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Agenda
Agenda luidt als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen van de algemene ledenvergadering van 2 juni 2021
5. Rooster van aftreden bondsbestuur
6. Toetreding leden
7. Good Governance
7.a. Stappenplan wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)
7.b. Nieuwe Code Goed Sportbestuur (gastspreker)
8. Ontwikkelingen
9. Vaststelling c.q. wijziging van statuten en reglementen
10. Financieel verslag 2020-2021
10.a. Jaarrekening 2020-2021 (van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2021)
10.b. Toelichting op de jaarrekening
10.c. Activiteitenverslag 2020 (van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020)
10.d. Activiteitenverslag 2021 (van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021)
10.e. Verslag van de financiële commissie
10.f. Décharge bondsbestuur
11. Rondvraag
12. Sluiting
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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering met de volgende woorden:
“Goede avond allemaal,
Fijn dat jullie aanwezig zijn op deze ALV. Welkom!
Vooral onze ereleden, leden van verdienste en commissieleden heet ik van harte welkom
en speciaal vanavond ook Huibert Brands van NOC NSF die ons vanavond gaat
meenemen in de wereld van ‘Goed Sport Bestuur’. Van harte welkom Huibert.
Het begint als een cliché te klinken. Maar ik meen het oprecht. Ik vind het ontzettend
jammer dat we geen live bijeenkomst hebben. Dat we elkaar via een beeldscherm moeten
spreken. Het is helaas niet anders en het is in ieder geval fijn dat deze mogelijkheid er is.
Sinds het aantreden van het huidige bestuur in oktober 2019, hebben we geen live ALV
meer gehad. Voor de zoveelste keer op rij dus online. Het is ook heel erg lang geleden dat
er zo weinig ijshockeywedstrijden zijn gespeeld in twee seizoenen. Misschien alleen in de
begin periode van onze sport toen er nog maar een paar ijshockeyteams waren.
Het virus dat dit allemaal veroorzaakt is er al een tijdje en we krijgen steeds meer berichten
dat we zullen moeten leren leven met het virus. Het zal er dus nog wel even blijven. En dat
is wellicht veel langer dan de meesten van ons hadden verwacht. Het is dan heel
verleidelijk om ontevreden te raken, in opstand te komen of niemand meer te vertrouwen.
Of juist het tegenovergestelde. Je zelf af te sluiten van alles, de wereld meemaken
vanonder je dekentje op de bank. Niks meer doen, alleen maar verdrietig zijn.
Voor iedereen die er, ondanks alles, de schouders onder willen zetten om er toch wat van
te maken, heb ik heel veel respect. Zij zijn degenen die voor oplossingen gaan zorgen. Zij
zijn degene die het leefbaar gaan maken. En ik heb gemerkt dat er binnen onze sport veel
van dat soort mensen zijn. Die er samen iets van willen van maken. Dat maakt me blij en
trots. Ik wil dan ook graag heel veel complimenten geven aan jullie, die zo veel tijd en
energie stoppen in onze sport, gericht op stabiliteit en ambitie. Dank jullie wel daar voor.
Dan open ik bij deze de ALV van 14 december 2021.”

In memoriam
Ook in de afgelopen periode is ons helaas een aantal ijshockeyvrienden ontvallen. In het
bijzonder en zonder anderen daarbij tekort te doen, wil ik hier noemen:
Vicevoorzitter Johan Bollue van de Belgische ijshockeybond is op 57-jarige leeftijd
onverwachts overleden.
Johan Bollue was een internationaal gewaardeerde ijshockeybestuurder, waar ook vanuit
IJshockey Nederland altijd goede en intensieve contacten werden onderhouden en die een
grote bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van het ijshockey in België, met een
bijzonder hart voor de groei van jeugdijshockey.
Johan Bollue was behalve vicevoorzitter van de Belgische ijshockeybond ook de director
Sports Development binnen de bond. Tevens was hij als manager development verbonden
aan de internationale ijshockeyfederatie IIHF.
Overlijden teammanager Geran Beers van het eerste team van Heerenveen Flyers op 41jarige leeftijd
Geran Beers was 19 jaar actief als vrijwilliger bij het ijshockey in Heerenveen hij had een
belangrijke rol in de begeleiding bij het 1e team.
Hij was iemand die genoot van zijn rol rond het team. Hij was bescheiden en bedeesd maar
je kon altijd op hem rekenen. Hij stond altijd klaar om zaken rond het team te regelen. Je
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kunt hem typeren als het cement tussen de stenen, iemand die ervoor zorgt dat alles rond
het team geruisloos wordt ingevuld samen met zijn andere maatjes in de begeleiding bij het
team. Die rol heeft hij in de loop van de jaren meer dan uitstekend ingevuld. Hij was er goed
in om anderen te pleasen. Het team waardeerde hem zeer.
De voorzitter vraagt een kort moment van stilte voor alle leden die IJshockey Nederland in de
afgelopen periode zijn ontvallen.
2. Mededelingen
Berichten van verhindering
De directeur deelt de berichten van verhindering mee. Er zijn berichten van verhindering
ontvangen van: Arnoud van Berkel (erelid), Sjoerd Feenstra (erelid), John Ponsioen (erelid),
Eric Martin (lid van verdienste), Cyril Speijer (lid van verdienste), Wil Zwarthoed (lid van
verdienste), Stichting Topijshockey Eaters Limburg (lid), Stichting Sweetlake Panters (lid),
Saints Nijmegen (contractant)
Aantal stemmen
Ook meldt de directeur dat de aanwezige leden (clubs) 37 van de mogelijk 42 stemmen
kunnen uitbrengen.
Convocatie, agenda en vergaderstukken
De convocatie is op 25 november 2021 op de website gepubliceerd en per mail verzonden.
De agenda van de algemene ledenvergadering is op 25 november 2021 op de website
gepubliceerd. De vergaderstukken zijn vanaf 25 november 2021 op de website geplaatst en
per mail verzonden.
3. Ingekomen stukken
Er is een ingekomen stuk van Vereniging IJshockey Nijmegen ontvangen. Deze wordt
behandeld onder agendapunt 8: Ontwikkelingen.
4. Notulen van de algemene ledenvergadering van 2 juni 2021
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de notulen van de algemene
ledenvergadering van 2 juni 2021 vast te stellen. De notulen van de algemene
ledenvergadering van 2 juni 2021 worden ongewijzigd vastgesteld.
5. Rooster van aftreden bondsbestuur
De vicevoorzitter geeft ter kennisgeving een toelichting op de nieuwe aanpak in het kader
van het rooster van aftreden bondsbestuursleden.
6. Toetreding leden
De volgende rechtspersoon verzoekt om toetreding tot het lidmaatschap van IJshockey
Nederland:
Conform artikel 7 lid 6 van het huishoudelijk reglement stelt het bestuur van IJshockey
Nederland aan de ledenvergadering voor het inleggeld van de Stichting Sponsoring en
Businessclub Friesland Flyers vast te stellen op EUR 2.076. Het inleggeld wordt door de
algemene ledenvergadering ongewijzigd vastgesteld.
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7. Good Governance
7.a. Stappenplan wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)
De secretaris geeft de volgende toelichting naar aanleiding van de WBTR:
➢
➢

➢

➢

➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢

➢

Eerder hebben we melding gemaakt van de WBTR, de Wet Bestuurlijk Toezicht
Rechtspersonen.
De WBTR is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te
verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en
aansprakelijkheid.
De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk
financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste
activiteiten verenigingen en stichtingen schaden.
Helaas blijken zaken als ‘een greep uit de kas’ en ‘vriendjespolitiek’ vaker voor te
komen dan velen denken. De wet gaat dat tegen door procedures en
verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen.
Sinds 1 juli van dit jaar moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan deze
nieuwe wet.
Een belangrijk aspect van het niet voldoen aan de wet is het risico op hoofdelijke
aansprakelijkheid van de bestuurder.
Het betreft hier een dermate wezenlijk aspect van onze verenigingscultuur dat
IJshockey Nederland dit voorjaar de gelegenheid heeft geboden om alle leden via
een stappenplan de WBTR te laten invoeren. We hebben hiervoor het Instituut voor
Verenigingen, Branches en Beroepen ingeschakeld om ons en onze leden hier bij te
ondersteunen.
We hebben afgesproken dat IJshockey Nederland de kosten draagt voor diegenen
die uiterlijk 31 december van dit jaar de WBTR-bepalingen hebben doorgevoerd.
IJshockey Nederland heeft met het laten passeren van de laatste statutenwijziging
op 15 september jl. aan de WBTR-bepalingen voldaan.
Van het Instituut dat ons ondersteunt hebben we begrepen dat het door hen
ontwikkelde stappenplan massaal wordt gebruikt, maar nog lang niet door iedereen.
Van het Instituut dat ons ondersteunt hebben we begrepen dat het door hen
ontwikkelde stappenplan massaal wordt gebruikt, maar nog lang niet door iedereen.
We zijn ons bewust van het belang en willen alle verenigingen de mogelijkheid
bieden van ons aanbod gebruik te maken. Derhalve zijn we bereid om de deadline,
waarbinnen de WBTR-aanpassingen dienen te zijn gerealiseerd, eenmalig op te
schorten naar 31 maart 2022.
Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben of hulp nodig hebben, neem
dan gerust contact met ons op.

7.b. Nieuwe Code Goed Sportbestuur
Huibert Brands (NOC*NSF) geeft een toelichting op de nieuwe Code Goed Sportbestuur.
Verenigingen kunnen ondersteuning vragen bij NOC*NSF of kunnen door middel van elearning de nieuwe Code Goed Sportbestuur doorlopen. Via het bondsbestuur zal
geïnventariseerd worden welke verenigingen interesse hebben in ondersteuning vanuit
NOC*NSF. De bond kan deze verenigingen aanmelden via de accountmanager bij
NOC*NSF.
8. Ontwikkelingen
Aan de hand van de presentatiesheets (zie bijlage) geeft de directeur een toelichting op
diverse ontwikkelingen op de volgende onderwerpen:
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➢ Corona en de gevolgen
➢ Competitieverloop
➢ Ambitiedocument
Wanneer de competities niet vanaf het weekend van 28, 29 en 30 januari 2022 een herstart
kunnen krijgen dan kunnen de competities niet worden afgerond en zijn er opnieuw geen
standenlijsten te bepalen en kampioenen te benoemen.
De directeur gaat in januari 2022 in gesprek met een werkgroep over de competitieopzetten
vanaf het volgend seizoen. Doelstelling is te komen tot zoveel mogelijk (kwalititieve
wedstrijden).
De directeur verzoekt de clubs en contactanten contactgegevens van bestuursleden en
kaderleden in ClubUnify te zetten zodat we via het CMS systeem van AllUnited direct met
betreffende personen kunnen communiceren.
De directeur heeft een gesprek gevoerd met Erik Habraken (Nederlands Centrum voor
Bedrijfshulpverlening). Erik Habraken geeft EHBO-cursussen en gaat in samenwerking met
IJshockey Nederland een pilot uitwerken. Nico van Galen Last (IJshockeyvereniging
Eindhoven Kemphanen) geeft aan dat deze EHBO-cursus echt een aanrader is.
Aan de hand van de presentatiesheets (zie bijlage) geeft het bestuurslid marketing &
communicatie een toelichting op de ontwikkelingen met betrekking tot de automatisering.
Jeroen Klappe (Hoornse IJshockeyvereniging “Blue Mountain Cougars”) vraagt naar de
voortgang met betrekking tot de CoachApp. Het bestuurslid marketing & communicatie geeft
aan dat AllUnited zorgt voor de toevoeging van de teamofficials waardoor de export van de
spelers en teamofficials met de foto’s naar HockeyData via een 100% live sync zal gaan
verlopen.
Verder brengt het bestuurslid marketing & communicatie de digitale ledenwerving opnieuw
onder de aandacht en vraagt de verenigingen bij interesse contact met hem op te nemen.
Het bestuurslid marketing & communicatie geeft voorts een toelichting op de evenementen.
De planning van evenementen is echter afhankelijk van de ontwikkelingen in het kader van
COVID-19.
Rene van der Veen (IJshockeyvereniging Zoetermeer Panters) vraagt of IJshockey
Nederland betrokken is bij de organisatie van de Police and Fire Games. De directeur geeft
aan dat in het verleden wel contact met de organisatie heeft plaatsgevonden. De referee in
chief geeft aan dat de organisatie hem betrokken heeft voor het leveren van scheidsrechters
en dat de organisatie graag in contact komt met IJshockey Nederland voor de ondersteuning
bij het indelen van de schema’s. De directeur geeft aan dat IJshockey Nederland daar waar
mogelijk ondersteuning zal bieden. Het evenement vindt plaats in juli in de plaatsen
Zoetermeer en Den Haag.
9. Vaststelling c.q. wijziging van statuten en reglementen
De secretaris geeft de volgende toelichting op dit agendapunt:
➢ Op dit moment zijn er geen nieuwe wijzigingen voor statuten en reglementen te
melden.
➢ Er staan echter wel wijzigingen aan te komen.
➢ Ook bieden recente ontwikkelingen en omstandigheden voldoende aanleiding om
onze reglementen na te lopen, en waar nodig een update te geven.
6

➢ We gaan hiervoor een werkgroep oprichten.
➢ Het doel is om de gereviseerde reglementen op de volgende Algemene
ledenvergadering ter goedkeuring voor te leggen.

Aanmeldingen voor deelname in de werkgroep reglementen kunnen via het bondsbestuur
ingezonden worden naar de secretaris.
10. Financieel verslag 2020-2021
10.a. Jaarrekening 2020-2021 (van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2021)
10.b. Toelichting op de jaarrekening
Aan de hand van de presentatiesheets (zie bijlage) geeft de penningmeester een toelichting
op de jaarrekening 2020-2021.
10.c. Activiteitenverslag 2020 (van 1 januari 2020 tot en met 2 december 2020)
10.d. Activiteitenverslag 2021 (van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021)
De activiteitenverslagen worden door de algemene ledenvergadering goedgekeurd.
Ronald Diehle (Vereniging IJshockey Nijmegen) vraagt het bondsbestuur om in de toekomst
een bestuursverslag toe te voegen. De voorzitter zegt hierop toe dat het bondsbestuur in de
toekomst een bestuursverslag op hoofdlijnen zal toevoegen.
10.e. Verslag van de financiële commissie
Harry Vlaardingerbroek (financiële commissie) doet verslag van de controle door de
financiële commissie. De voorzitter geeft aan dat de opmerkingen van de financiële
commissie worden meegenomen.
De penningmeester doet het voorstel van het verstrekken van leningen aan een beperkt
aantal clubs als tijdelijke overbrugging naar een subsidie van de overheid voor een bijdrage
in de gemiste inkomsten door het spelen van wedstrijden zonder publiek. Dit voorstel wordt
nog verder onderzocht waarbij gekeken wordt onder welke voorwaarden een eventuele
lening zal worden verstrekt. De penningmeester geeft aan dat we de ogen niet kunnen
sluiten voor de problematiek die bij sommige verenigingen ontstaat. Een en ander wordt
eerst onderzocht en vervolgens besproken in een penningmeestersoverleg.
Gevraagd wordt wanneer duidelijk komt over de nieuwe subsidieregelingen. De
penningmeester geeft aan dat over de nieuwe subsidieregelingen vooralsnog geen concrete
toezeggingen bestaan. Duidelijk is wel dat NOC*NSF veel druk uitoefent op het ministerie.
10.f. Décharge bondsbestuur
De algemene ledenvergadering verleent de penningmeester en het bondsbestuur décharge
voor het gevoerde financiële beleid.
11. Rondvraag
Via een mail voor de rondvraag vraagt de IJshockeyclub Capitals Leeuwarden naar de
mogelijkheden om het seizoen met een maand te verlengen naar de maand april nu dat de
maand december wegvalt. De directeur geeft aan dat hierover gesprekken zijn gevoerd met
de Vereniging Kunstijsbanen Nederland en dat we net als vorig jaar kijken naar
zomeractiviteiten op ijsbanen die open blijven. IJshockey Nederland gaat daarbij
ondersteunen. Gedacht wordt aan een pilotprogramma 3 op 3-toernooien bij de jeugd en
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later aan 3 op 3-toernooien bij de senioren. Jeroen Kwist (IJshockeyvereniging Amstel
Tijgers anno 1963 Amsterdam) geeft aan dat Amsterdam hiervoor ijstijd heeft aangeboden.
Rene van der Veen (IJshockeyvereniging Zoetermeer Panters) verzoekt om snelle
toezending van de notulen. De voorzitter geeft aan dat we hiervoor zullen zorgen.
De secretaris doet ter kennisgeving de volgende melding van een onderzoek naar het
topsportklimaat in Nederland:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢

Er komt een onderzoek naar het topsportklimaat in Nederland met de naam
Tomeloze Ambitie.
Dit onderzoek is onafhankelijk van NOC*NSF en start in januari 2022.
In totaal worden 24 bonden onder de loep genomen en is gepland in 2025 te zijn
afgerond.
Er wordt gestart met 3 bonden waarvan de resultaten komende de zomer worden
verwacht. De andere bonden volgen later.
Samen met het Wielrennen en de Volleyballers zijn wij als ijshockey de derde bond
die als eerste aan bod komen en dus in de voorhoede zitten.
Ons zal gevraagd worden medewerking te verlenen door bijvoorbeeld verwijzingen
naar anonieme enquêtes door te sluizen naar diverse sportdisciplines, denk hierbij
aan sporters, coaches, sportbestuurders en sponsoren.
Ook het versturen van eventuele reminders voor het invullen van de vragenlijsten
zal via ons gaan.
Voor de duidelijkheid, er loopt tegelijk een ander onderzoek van het Mulier Instituut
naar misstanden en integriteitsschending, dat is niet hetzelfde onderzoek.
Ze gaan beiden over een veilig sportklimaat, maar richten zich op andere
onderwerpen.
Ze vullen elkaar wel aan.
Dit dus slechts ter kennisgeving. Eind deze week zal hier meer over bekend worden
gemaakt.

Roy Slond (IJshockeyclub Yeti’s Breda) brengt de late planning van de U9 en U11toernooien ter sprake en verzoekt IJshockey Nederland de planning van deze toernooien als
eerste in te vullen, met name vanwege het belang van ledenwerving en het feit dat deze
jonge spelers meer begeleiding nodig hebben naar en bij de wedstrijden c.q. toernooien. De
directeur geeft een toelichting op de problematiek bij de planning. Doelstelling is dat de
planning van alle competities in september gereed is en dat daarmee tijdig duidelijkheid over
de totale planning bestaat.
Nico van Galen Last (IJshockeyvereniging Eindhoven Kemphanen) vraagt naar inzicht op
ledencijfers per clubs. Het bestuurslid marketing & communicatie geeft aan dat wanneer de
clubs de ledengegevens hebben ingevoerd er vanuit het systeem van AllUnited rapportages
gegenereerd kunnen gaan worden.
Harry Vlaardingerbroek (Stichting Topijshockey Hijs Hokij Den Haag) vraagt of de WK’s
doorgaan. De directeur geeft aan dat dat de IIHF vooralsnog geen reden ziet om WK’s te
annuleren.
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12. Sluiting
De voorzitter sluit de algemene ledenvergadering met de volgende woorden:
“Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid, zij het op afstand. Ik ben benieuwd hoe we elkaar
op de volgende ALV spreken. Graag wens ik jullie al vast een goed, gezond en gelukkig
2022. Dan sluit ik hierbij de vergadering. Graag tot gauw bij het ijs!

Voorzitter:

Secretaris:
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PRESENTIELIJST VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN
IJSHOCKEY NEDERLAND GEHOUDEN OP
DINSDAG 14 DECEMBER 2021
ONLINE VIA MS-TEAMS
Bondsbestuur
J.W.M. Hopstaken
A.J.J. van der Horst
L.B.T. Pakos
D. Micola von Fürstenrecht
R. de Vroede

- voorzitter
- vicevoorzitter/penningmeester
- secretaris / legal affairs
- bestuurslid marketing & communicatie
- bestuurslid sporttechnische zaken

Medewerkers bondsbureau
T.J.A. van Gerwen
mevrouw W. Olijhoek
mevrouw S.J. van Heteren

- algemeen directeur/technisch directeur
- office manager/notulist
- coördinator sport & events

Leden
IJshockeyvereniging Amstel Tijgers
anno 1963
Vereniging Alcmaria Flames Alkmaar
IJshockeyclub Yeti’s Breda
IJshockey Vereniging
Red Eagles 's-Hertogenbosch
IJshockeyclub Dordrecht Lions
IJshockey Vereniging
Eindhoven Kemphanen
Vereniging Jeugdbelang
Smoke Eaters Geleen
Stichting Topsport Hijs Hokij Den Haag
Hijs Hokij Den Haag
GIJS Groningen
Stichting Sponsoring en Businessclub
Friesland Flyers
SJIJ Heerenveen e.o. 1991
Hoornse IJshockeyvereniging
“Blue Mountain Cougars”
Stichting IJshockeyclub
Capitals Leeuwarden
Leidse IJshockeyclub Leiden Lions
Vereniging Jeugdijshockey Nijmegen
Stichting Topijshockey Tilburg
Stichting IJshockeyclub Utrecht
IJshockeyvereniging Zoetermeer
Persoonlijke leden
Ereleden en leden van verdienste
O. Smits
Mevrouw M. Goessens
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aantal
stemmen (37 stemmen)
2
2
2

-

J. Kwist, mevrouw A. van der Woude
E. Koning
R. Slond, M. Cleton

2
2

-

R. van den Dungen, A. Grift
mevrouw F. de Ridder

2

-

N. van Galen Last

2

-

2
2
2

-

R. Bosten, mevrouw L. Steenland-van
Tilburg
H. Vlaardingerbroek
mevrouw E. Calamé, R. Hols
J. van Gelder

2
2

-

H. Hoekstra
M. Vollman, C.L.C. van den Bos

1

-

J. Klappe

2
2
1
2
2
2
1

-

P. Poelsma
H. Neuman
mevrouw M. Croonen
J. Heefer
M. van Doorn
R. van der Veen, W. de Moet
R. Diehle

- lid van verdienste
- lid van verdienste

Belangstellenden
Mevrouw Marlies Goessens
Steven Jellinghaus
Martin de Wilde
Koen Arens
Mevrouw Karina Kozarova

- competitiecommissie
- licentiecommissie
- referee in chief
- Icehawks Eindhoven
- Icehawsk Eindhoven

Leden afwezig met kennisgeving

IJshockeyclub Enschede Lions
Stichting Topijshockey Eaters Geleen
Stichting Sweetlake Panters

aantal
stemmen (5 stemmen)
-1
-2
-2

Berichten van verhindering
Arnoud van Berkel
Sjoerd Feenstra
John Ponsioen
Eric Martin
Cyril Speijer
Saints Nijmegen

- erelid
- erelid
- erelid
- lid van verdienste
- lid van verdienste
- contactant
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