haar Ma. Een 
teammanager die er zelfstandig voor zorgde dat het team immer goed georganiseerd op 
pad ging. Het team is Jolanda zeer dankbaar voor de vele fijne jaren. 
 
Guus Bakker 

Het bondsbestuur draagt de heer Guus Bakker voor als lid van verdienste van de 
Nederlandse IJshockey Bond. De algemene ledenvergadering benoemt de heer Bakker tot 
lid van verdienste van de Nederlandse IJshockey Bond. 
 
Guus Bakker is international geweest tussen 1974-1981 (voor Nederland speelde Guus 51 
interlands met 2 goals en 6 assists) en stond bekend als zeer solide verdediger. Hij heeft 
daarbij een sterke Nederlandse inbreng gebracht in een periode met veel Nederlands-
Canadezen. Hij heeft voor Tilburg Trappers 422 wedstrijden gespeeld waarvan 275 in de 
Eredivisie met in totaal 57 goals en 168 assists. Hij kwam in de seizoenen 1978-1979 en 
1979-1980 in 31 wedstrijden voor Amsterdam uit met in totaal 8 goals en 14 assists en in 
het seizoen 1979-1980 in 18 wedstrijden voor Utrecht met in totaal 3 goals en 22 assists. 
Na zijn spelerscarrière in het seizoen van 1982-1983 te hebben beëindigd, heeft Guus 
Bakker zijn papieren gehaald om coach te worden. Daarop is hij coach bij de jeugd van de 
Tilburg Trappers geworden en vervolgens is hij assistent geworden bij het eerste team. 
Daaropvolgend is hij trainer geweest in Dordrecht, Eindhoven en Deurne. Ook is Guus 
coach geweest van het Jong Oranje U20-team. Sinds een aantal jaren is hij weer terug in 
Tilburg. Vanaf 2009 is Guus manager van DESTIL Trappers Tilburg en al vanaf veel verder 
terug manager van het Jong Oranje U20-team en daarvoor assistent-coach van het Jong 
Oranje U18-team. 
 
10. Presentatie IJshockey Nederland 
De vicevoorzitter Rob van Rijswijk geeft een presentatie in het kader van IJshockey 
Nederland.  
 
Subsidies van de overheid lopen terug. Het advies dat sportbonden krijgen van NOC*NSF is 
te concentreren op transitie in de sport. In het kader van transitie in de sport is een nieuwe 
visie ontwikkeld. 
 
Nieuwe visie 

IJshockey als sport staat op de voorgrond. Nederlandse IJshockey Bond wordt “IJshockey 
Nederland”. Het platform kent een nieuwe identiteit en logo als teken van de nieuwe visie. 
Bond & clubs bieden ijshockey gezamenlijk aan in één look & feel zowel on- en offline. 
IJshockey Nederland gaat voor het opbouwen van een IJshockey Nederland community. 
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IJshockey Nederland gaat voor een tijdig gepresenteerde sportkalender boordevol 
ijshockeyactiviteiten. De beleving van de ijshockeysport staat in het middelpunt (actieve – 
passieve deelname). Een tijdige communicatie maakt het beter om stakeholders te 
betrekken. Het biedt clubs de mogelijkheid om eerder met gemeentes en/of ijsbanen om de 
tafel te gaan om de plannen (schema’s) te bespreken.  
 
Dienstverlening 
IJshockey Nederland biedt clubondersteuning, passende competities voor top-, vrouwen-, 
jeugd- en recreatiedivisies. We willen intern helder communiceren. We willen met de 
nationale teams de ambitie van promotie naar divisie I nastreven. We willen 
talentontwikkeling, opleidingen en regulering bijzonder aandacht geven. 
 
Proposities jeugdijshockey 

IJshockey Nederland biedt toegesneden jeugdcompetities in alle leeftijdscategorieën. Zo 
min mogelijk zaken moeten belemmerend kunnen zijn voor de ontwikkeling. IJshockey 
Nederland biedt toegesneden opleidingen voor clubkader. Talentontwikkeling met een 
talentvolgsysteem krijgt bijzonder aandacht. We willen graag een kennisplatform 
ontwikkelen waarbij ervaringen (best practices) gedeeld worden. IJshockey Nederland biedt 
ondersteuning bij ledenwerving. Hiervoor worden de clubs marketing- en communicatie-
instrumenten aangereikt. 
 
Proposities topijshockey 
We willen hoogwaardige evenementen organiseren zoals Top 4 Toernooi, Ron 
Bertelingschaal, BeNe-league, bekercompetitie en bekerfinale, All Star Game, Final 4 om 
het kampioenschap van Nederland. 
 
Proposities nationale teams 
We willen regionale selecties in alle leeftijdsgroepen organiseren. We willen een duidelijk 
selectiebeleid gaan voeren. We willen een vierlandentoernooi voor mannen en een 
vierlandentoernooi voor vrouwen organiseren, professionaliseren begeleiding. We willen 
regelmatig IIHF-toernooien organiseren. Kennis- en praktijkuitwisseling met toplanden 
alsmede het stimuleren van een topsportmentaliteit.  
 
Externe stakeholders 
IJshockey Nederland gaat voor de intensivering van een samenwerking met externe 
stakeholders. Op nationaal vlak benoemen we: sponsors, media (we zijn in gesprek met 
een mediapartner om ijshockey weer op tv te krijgen, we zijn in gesprek met partners voor 
live streams), fans (activiteitenkalender - social media - merchandise), overleggen met de 
overheid, overleggen met de ijsbanen, een goede relatie met NOC*NSF. Op internationaal 
vlak benoemen we: een goede relatie met IIHF en de contacten met de overige landelijke 
ijshockeybonden met name om van grote landen kennis over te nemen.  
 
Fancommunicatie 
We willen een database van fans vast gaan leggen via website www.ijshockeynederland.nl. 
IJshockey Nederland komt met een online strategie (o.a. social media), het live streamen 
van wedstrijden. De website van IJshockey Nederland biedt een podium aan clubs. De 
website gaat merchandise aanbieden. De website biedt nieuwe verdienmodellen (Fan 
Card, App etc.). De website biedt een internationaal informatiesysteem. 
 
Jaar van de jeugd 

Met de clubs wil IJshockey Nederland lokaal in gesprek om op maat ondersteuning te 
bieden. Het betreft hier clubspecifieke ondersteuning op het gebied van ledenwerving, 
sportaanbod en talentontwikkeling, opleidingen, marketing- en communicatietools die 
uniformiteit uitstralen, strategie-ondersteuning externe partners zoals gesprekken met 

http://www.ijshockeynederland.nl/
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gemeentes en ijsbanen.  
 
De voorzitter meldt dat we moeilijke jaren achter de rug hebben, maar dat we nu gaan van 
stabilisatie naar ontwikkeling. Tussen nu en drie jaar moeten we in een nieuwe fase 
zitten met ledenwerving, stabiele competities, betere prestaties van de nationale teams.  

11. Presentatie: De bestuurder in de spotlights 
Niko Moreno Ruiz van Bureau Touché geeft een presentatie over hoe bestuurders online 
een wereld te winnen hebben. Het zal een combinatie worden van (internationale) 
voorbeelden en concrete tips. 
 
De bestuurder in de spotlights! 

Er zijn ledenvergaderingen, mensen spreken je aan op wedstrijddagen en je schrijft stukjes 
voor website en clubblad. Als club ben je actief op social media en sommige spelers wagen 
zich ook online. Zelf ben je daar minder of niet actief. Jij hoeft toch ook niet in de 
schijnwerpers? Fout! 

Fans zijn fan van mensen, niet van logo's. Natuurlijk, ze dragen het shirt van de club, maar 
ze luisteren naar mensen. Naar de mensen die de club speciaal maken. Dat zijn inderdaad 
spelers. Maar ook de bestuurders. Juist social media biedt de kans om keuzes toe te 
lichten, discussie aan te gaan en fans te betrekken in besluitvorming. Hoe transparanter de 
bestuurder, des te meer is de achterban betrokken. En ja, het vergt tijd en gaat soms mis.  
 

Niko Moreno Ruiz introduceert Bureau Touché. Hij geeft 5 redenen voor social media, 5 
voorbeelden en 5 tips. Bureau Touché stelt ten behoeve van de clubs een pakket samen 
(een overzicht van wat je als club zelf kunt doen). Chris Barneveld (Red Eagles Den Bosch) 
merkt op dat Red Eagles de organisatie in social media neerzet en vraagt of Bureau 
Touché voorstelt om dit te veranderen. Niko Moreno Ruiz stelt dat bijvoorbeeld de persoon 
Chris Barneveld meer zeggend is voor de leden van de club dan de club. Personen willen 
met personen in contact komen. Chris Barneveld stemt in dat hij heeft gemerkt dat 
personen op zoek zijn de mensen achter de organisatie. De voorzitter meent dat dit 
voorstel in de moderne tijd beter past. Voorgesteld wordt om bestuurders of spelers aan het 
woord laten. Niko Moreno Ruiz stelt wel vast dat je moet kijken wat je zelf leuk vindt en wat 
je doelgroep is. Per kanaal moet je scheiden waarover je het hebt.  
 
12. Rondvraag 
Jelmer Vos (IJHC Enschede Lions) brengt het lage aantal aspirantenteams ter sprake. De 
algemeen directeur verwijst naar het voorjaarsoverleg en recreatiedivisieoverleg. De vraag 
is gesteld om in het land rond te kijken of er andere teams rondlopen.  
 
Harry Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den Haag) informeert naar de uitkomsten van het 
recreatiedivisieoverleg. Besloten is om in alle recreatiedivisies nagenoeg met dezelfde 
aantallen in te gaan. Een en ander is in een verslag vastgelegd en rondgestuurd. We gaan 
naar een promotie/degradatieregeling, aldus de algemeen directeur. 
 
Joep Meijsen (ijshockey.com) informeert naar de uitreiking van de awards. De algemeen 
directeur geeft aan dat de awards worden uitgereikt tijdens het top 4 toernooi.  
 
Henk van de Pas dankt het bestuur voor de onderscheiding. Henk van de Pas ziet telkens 
nieuwe gezichten. Hij zou graag bij clubs vaste mensen in besturen zien en pleit derhalve 
voor sterke besturen. Hij hoopt dat clubs hieraan willen werken. Henk van de Pas dankt 
allereerst de bondmedewerkers Arnoud van Berkel en Wilma Olijhoek voor de prettige 
samenwerking. Hij dankt vervolgens ook de vrijwillgers Eric Martin en Marlies Goessens 
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eveneens voor de prettige samenwerking. 
 
13. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.  
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PRESENTIELIJST VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 
DE NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND GEHOUDEN OP MAANDAG 6 JUNI 2016 IN  

‘T VEERHUIS TE NIEUWEGEIN 
 
Bondsbestuur 
R.L. Vreeman - voorzitter 
J.W.M. Hopstaken - vicevoorzitter 
R.F.P. van Rijswijk - vicevoorzitter 
L.B.T. Pakos - secretaris / legal affairs 
A.J.J. van der Horst - penningmeester 
 
Medewerkers bondsbureau 
A.J.J.C. van Berkel - algemeen directeur 
T.J.A. van Gerwen - technisch directeur 
mevrouw W. Olijhoek - office manager 
 
Leden  aantal 

 stemmen 
IJshockeyvereniging Amstel Tijgers  
 anno 1963 3 -  B.A. van Duin 
Stichting Topsport 
 Red Eagles 's-Hertogenbosch  2 - C. Barneveld 
IJshockey Vereniging 
 Red Eagles 's-Hertogenbosch  2 -  L. van den Thillart 
IJshockeyclub Dordrecht Lions 3 - E. van Vught 
IJshockey Vereniging  
 Eindhoven Kemphanen 2 -  W. van Herk, mevr. B. Daams 
IJshockeyclub Enschede Lions 2 - J. Vos, mevr. N. van Zuijlen 
Stichting Topijshockey Eaters Geleen 2 - H. Götschenberg 
Vereniging Jeugdbelang  
 Smoke Eaters Geleen 2 - H. Götschenberg 
Hijs Hokij Den Haag 3 - H. Vlaardingerbroek, L.J. de Jong  
Stichting Jeugdijshockey Heerenveen  
 e.o. 1991 2 - L. Scheenstra 
Stichting IJshockey Noviomagus 2 -  P. Fondse, mevr. P. Nauta 
Vereniging Jeugdijshockey Nijmegen 2 -  P. Fondse, mevr. P. Nauta 
Stichting Topijshockey Tilburg 3 - R. Peijs 
Stichting IJshockeyclub Utrecht 2 -  R. Bijl 
 
Ereleden en leden van verdienste 
Henk van de Pas - erelid 
Eric Martin -  lid van verdienste/competitiecommissie 
Mevr. Marlies Goessens - lid van verdienste/competitiecommissie 
Guus Bakker - lid van verdienste 
Ron Berteling - lid van verdienste 
Mevr. Jolanda van Leeuwen - lid van verdienste 
 
Belangstellenden 
Mevr. Jenny Goessens - organisator Girls Only Hockey 
Joep Meijsen - IJshockey.com 
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Leden afwezig met kennisgeving 
 aantal 

 stemmen 
GIJS Groningen - 2  
Leidse IJshockeyclub Leiden Lions - 2 
Stichting Sweetlake Panters - 2 
IJshockey Vereniging Zoetermeer Panters - 2 
 
Leden afwezig zonder kennisgeving 
 aantal 

 stemmen 
Stichting Support Eindhoven IJshockey - 2 
Stichting Eredivisie Friesland Flyers 2014 - 2 
Hoornse IJshockeyvereniging  
 “Blue Mountain Cougars” - 1  
IJshockeyclub Capitals Leeuwarden - 2 
Individuele leden - 1 
 
Berichten van verhindering 
Frank Baarveld  - erelid/adviseur medische commissie  
Jack Ham  - erelid/medewerking financiële administratie  
Henk Hille  - erelid  
Ruud Jonkmans  - erelid/lid tuchtcommissie  
Wim Tamboer  - erelid/lid tuchtcommissie 
Cyril Speijer  - lid van verdienste  
Paul Marx  - lid van verdienste  
Meine Dijkstra  - lid van verdienste/voorzitter tuchtcommissie  
Sonja van Heteren  - lid competitiecommissie  
Berry van de Zande  - lid van verdienste 
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