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NOTULEN
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IJSHOCKEY NEDERLAND
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ONLINE
Agenda
Het bestuur van IJshockey Nederland nodigt de leden, ereleden, leden van
verdienste en commissieleden van IJshockey Nederland uit voor het bijwonen van
de
ONLINE ALGEMENE LEDENVERGADERING (via MS Teams)
op woensdag 16 december 2020, om 20:00 uur.
Agenda luidt als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen van de algemene ledenvergadering van 9 september 2020
5. Boekjaar van kalenderjaar naar verenigingsjaar
6.a. Activiteitenplan 2021 (activiteiten van 1 januari tot en met juni 2021)
6.b. Begroting 2021 (activiteiten van 1 januari tot en met juni 2021)
7. Ambities
8. Rondvraag
9. Sluiting
De vergadering wordt opgenomen.
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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering met de volgende woorden:
“Hartelijk welkom allemaal bij deze ALV van IJshockey Nederland. Fijn dat jullie er
bij zijn.
Van de toespraak van onze minister-president afgelopen maandag werd ik stil. Het
leidde bij mij tot een beeld van een verlaten en stil Nederland. Een beeld waar ik
niet vrolijk van wordt en dat het uiterste van heel veel van ons zal vragen , in werk,
privé en ook in onze sport.
Voor velen zal de kerstvakantie gedwongen abrupt vervroegd beginnen, zeker
voor hen die jonge kinderen thuis hebben en voor de jongeren. De komende
weken zal een bijzondere periode worden voor nagenoeg iedereen, door de vele
beperkingen die er zijn gekomen. Heel veel dicht, waaronder de ijshallen. Geen
ijshockey.
Helemaal verrassend was het natuurlijk niet. De besmettingscijfers waren en zijn
slecht. En toch voelt het als een enorme nederlaag.
De topsportcompetities mogen wel starten. We hebben de afgelopen maanden
samen met Tilburg Trappers aandacht gevraagd voor de positie van ijshockey bij
NOC*NSF. IJshockey is met sporten als veldhockey, basketbal en volleybal
opgenomen in die topsportcategorie. Binnen het ijshockey geldt voor NOC*NSF
ons nationale Vrouwenteam, het Oberliga team van Tilburg Trappers en de
Beneliga teams als topsport teams. Zij zijn de enigen, die onder strikte
voorwaarden, mogen trainen en spelen. Of en hoe dat allemaal gaat gebeuren,
moeten we voor de verschillende teams in komende periode vaststellen.
Voor de rest is er zeker voorlopig geen ijshockey mogelijk.
Zoals ik al zei: ‘Om stil van te worden’.
Tegelijkertijd moeten we deze periode zonder ijshockey zien als het moment om
aan onze toekomst te werken. We hebben tal van items op de agenda staan waar
we wat mee moeten. Die we vooruit moeten brengen. De afgelopen periode
hebben we hele goede ervaringen opgedaan met het werken aan de ontwikkeling
van ons scheidsrechtercorps, aan de toekomst van onze eerste – en eredivisie en
het werken in ons eigen corona crisisteam. Dat geeft ons veel hoop en optimisme
om ook een aantal andere onderwerpen op te pakken.
Daar willen we dan ook met veel energie het komende half jaar aan gaan werken.
En dat zal vast niet allemaal in één keer goed gaan en het zal vast ook niet
allemaal compleet gereed zijn en het zal vast ook niet naar ieders zin zijn. Dat is
een illusie. Maar ik ben er van overtuigd dat we samen heel veel verder gaan
komen, dan dat we nu zijn. Noem me gerust een onbenullige optimist. Dat geeft
niet. Want ik weet dat we het samen kunnen en ik heb er zin in.
In deze vergadering zullen we een paar onderwerpen van onze ambitie al vast
toelichten, waar we in 2021 samen met jullie aan willen gaan werken.
Door solidair te zijn en ons zo goed mogelijk aan de regels te houden en door de
inzet van een vaccin, hopen we dat onze leden in 2021 weer snel op het ijs
kunnen staan.
Dan ga ik nu graag over tot de agenda van vanavond.”
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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 Frans
Bijlsma, Frank van Roemburg en Huub Notten.
Frans Bijlsma (84) overleden
In juni 2020 is Frans Bijlsma op 84-jarige leeftijd overleden. Samen met zijn broer
Freek was hij in 1967 één van de grondleggers van IJshockeyclub Thialf.
In 1960 vertrok Frans met een ALO-diploma op zak, zijn broer ging een jaar
eerder, uit zijn geboortestad Den Haag naar Friesland. In Heerenveen begon een
paar jaar later hun droom en reis: de Friese jeugd kennis laten maken met
ijshockey. Met succes, want op 4 november 1967 speelde IJshockeyclub Thialf zijn
eerste wedstrijd tegen Amsterdam. Natuurlijk stond Frans, samen met zijn broer
Freek, op het ijs. Zijn vrouw als trouwste fan langs de kant. Tot scoren kwamen de
broers zelf die eerste wedstrijd nog niet. Het team verloor met 2-14, maar die
voelde als een overwinning. Het was het begin. 50 jaar later keerden beide broers
terug op het ijs van Thialf. Tijdens de jubileumwedstrijd in Thialf, ook tegen
Amsterdam, werden beiden benoemd tot ereleden van de club.
Vanaf dat moment werd bijna geen enkele thuiswedstrijd van de UNIS Flyers meer
gemist. Ook nu was zijn trouwste fan en steun er altijd bij. Frans genoot van de
sport en het ophalen van herinneringen met oude ijshockeyvrienden. De
wedstrijden zelf volgde en analyseerde hij misschien wel beter dan veel anderen in
het stadion. Het ijshockeyboek vol verhalen van Frans Bijlsma gaat dan wel dicht,
in onze geschiedenis blijven die verhalen altijd bestaan.
Frank van Roemburg (61) overleden
Voormalig Tilburg Trappers-speler Frank van Roemburg is op 61-jarige leeftijd
overleden.
Van Roemburg speelde als aanvaller en als verdediger voor Trappers en won met
de club in een lange loopbaan twee kampioenschappen en twee nationale bekers.
Daarnaast speelde hij in twee oefenwedstrijden voor de nationale ploeg.
'We noemden Frank ook wel ‘De Rus’, omdat hij zo’n goede techniek had.
Schijnbewegingen, korte passes, vlugge acties… Zo deden de Russen dat ook
altijd', zo wordt Van Roemburg herinnerd door zijn voormalige ploeggenoot Cas
van den Broek in Brabants Dagblad. Een echte gangmaker, ook in de ploeg.
Van Roemburg kwam tot 247 wedstrijden in het eerste team van Tilburg Trappers
waarin hij 41 goals en 47 assists op zijn naam bracht. Na zijn actieve loopbaan
was hij onder meer voorzitter van de jeugdafdeling van Tilburg Trappers. Hij
ontving de gouden clubspeld en werd benoemd tot erelid van de club.
Huub Notten (77) overleden
Voormalig teammanager Huub Notten van Snackpoint Eaters Geleen is afgelopen
week op 77-jarige leeftijd overleden.
Huub Notten was teammanager van Eaters tussen 1982 en 1990 en keerde later
tussen 2009 en 2011 nog terug in die functie in het jaar dat Mike Pellegrims als
coach actief was bij Geleen. In dat jaar pakte Eaters met de nationale beker één
van de hoofdprijzen in het Nederlandse ijshockey.
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IJshockey Nederland wenst familie, vrienden en bekenden van Frans Bijlsma,
Frank van Roemburg en Huub Notten veel sterkte met het verwerken van dit
verlies. De ijshockeysport in Nederland is dankbaar voor hun inzet voor onze
sport.
De voorzitter vraagt een kort moment van stilte voor alle leden die IJshockey
Nederland in de afgelopen periode zijn ontvallen.
2. Mededelingen
De directeur doet de volgende mededelingen:
Berichten van verhindering
De directeur deelt de berichten van verhindering mee. Er zijn berichten van
verhindering ontvangen van: Arnoud van Berkel (erelid), Jan de Greef (erelid), Eric
Martin (lid van verdienste), Cyril Speijer (lid van verdienste).
Aantal stemmen
Ook meldt de directeur dat de aanwezige leden (clubs) 40 van de mogelijk 45
stemmen kunnen uitbrengen.
Convocatie, agenda en vergaderstukken
De convocatie is op 27 november 2020 op de website gepubliceerd en per e-mail
verzonden. De agenda en de vergaderstukken zijn vanaf 4 december 2020 op de
website geplaatst en per e-mail verzonden.
Spelregels online vergadering
De directeur neemt de spelregels van het online vergaderen door.
De voorzitter doet de volgende mededelingen:
Gang van zaken rond Covid-19
“We hebben jullie van tevoren de gelegenheid gegeven om vragen te stellen, die
we vanavond kunnen beantwoorden.
We hebben een paar vragen gehad over de rol en positie van NOC*NSF en onze
verhouding daarmee.
Eind jaren 90 zijn twee sportkoepels samengevoegd. De ene was het Nationaal
Olympisch Comité (NOC) en de andere was de Nederlandse Sport Federatie
(NSF). Het NOC richtte zich op de Olympische sportbonden en NSF op de andere
bonden. Bijvoorbeeld korfbal, bowlen en kaatsen vielen onder NSF. De
samenvoeging had een paar voordelen: er was nog maar één sportkoepel dus één
aanspreekpunt voor het ministerie van VWS en één meer professioneel
ondersteunend apparaat.
NOC*NSF richt zich op de nationale sportbonden. Het is dus geen organisatie die
alle sportmiddelen in Nederland verdeelt.
Een paar getallen:
De Nederlandse gemeenten en provincies zijn in veel gevallen eigenaar van
sportaccommodaties. Daar gaat zo’n 3,5 miljard in om. Het ministerie van VWS
geeft zelf voor EUR 400 miljoen geld uit aan sport en daarnaast heb je zo’n EUR
50 miljoen dat door NOC*NSF wordt uitgegeven.
In 2012 heeft NOC*NSF, vastgesteld door de leden, besloten zich vooral te richten
op het stimuleren en ondersteunen van Olympische topsportprogramma’s of
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anders gezegd als je een kans hebt op medailles op de OS krijg je geld. Dat beleid
is bijzonder succesvol geweest. Wij staan als klein landje in de top 5 van meest
medaille winnende landen op relevante toernooien. Sinds die tijd vallen wij als
ijshockey buiten deze programma’s. Daar is sinds kort verandering in gekomen
door onze vrouwen. Die hebben OS potentie en gaan financieel ondersteund
worden.
NOC*NSF is voor alle sporten de spreekbuis naar het ministerie van VWS. Via de
voorzitter Anneke van Zanen, word ik vrijwel continu op de hoogte gehouden wat
ze doen richting VWS. We worden als ijshockey steeds beter gehoord door
NOC*NSF. We hebben sinds kort als bestuur een betere band met NOC*NSF.
Een mooi succes was het afschaffen van de 1,5 meter regel op de spelersbank en
de strafbank. Dat was een unieke situatie voor onze sport en dat hebben we
NOC*NSF en daarna VWS goed duidelijk kunnen maken. Theo heeft de afgelopen
periode ontzettend veel tijd en moeite daarin gestopt. Dat begint steeds meer te
lonen. Hij zal daar dadelijk nog wat over vertellen.
Sinds begin september heb ik met de directeur van de schaatsbond en van de
curlingbond regelmatig een online meeting. Daarin proberen we elkaar te helpen
en te ontdekken hoe we samen meer kunnen oppakken. Theo heeft veel contact
met de ijsbanen.
Tot slot is het NOC*NSF gelukt om vorige week de staatsecretaris van sport zo ver
te krijgen om te kijken of zij nog extra steun voor de sportverenigingen kan
verzorgen, omdat ook de sportverenigingen te kampen hebben met sterk
achterblijvende inkomsten, die nu niet worden gecompenseerd.”
De directeur neemt het woord van de voorzitter over in het kader van de gang van
zaken rond Covid-19:
De directeur geeft een toelichting op de coronamaatregelen en de gevolgen:
“Wat doet de bond om invloed uit te oefenen bij de keuzes die worden gemaakt
rondom het coronavirus. Belangrijk is de verantwoordelijkheid te nemen om de
maatregelen te accepteren die opgelegd worden. We zijn in een totale lockdown
terecht gekomen doordat de grenzen werden opgezocht en overschreden. We
proberen alles wat mogelijk is eruit te halen samen met NOC*NSF. VWS beslist
uiteindelijk vanuit de overheid. NOC*NSF is spreekbuis namens de bonden bij
VWS. Wekelijks zitten bonden – technisch directeur en directeur en
competitiecommissieleden – aan tafel bij NOC*NSF. Het wordt steeds lastiger om
mensen te blijven enthousiasmeren. De wensen worden uitgebreid besproken en
overwogen en door NOC*NSF doorvertaald naar VWS.”
We hebben een brief verzonden dat we per 16 januari 2021 gaan starten. Dat is
wat NOC*NSF aangaf van wat – op dat moment - mogelijk was. Door de totale
lockdown is de datum 16 januari 2021 niet haalbaar. We hebben gezegd dat we
dan niet overgaan tot het plannen van competities. Wel hebben we gezegd dat we
clubs faciliteren bij vriendschappelijke wedstrijden en toernooien. Dan is
gesproken over het starten van topsportcompetities. VWS heeft aan NOC*NSF de
opdracht gegeven om zeer nauwkeurig in kaart te brengen wat volgens hen een
topcompetitie is. De opdracht aan NOC*NSF is tevens dat zij een quotum hebben
van maximaal 5.000 sporters die weer actief mogen trainen en wedstrijden mogen
spelen. Om dit getal te behalen wordt zeer streng gekeken naar alle sporten en of
zij voldoen aan een aantal criteria. De definitie voor NOC*NSF is derhalve geweest
dat uitsluitend de hoogste competitie van een sport weer op kan starten. Ook is als
criterium aangegeven dat in deze competitie die spelers deelnemen die deel
uitmaken van nationale selecties. Naast die criteria worden ook eisen gesteld aan
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de deelnemende verenigingen. Deze eisen worden omschreven in een protocol
voor deelname topcompetities. Het spreekt voor zich dat deze protocollen veel
organisatie zullen vergen van de clubs die deelnemen. Denk hierbij aan een
beperkt aantal mensen aanwezig in de hal, een medische coördinator die
verantwoordelijk is voor de uitvoering van de protocollen, 2 testen per week per
speler met minimaal een test 24 uur voor aanvang wedstrijd. Conclusie is dat voor
IJshockey Nederland, door NOC*NSF, uiteindelijk de volgende competities worden
aangemerkt als topcompetities: Oberliga en BeNe-League. De eredivisie/eerste
divisie wordt, gezien de criteria en rekening houdende met het maximale quotum
voor alle sporten, niet aangemerkt als topcompetitie. Dit betekent dat de
eredivisie/eerste divisie niet van start zal gaan. De Oberliga gaat van start, de
BeNe-League gaat zich beraden. Protocollen verantwoord opstart topcompetities
hebben te maken met het verplicht uitvoeren van testen en organisatie rondom de
wedstrijd.
Harry Vlaardingerbroek (Den Haag) deelt mee dat de Nederlandse BeNeLeagueteams hebben besloten dit seizoen niet aan competities deel te nemen.
Financieel en organisatorisch is dit niet haalbaar. De spelers en de achterban zijn
hierover geïnformeerd. De clubs richten zich vanaf begin 2021 op het seizoen
2021-2022. De directeur dankt Harry voor dit bericht en geeft aan dat hij de
beslissing begrijpt. We hopen dat clubs het nieuwe seizoen weer volledig aan de
slag kunnen gaan. Graag wil IJshockey Nederland hierover een open discussie
voeren met de BeNe-Leagueclubs op weg naar een nieuwe start. Harry geeft aan
dat de beslissing unaniem is genomen. Helaas is geen andere conclusie mogelijk.
Ron Lahay (Geleen) wijst op een perscommuniqué met embargo tot
morgenochtend 07:00 uur. Gedurende de vergadering kwam naar boven dat het
bericht is gelekt en dat derhalve het embargo komt te vervallen.
Graag neemt IJshockey Nederland contact op met de clubs wanneer het weer
mogelijk is om met sporten te kunnen starten.
De voorzitter geeft een terugkoppeling naar aanleiding van de zelfevaluatie van
het bondsbestuur.
De voorzitter doet de volgende mededelingen:
Bestuursevaluatie
“In 2005 heeft NOC*NSF de code Goed Sport Bestuur ingevoerd. Dat is een set
van regels en eisen waar je als sportbond aan moet voldoen. Sindsdien worden
we als sportbond steeds strenger beoordeeld of we voldoen aan die code of niet.
Het kan zelfs leiden tot het stopzetten van subsidies of uit de Olympische familie
gezet worden, zoals bijvoorbeeld met de internationale boksbond is gebeurd.
Die code Goed Sport Bestuur gaat vooral over of je een aantal belangrijke zaken
goed geregeld hebt, zoals:
•
•
•
•

Wordt de jaarrekening door een onafhankelijke accountant gecontroleerd?
Zijn er beperkte zittingstermijnen voor de bestuurders?
Is duidelijk vastgelegd wat er van bestuurders wordt verwacht?
Zijn de taken en verantwoordelijkheden van het bondsbureau goed
beschreven?
• Hoe wordt omgegaan met gevallen van doping en seksuele intimidatie?
• Welke rol heeft de ALV?
• Hoe is het met de diversiteit in het bestuur gesteld?
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Op de meeste van deze vragen scoren we als IJshockey Nederland goed. Enkele
kunnen beter.
Naast dit soort vragen is er sinds 2017 door NOC*NSF de eis aan toegevoegd dat
het bestuur een zelfevaluatie moet houden. Een zelfevaluatie die we moeten doen,
anders raken we onze NOC*NSF bijdrage kwijt.
Al was het niet verplicht, het is goed om af en toe even stil te staan bij je eigen
handelen. Los van de hectiek en problemen van alledag en het liefst op een
gestructureerde manier aan de hand van een set vragen. Vragen als: Doen we de
goede dingen? Doen we de dingen goed? Vergeten we iets? Wat kunnen we leren
van wat we hebben gedaan in bepaalde situaties? Spreken we elkaar aan op een
respectvolle manier als dat nodig is? Hoe gaan we sowieso met elkaar om? Dat
soort vragen.
Iedereen kijkt anders naar dingen. Waar de één tevreden over is, is de ander
kritisch. Wat de één belangrijk vindt, vindt een ander minder belangrijk. Wat de
één een goede aanpak vindt, vindt een ander niks. Het is dus goed, als je in een
team werkt, om hier af en toe bij stil te staan. Zodat je goed weet van elkaar ‘hoe
je in de wedstrijd zit’ en daar wat aan kunt doen als dat nodig is.
Voor ons is het echter ook verplicht om het te doen. De vorm waarin we het doen,
staat ons vrij. Ik heb daarvoor een eigen methode ontworpen.
Een methode die jullie ook kunnen gebruiken als je aangeeft bij Wilma of bij mij dat
je dat wilt en waarmee ik jullie ook wil helpen in het toepassen ervan.
Ik loop kort met jullie door de resultaten van de bestuurlijke zelfevaluatie, waarvan
de uitwerking vooral in het nieuwe ambitiedocument zal plaatsvinden, dat we bij
een volgend agendapunt zullen toelichten.”
Hierna neemt de penningmeester het woord over de facturatie aan de clubs en de
contractanten.
Facturatie
De penningmeester memoreert aan de coronaperiode, waarbij in deze onzekere
periode het ene besluit wordt opgevolgd door het andere besluit. Overleg is
gevoerd met NOC*NSF. Het coronanoodfonds NOC*NSF is ingetrokken. Gekeken
is naar de financiële consequenties voor de bond en de clubs en afwegingen die
daarin moeten worden gemaakt. In het geval wordt gekozen voor crediteren bij de
clubs / contractanten wordt de kans verkleind voor clubs om in aanmerking te
komen voor steunmaatregelen. Verlies van inkomsten bij de bond maakt het niet
mogelijk lopende kosten door te betalen. Derhalve is besloten om afdrachten
vooralsnog nog niet crediteren. Uitleg hierover is via een brief gegeven aan de
clubs. Het bestuur van IJshockey Nederland pleit ervoor om pas aan het eind van
het seizoen 2020-2021 de balans op te maken. Veel clubs hebben de facturen
betaald, sommige clubs hebben na enige aansporing betaald. Gezien het feit dat
clubs na de brief alsnog hebben betaald, vraagt het bondsbestuur de clubs die nog
facturen open hebben staan alsnog te betalen.
De penningmeester vraagt de vergadering na afloop van het lopende seizoen de
balans op te maken en in de volgende algemene ledenvergadering tot een voorstel
te komen met betrekking tot een compensatieregeling voor de clubs. De vorm van
de compensatieregeling zal voorafgaand aan de volgende algemene
ledenvergadering met de clubs worden besproken.
De penningmeester dient voor de bond NOW- en TVL-aanvragen in en rapporteert
de uitkomsten van de aanvragen aan de clubs.
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Hierna neemt het bestuurslid marketing & communicatie het woord over de
automatisering:
Danny Micola von Fürstenrecht geeft een toelichting op de nieuwe wedstrijdautomatisering. Inge Hogendijk (Zoetermeer) vraagt of de nieuwe
ledenadministratie automatisch wordt gekoppeld. Joey Nijsten (Geleen) vraagt om
nadere informatie over de nieuwe ledenadministratie en of deze ledenadministratie
gekoppeld kan worden met club-systemen. Een en ander zou moeten leiden tot
een verlaging van de administratieve lasten. Danny Micola von Fürstenrecht geeft
aan dat een en ander wordt onderzocht en dat clubs een afgeleide krijgen van het
product, waarbij gekeken wordt naar koppelingen. Vanaf januari 2021 starten de
gesprekken over de online ledenadministratie. Inge vraagt of clubs moeten
meebetalen aan het product. Danny Micola von Fürstenrecht geeft aan dat we
hierop nog terugkomen. Het is nu nog te vroeg voor concrete antwoorden. Een
groot gedeelte wordt gesubsidieerd door de overheid. Een klein deel zal mogelijk
door de clubs betaald moeten worden.
Danny Micola von Fürstenrecht komt terug op de vraag van Yeti’s Breda over de
ledenwervingscampagne Zelf ijshockeyen. Door de maatregelen op Covid-19 is de
campagne uitgesteld. Dit heeft te maken met het feit dat ouders niet bij de
kinderen aanwezig kunnen zijn. Danny heeft met de jonge vereniging Yeti’s Breda
maandelijks contact. Danny pakt de campagne in de komende maanden met de
andere clubs op.
3. Ingekomen stukken
De directeur geeft aan dat voorafgaand aan de algemene ledenvergadering een
mail van Ronald Diehle (persoonlijke leden) is ontvangen en beantwoord tijdens de
mededelingen met betrekking tot de coronamaatregelen.
4. Notulen van de algemene ledenvergadering van 9 september 2020 (bijlage)
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de notulen van de algemene
ledenvergadering van 9 september 2020 vast te stellen. De notulen van de
algemene ledenvergadering van 9 september 2020 worden goedgekeurd.
5. Boekjaar van kalenderjaar naar verenigingsjaar
De penningmeester licht de notitie met betrekking tot het verleggen van het
boekjaar toe. IJshockey Nederland stelt voor om het boekjaar te verleggen van
kalenderjaar naar verenigingsjaar. Dat houdt in dat het boekjaar van 1 juli tot en
met 30 juni komt te liggen. Hiermee verwacht IJshockey Nederland een betere
aansluiting te hebben enerzijds met het speelseizoen en anderzijds met de
planning & control cyclus van de clubs.
IJshockey Nederland bereidt na de goedkeuring van de leden de statutenwijziging
van boekjaar naar verenigingsjaar voor. IJshockey Nederland legt in de volgende
algemene ledenvergadering naast de betreffende statutenwijziging het
meerjarenplan en de meerjarenbegroting op basis van verenigingsjaar ter
goedkeuring voor.
De penningmeester licht in de volgende algemene ledenvergadering een
eventuele technische reparatie van de inkomsten in de boekhouding toe. De
financiële verslagen worden voorzien van een accountantsverklaring. Een
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eventuele technische verschuiving van inkomsten legt IJshockey Nederland
derhalve tijdens de volgende algemene ledenvergadering ter goedkeuring voor.
De penningmeester licht toe dat de technische reparatie geen financiële
consequenties voor de clubs inhoudt.
De penningmeester legt uit dat de volgende jaarrekening de periode van 1 januari
2020 tot en met 30 juni 2021 beslaat. Vanaf 1 juli 2021 volgt jaarlijks een
jaarrekening over het verenigingsjaar (van 1 juli tot en met 30 juni).
De penningmeester organiseert bijeenkomsten met penningmeesters en
belangstellenden om voorafgaand aan de volgende algemene ledenvergadering
diverse zaken toe te lichten. Hierbij wordt ingegaan op het nieuwe facturatiestelsel.
Daarop komt IJshockey Nederland tijdens de volgende algemene
ledenvergadering met een concreet voorstel.
IJshockey Nederland organiseert begin juni 2021 de volgende algemene
ledenvergadering. De penningmeester presenteert tijdens de volgende algemene
ledenvergadering de begroting 2021-2022.
Ronald Diehle (persoonlijke leden) vraagt of IJshockey Nederland gaat besparen
op de controlekosten van de accountant nu de balans niet meer gecontroleerd
hoeft te worden. De penningmeester verwacht niet dat de controlekosten van de
accountant omlaag gaan.
6.a. Activiteitenplan 2021
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering het activiteitenplan IJshockey
Nederland 2021 (activiteiten van 1 januari tot en met 30 juni 2021) vast te stellen.
De directeur merkt op dat inmiddels bekend is dat WK’s vanwege Covid-19 geen
doorgang vinden.
6.b. Begroting 2021
De penningmeester verwijst naar de begroting IJshockey Nederland 2021
(activiteiten van 1 januari tot en met juni 2021). De volgende begrotingen beslaan
de periode van 1 juli tot en met 30 juni.
De begroting 2021 geeft de stand van zaken op dit moment weer. Per 30 juni 2021
is duidelijk op welke activiteiten Covid-19 van invloed is geweest. De
penningmeester neemt voorafgaand aan de algemene ledenvergadering in een
aparte bijeenkomst de penningmeesters mee in de actuele situatie.
De penningmeester merkt op dat de kosten worden geminimaliseerd of dat voor
extra kosten dekking wordt gevonden. Bij het ontbreken van dekking worden geen
extra kosten gemaakt.
Het overleg met de penningmeesters neemt geen besluiten. Besluitvorming is
voorbehouden aan de algemene ledenvergadering.
De meerderheid van stemmen kiest voor het mandaat dat IJshockey Nederland op
de financiële huishouding past en dat het bondsbestuur in de volgende algemene
ledenvergadering over de uitkomst van de begroting rapporteert.
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8. Rondvraag
Joop Vullers (erelid) complimenteert bestuur en bureau voor het verrichte werk in
deze surrealistische periode.
Roy Slond (Breda) stelt voor om gezien de coronasituatie teams te bevriezen en
leeftijden aan te passen. Volgens Roy bestaat de kans dat clubs geen team(s)
meer hebben vanwege het uitblijven van nieuwe ledenaanwas. Esther Calame
(Den Haag) is er dan wel voorstander van dat dit dan een lange termijn afspraak
moet worden en niet na 1 seizoen weer wordt teruggedraaid. De directeur verzoekt
de clubs om argumenten voor of tegen te sturen. Nico van Galen Last (Eindhoven)
meent hier alleen voor te kiezen als dit internationaal beter aansluit. Ginny Isbouts
(Geleen) bespreekt dit eerst met de technische stafleden. Ben van Duin
(Amsterdam) stelt voor om Duitsland te raadplegen. De directeur onderzoekt de
voordelen van een eventuele aanpassing.
Ronald Diehle (persoonlijke leden) vraagt of de bond contact heeft met de ijsbanen
met betrekking tot het verlengen van de opening van de ijsbanen. De directeur
geeft aan dat IJshockey Nederland met de KNSB en de VKN in overleg.
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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PRESENTIELIJST VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN
IJSHOCKEY NEDERLAND GEHOUDEN OP
WOENSDAG 16 DECEMBER 2020
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
Stichting Topijshockey Eaters Geleen
Vereniging Jeugdbelang
Smoke Eaters Geleen
Stichting Topsport Hijs Hokij Den Haag
Hijs Hokij Den Haag
GIJS Groningen
SJIJ Heerenveen e.o. 1991
Hoornse IJshockeyvereniging
“Blue Mountain Cougars”
Stichting IJshockeyclub
Capitals Leeuwarden
Leidse IJshockeyclub Leiden Lions
Stichting IJshockey Noviomagus
Vereniging Jeugdijshockey Nijmegen
Stichting Topijshockey Tilburg
Stichting IJshockeyclub Utrecht
IJshockeyvereniging Zoetermeer
Persoonlijke leden
Ereleden en leden van verdienste
J. Vullers
O. Smits
Mevrouw M. Goessens
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aantal
stemmen (40 stemmen)
2
2
2

-

B.A. van Duin, J. Kwist
M. van Brunschot
R. Slond, M. Cleton

2
2

-

R. van den Dungen, A. Grift
S. de Gruiter, R. Vijgeboom

2
2

-

N. van Galen Last
R. Lahay

2

-

2
2
2
2

-

J. Nijsten, mevrouw G. Isbouts, mevrouw
T. Noblesse
H. Vlaardingerbroek
mevrouw E. Calamé, R. Hols
J. van Gelder, E. Manning
L. Scheenstra

1

-

J. Klappe

2
2
2
2
2
2
2
1

-

P. Poelsma, J.H. Doele, J. de Jong
H. Neuman, J. van Osta
P. Fondse, mevrouw M. Vooren
P. Fondse, mevrouw M. Vooren
J. Heefer, D. van Aarle, R. van Baast
M. van Doorn
R. Daleman, mevrouw I. Hoogendijk
R. Diehle

-

erelid
lid van verdienste
lid van verdienste

Belangstellenden
Mevrouw Marlies Goessens
Martin de Wilde
Patrick van de Wijgert
Mevrouw Nathalie Kösters
Koen Arens
Joep Meijsen

-

competitiecommissie
referee in chief
scheidsrechterscommissie
scheidsrechterscommissie
Icehawks Eindhoven
redacteur www.ijshockeynederland.nl

Leden afwezig met kennisgeving

Stichting Sweetlake Panters

aantal
stemmen (2 stemmen)
-2

Leden afwezig zonder kennisgeving

IJshockeyclub Enschede Lions
Stichting Eredivisie Friesland Flyers 2014

aantal
stemmen (3 stemmen)
-1
-2

Berichten van verhindering
Arnoud van Berkel
Jan de Greef
Eric Martin
Cyril Speijer

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