NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND

NOTULEN
ALGEMENE
LEDENVERGADERING

NIEUWEGEIN, 25 JANUARI 2017
1

NOTULEN
ALGEMENE LEDENVERGADERING
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND
WOENSDAG 25 JANUARI 2017
IN NBC DE BLOKHOEVE 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 6 juni 2016
5. Notulen van de buitengewone algemene ledenvergadering van 28 november 2016
6. Toetreding leden
7. Vaststelling c.q. wijziging van statuten en reglementen
8. Bestuursverkiezing
9.a. Vaststelling contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2016-2017
9.b. Vaststelling scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2016-2017
10.a. Beleidsplan NIJB 2017
10.b. Sporttechnisch beleidsplan NIJB 2017
10.c. Jaarplan NIJB 2017
10.d. Begroting NIJB 2017
11. Onderscheidingen
12. Rondvraag
13. Sluiting
1. Opening
De voorzitter opent de 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.
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:
Dummy Smit
Afgelopen week is voormalig ijshockeyinternational en technisch directeur van de
ijshockeybond Dummy Smit overleden. De op 25 juni 1928 geboren Amsterdammer
speelde een cruciale rol tijdens de glorietijd van het Nederlandse ijshockey vanaf eind jaren
zeventig.
Dummy Smit had een internationale loopbaan als speler en coach en vervulde later een
belangrijke rol bij de deelname van het Nederlands team aan de Olympische Spelen in
Lake Placid en het wereldkampioenschap voor A-landen een jaar later. Een man die
internationaal gerespecteerd werd en een enorme invloed had op een gouden generatie
spelers als coach van Jong Oranje en teammanager bij het grote team.
Voordat Dummy Smit halverwege de jaren zeventig aantrad als technisch directeur van de
ijshockeybond onder voorzitter Freddy Schweers had hij al een heel ijshockeyleven achter
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de rug. Als speler was hij na de tweede wereldoorlog actief voor de Amsterdamse
IJsvogels. Als het ijshockey in Amsterdam aan een pauze van twaalf jaar begint na de
sluiting van de Apollohal wijkt Smit uit naar het buitenland.
Hij speelde in de jaren daarna onder meer in België, Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk en
Joegoslavië, waarbij hij doorgroeide van speler, naar speler/coach en uiteindelijk speler. In
1962 maakt hij deel uit van het Oranje-team dat deelneemt aan het wereldkampioenschap
in Colorado Springs in de Verenigde Staten.
Dummy Smit trad in 1988 terug als technisch directeur van de ijshockeybond, maar bleef
de sport daarna nog jaren volgen.
Guus Bakker
Guus Bakker is dinsdag 6 september 2016 op 61-jarige leeftijd in zijn woonplaats Tilburg
overleden. De clubicoon van Tilburg Trappers was al geruime tijd ziek.
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 NederlandsCanadezen. Hij speelde voor Tilburg Trappers 422 wedstrijden 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, haalde Guus
Bakker zijn papieren om coach te worden. Daarop werd hij coach bij de jeugd van de
Tilburg Trappers en vervolgens assistent-coach 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. Vanaf 2009 werd Guus manager van DESTIL Trappers Tilburg en
al vanaf veel verder terug manager van het Jong Oranje U20-team en daarvoor assistentcoach van het Jong Oranje U18-team. Hij was lid van verdienste van de Nederlandse
IJshockey Bond.
Frans-Michaël van Erp
Voormalig voorzitter Frans van Erp van de Nederlandse IJshockey Bond is eind november
overleden. De Hagenaar bracht de rust in het Nederlandse ijshockey terug na een roerige
periode.
Van Erp werd in 1994 benoemd tot erevoorzitter van de NIJB. Hij overleed op 29 november
van dit jaar op 92-jarige leeftijd en is inmiddels in besloten kring begraven. ‘Na een
welbesteed leven is rustig van ons heengegaan’, zo wordt zijn overlijden beschreven op de
kaart. Van Erp werd geboren op 14 februari 1924.
De overleden voormalige sportbestuurder werd in in november 1989 op 66-jarige leeftijd
gekozen tot bondsvoorzitter als opvolger van Sjoerd Feenstra. Voor die tijd was Van Erp al
enkele jaren lid van het bondsbestuur. Hij werd op 23 november 1989 tijdens de
jaarvergadering van de bond met unanieme stemmen gekozen.
Jos de Haan
Jos de Haan is op dinsdag 24 januari 2017 overleden. Jos de Haan was één van de
initiatiefnemers voor de bouw van de Eindhovense Kunstijsbaan, voortrekker van het
ijshockey in Eindhoven en langjarig voorzitter van de ijshockeyvereniging Kemphanen
Eindhoven. Zijn eerste prioriteit lag vanaf het allereerste begin bij de opleiding van de
jeugd, en door Dr. Frans Otten als eerste voorzitter aan de club te binden wist De Haan al
zich vroeg verzekerd van een goede relatie met de NV Philips en DAF, wat het mogelijk
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maakte die ambitie waar te maken. Door het aantrekken van gerenommeerde jeugdtrainers
als Bob Jastremsky, Eddie Gosselin, Claude Boileau en Ward Laurie werd in Eindhoven
onder de leiding van De Haan gestaag gewerkt aan een toekomst waarin de zelf-opgeleide
spelers de club naar de top van het Nederlandse IJshockey zouden leiden. Spelers als
Theo van Gerwen, Risto Mollen, Mike Louwers en Tommie Hartogs werden de bekendste
uithangborden van die jeugdopleiding. Ook toen de Haan zich onder druk van de
toenemende commercialisering van de sport moest neerleggen bij een situatie waarin het
grote geld en korte termijn visie de overhand kregen, bleef hij op de achtergrond pleiten
voor meer investeringen in het jeugdijshockey. Tot op zeer late leeftijd diende hij, gevraagd
en ongevraagd, ook het bestuur van de NIJB van advies. Jos de Haan was lid van
verdienste van de Nederlandse IJshockey Bond.
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 directeur deelt de berichten van verhindering mee. Er zijn berichten van verhindering
ontvangen van Jan de Greef (erelid), John Ponsioen (erelid), Wim Tamboer (erelid), Eddy
Euverman (erelid), Ruud Jonkmans (erelid), Cyril Speijer (lid van verdienste), Ron van
Gestel (clubvoorzitter), Marlies Goessens (commissielid), Ronald Coesel (openbaar
aanklager), IJshockeyclub Capitals Leeuwarden (lid) en LIJC Leiden Lions (lid).
Aantal stemmen
Ook meldt de directeur dat de aanwezige leden (clubs) 34 van de mogelijk 46 stemmen
kunnen uitbrengen.
De convocatie is op 6 januari 2017 op de website nijb.nl gepubliceerd. De agenda van de
algemene ledenvergadering is op 19 januari 2017 op de website nijb.nl gepubliceerd. Vanaf
19 januari 2017 waren de vergaderstukken via nijb.nl te downloaden. Ook zijn links naar de
vergaderstukken per mail verzonden.
Na een tweede uitnodigingsronde voor het voorzittersoverleg op maandag 23 januari 2017
hebben we vastgesteld dat bijna de helft van de voorzitters niet in de gelegenheid is de
vergadering bij te wonen. Gezien de importantie van deze strategische bespreking rond de
voortgang van het topijshockey in Nederland hebben wij besloten de meeting te
verschuiven. Deze vergadering was bedoeld om met u de voortgang van onder andere de
BeNe League te bespreken. Tijdens de vergadering willen wij met u een nieuwe datum
afspreken. Bovendien kwam er een verzoek om een discussiestuk (presentatie) in
combinatie met een vragenlijst uit te zenden. Dit zal op korte termijn gebeuren.
Sedert toetreding van de NIJB tot het Instituut Sport Rechtpraak met betrekking tot zaken
aangaande sexuele intimidatie en doping, dient de algemene ledenvergadering een
afgevaardigde te kiezen die de belangen van de individuele leden (scheidsrechters,
ereleden, contractanten, et cetera) behartigt en namens hen stemrecht heeft. De heer Paul
de Brabander is in de algemene ledenvergadering van 2 juni 2016 gekozen tot
vertegenwoordiger van de individuele leden. Na dit lopende seizoen stelt de heer Paul de
Brabander zijn functie ter beschikking. Derhalve zal na dit lopende seizoen een vacature
voor deze functie bestaan.
Voor de functie van Referee-in-Chief zijn een aantal kandidaten gesproken. In overleg met
de scheidsrechterscommissie en het bondsbestuur is besloten dat de keuze op oudscheidsrechter Onno Hoekstra is gevallen. Onno Hoekstra was scheidsrechter op het
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hoogste niveau in de periode van 1978 – 1999, lid van de scheidsrechterscommissie en
docent/supervisor (opleiding NOC*NSF gevolgd tot docent ijshockeyscheidsrechter). De
heer Hoekstra gaat graag de uitdaging aan. Hij gaat samen met de scheidsrechterscommissie het ingezette beleid voortzetten. Gewerkt zal worden aan het vergroten van het
korps vanwege vergrijzing. Het zal veel werk vragen om jonge scheidsrechters te
recruiteren. Voor alle licenties zullen opleidingen worden geboden. Gewerkt wordt aan een
kwalitatief goed en evenwichtig korps.
Het bondsbestuur stelt vast dat agressie door ouders richting scheidsrechters steeds meer
toeneemt en verzoekt de clubs hier doortastend tegen op te treden.
De technisch directeur meldt de volgende sporttechnische ontwikkelingen:
Jong Oranje U20 speelde in de periode van 11 tot en met 17 december 2016 in Tallinn,
Estland tijdens het 2017 IIHF IJshockey Wereldkampioenschap Divisie II groep A om het
kampioenschap. Tegenstanders van Oranje waren Kroatië, Estland, Japan, Litouwen en
Roemenië. Nederland eindigde op de vijfde plaats en handhaaft zich in Divisie II groep A.
Handhaving was het doel. Gehoopt werd op een medaille. Bij Team Nederland ontbraken
enkele spelers door verplichtingen bij hun club in het. Tevens lijkt het gemis van de
Nederlandse IJshockey Academie zijn weerslag te hebben op het ijs, aldus de technisch
directeur.
3. Ingekomen stukken
Er is een ingekomen stuk ontvangen van de Stichting Topijshockey Eaters Limburg:
-------- Doorgestuurd bericht -------Onderwerp:RE: Convocatie algemene ledenvergadering d.d. 25 januari 2017
Datum:Mon, 9 Jan 2017 23:23:34 +0100
Van:Puk Daniels - Eaters Limburg <puk.daniels@eaters.nl>
Aan:'IJshockey Nederland - Bondsbureau' <info@ijshockeynederland.nl>
CC:'Ron Lahay | Limburg Eaters' <ron.lahay@eaters.nl>, dekosche@ziggo.nl
L.S.,
Laco Eaters komt in ieder geval met 2 man, VJB Smoke Eaters zal zelf reageren op de
uitnodiging.
We gaan er van uit dat we de stukken en voorstellen mbt agenda punten 4 t/m 10 ruim
tevoren krijgen toegezonden?
Bij 10d gaan we er van uit dat de toegestuurde informatie is in een format zoals tijdens de
extra ALV is afgesproken? (begroting/jaarplan 2016, realisatie van beide plannen,
begroting/jaarplan 2017)
Gaarne uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Puk Daniels
Stichting Topijshockey Eaters Limburg
T : +31 (0) 6 1506 5070
E: puk.daniels@eaters.nl
W: www.eaters.nl
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Hierop is de volgende mail verzonden:
-------- Doorgestuurd bericht -------Onderwerp:Re: Convocatie algemene ledenvergadering d.d. 25 januari 2017
Datum:Fri, 20 Jan 2017 10:58:37 +0100
Van:IJshockey Nederland - Bondsbureau <info@ijshockeynederland.nl>
Aan:Puk Daniels - Eaters Limburg <puk.daniels@eaters.nl>
CC:Rob van Rijswijk <rob.van.rijswijk@ijshockeynederland.nl>, Arjan van der
Horst <arjan.van.der.horst@ijshockeynederland.nl>
Geacht Bestuur, beste Puk,
Zoals door de penningmeester van de NIJB toegezegd zullen de voorlopige cijfers van
2016 worden gepresenteerd en toegelicht.
Vertrouwende je hiermede voldoende te hebben geïnformeerd verblijven wij met een
sportieve groet,
Rob van Rijswijk
General Secretary (CEO)
rob.van.rijswijk@ijshockeynederland.nl
+31 6 55453998
www.ijshockeynederland.nl
- De heer Daniels (Stichting Topijshockey Limburg Eaters) merkt op dat in de vorige
algemene ledenvergadering is toegezegd dat in deze algemene ledenvergadering naast de
cijfers van 2017 de cijfers van 2016 zouden worden gepresenteerd (begroting
2017/realisatie 2016/begroting 2016). De penningmeester geeft aan dat het onmogelijk is
om binnen twee weken de definitieve cijfers gereed te hebben. De heer Daniels verzoekt
derhalve om een nazending.
- Verder is de heer Daniels benieuwd hoe de begroting 2017 zonder een helder beeld van
2016 tot stand is gekomen. De penningmeester geeft aan dat bij het opstellen van de
begroting zoveel mogelijk op activiteiten wordt begroot. Uitgangspunten en beslissingen
worden meegenomen op basis waarvan een begroting tot stand komt. De heer Daniels ziet
graag een begroting 2017 en een realisatie 2016. De meest voorlopige cijfers van 2016
kunnen nu nog niet worden gepresenteerd aldus de penningmeester. Bij het opstellen van
de begroting 2017 is gekeken naar het beleid van 2017. Ieder jaar kent een ‘eigen’
beleidsplan op basis waarvan de begroting tot stand komt. De penningmeester is verheugd
dat we in samenwerking met BONDcenter nu steeds sneller cijfers kunnen presenteren.
Harry Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den Haag) vraagt om een indicatie van de voorlopige
cijfers van 2016. De penningmeester geeft aan dat we met BONDcenter een nieuw
rekenschema aan het afstemmen zijn waardoor op termijn de managementrapportages
snel opgeleverd kunnen worden.
- De heer Daniels vraagt of de financiële commissie de cijfers wel krijgt toegezonden. Harry
Vlaardingerbroek (lid financiële commissie) stelt dat ook de leden de cijfers in juli krijgen.
- Afgevraagd wordt of de begroting 2017 nu wel ter goedkeuring kan worden voorgelegd
daar de clubs geen vergelijking kunnen doen. De penningmeester begrijpt de opmerking;
het is echter technisch gezien onmogelijk om de begroting en de realisatie in één
vergadering te presenteren.
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- De heer Van Haaren (IJV Red Eagles ’s-Hertogenbosch) is van mening dat het wel
mogelijk moet zijn om voorlopige cijfers te presenteren. De voorzitter stelt vast dat we bij
agendapunt 10.d. een indicatie van de cijfers 2016 geven.
- De heer Daniels verzoekt dat de financiële commissie wel de cijfers ontvangen. De heer
Vlaardingerbroek stelt opnieuw dat de leden in juli in de algemene ledenvergadering de
jaarrekening zullen ontvangen.
4. Notulen van de buitengewone algemene ledenvergadering van 6 juni 2016
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de notulen van de buitengewone
algemene ledenvergadering van 6 juni 2016 vast te stellen. De notulen van de
buitengewone algemene ledenvergadering van 6 juni 2016 worden door de algemene
ledenvergadering goedgekeurd.
5. Notulen van de buitengewone algemene ledenvergadering van 28 november 2016
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de notulen van de buitengewone
algemene ledenvergadering van 28 november 2016 vast te stellen. De notulen van de
buitengewone algemene ledenvergadering van 28 november 2016 worden door de
algemene ledenvergadering goedgekeurd.
6. Toetreding leden
Er zijn geen toetredende leden.
7. Vaststelling c.q. wijziging van statuten en reglementen
Aanpassing sportreglement en bijlage bij het sportreglement
In het voorjaarsoverleg van 17 mei 2016 zijn reglementswijzigingen voorgesteld. Deze
reglementswijzigingen zijn na goedkeuring verwerkt in het sportreglement en de bijlage in
het sportreglement. Het sportreglement seizoen 2016-2017 en de bijlage bij het
sportreglement seizoen 2016-2017 zijn vervolgens gepubliceerd op de website van de
NIJB.
Aanpassingen tuchtreglement
Om de functie van openbaar aanklager in te bedden in de reglementen wordt het nieuwe
artikel 7 van het tuchtreglement ter goedkeuring voorgelegd. De nummering van het
bestaande artikel 7 en de volgende artikelen worden opgehoogd met 1.
Aanpassing sportreglement
Artikel 50 van het sportreglement (Matchfixing en Betting) is aangepast conform de
Blauwdruk van NOC*NSF.
- De heer Van Vught (IJHC Dordrecht Lions) vraagt of het contract met Betsson in conflict
komt met artikel 50 van het sportreglement. De directeur geeft aan dat de kans bij
jeugdwedstrijden groter is dat matchfixing plaatsvindt dan bij professionele wedstrijden. De
heer Van Vught vraagt of dat clubs niet in de problemen komen bij het afsluiten van
contracten met bettingbedrijven. De directeur stelt dat NOC*NSF heeft gevraagd die
bepalingen op te nemen die matchfixing voorkomen.
- De heer Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den Haag) verzoekt om artikel 28 van het
sportreglement aan te passen. Ook in de Eerste divisie reizen spelers met eigen vervoer.
Risicoprofiel van de Eerste divisie is wat dat betreft gelijk aan de overige divisies, want er is
geen sprake van professioneel busvervoer. Verzocht wordt om de volgende passage in
artikel 28, lid b, punt 7 als volgt aan te passen: (code rood voor Eredivisie en Eerste
divisie; code rood of oranje voor Eerste divisie en overige divisies). De heer Kaiser (GIJS
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Groningen) vraagt voor wie de kosten zijn als wedstrijden worden afgelast. De directeur
geeft aan dat bij toepassing van het reglement de kosten niet verhaald kunnen worden bij
de clubs. De directeur is van mening dat de clubs een en ander zelf moeten oplossen. De
heer Van Gelder (GIJS Groningen) stelt voor dat de Nederlandse IJshockey Bond een rol
speelt om coulance bij ijsbanen te regelen. De directeur zegt toe dit met de Vereniging
Kunstijsbanen Nederland (VKN) te zullen bespreken. De directeur geeft aan dat bij gladheid
de situatie in het gehele land moeilijk is in te schatten. De algemene ledenvergadering keurt
het voorstel goed.
De voorzitter verzoekt de algemene ledenvergadering de reglementswijzigingen (formeel)
goed te keuren. De reglementswijzigingen worden door de algemene ledenvergadering
goedgekeurd.
8. Bestuursverkiezing
De vicevoorzitter J.W.M. (Jan) Hopstaken treedt af en stelt zich herkiesbaar. Conform artikel
10 van de statuten van de Nederlandse IJshockey Bond stelt het bondsbestuur de
vergadering voor de heer Hopstaken te herkiezen tot vicevoorzitter van de Nederlandse
IJshockey Bond. De heer Hopstaken wordt bij acclamatie opnieuw gekozen.
De vicevoorzitter R.F.P. (Rob) van Rijswijk treedt tussentijds af en stelt zich niet herkiesbaar.
Per 1 januari 2017 vervult de heer Van Rijswijk de functie van directeur van de Nederlandse
IJshockey Bond.
Conform artikel 10 van de statuten van de Nederlandse IJshockey Bond stelt het
bondsbestuur de vergadering voor de heer R. (Robin) de Vroede uit Haarlem te kiezen tot
lid van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond. De heer De Vroede wordt bij
acclamatie gekozen.
9.a. Vaststelling contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2016-2017
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de contributies, bijdragen en
afdrachten seizoen 2016-2017 formeel vast te stellen. Met ingang van seizoen 2002-2003
worden de contributies, bijdragen en afdrachten jaarlijks, bij aanvang van het seizoen,
aangepast op basis van de prijsindexcijfers (augustus 2016: 0,2%) voor gezinsconsumptie.
De bedragen zijn conform afspraak afgerond.
- De heer Van Haaren (IJV Red Eagles ’s-Hertogenbosch) stelt voor om de meer inkomsten
op de opbrengsten van leden en verenigingen aan de clubs te geven. De directeur stelt dat
het overschot bedoeld is om de investering van 2016 te dekken. De inkomsten van KPN en
IIHF zijn eenmalige inkomsten. Een en ander zou betekenen dat we zwaar moeten snijden
in de organisatie. De directeur geeft aan dat in de begroting ook een post ledenbijdragen
talentontwikkeling is opgenomen om topsportactiviteiten te dekken. De directeur stelt dat de
Nederlandse IJshockey Bond te kampen heeft met minder inkomsten uit de Eredivisie van
EUR 40.000. We moeten afwachten of we de overlap naar het contract met Betsson
kunnen overbruggen. De directeur verzoekt behoudend op te stellen. De heer Van Haaren
verwijst naar het optimisme uit de vorige algemene ledenvergadering en ziet een overschot
op de begroting van de Nederlandse IJshockey Bond als overbodig.
- De heer Hoeksta (Stichting Eredivisie Friesland Flyers 2014) verzoekt om bestendigheid
van het systeem. De heer Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den Haag) is van mening dat het
resultaat van 2016 niet zal uitnodigen om tot dit verzoek over te gaan.
- De heer Oerlemans (Stichting Topijshockey Tilburg) verzoekt om het scheidsrechterssysteem aan te passen, meer regionaal aan te wijzen. Daarnaaast verzoekt de heer
Oerlemans om een andere betalingssystematiek. Mevrouw Kösters (VJB Smoke Eaters
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Geleen) vraagt juist om de vergoedingen aan scheidsrechters aantrekkelijker te maken in
het kader van werving en behoud van scheidsrechters. We moeten ons bewust zijn dat
clubscheidsrechters geen hoge vergoedingen betaald krijgen.
- De heer Van Herk (IJV Eindhoven Kemphanen) is van mening dat scheidsrechters eerder
beter beschermd moeten worden. De heer Hoekstra (Referee-in-Chief) is van mening dat
het staken van een wedstrijd een uiterste onderneming moet zijn. Er is namelijk geen
objectieve beslissing mogelijk. De heer Hoekstra (Referee-in-Chief) is van mening dat de
begeleiding van scheidsrechters verbeterd moet worden. De scheidsrechterscommissie
gaat in overleg met de clubs bespreken hoe we meer clubscheidsrechters kunnen krijgen.
In Zoetermeer is onlangs een opleiding van 14 clubscheidsrechters gestart. Op andere
plaatsen is dat echter anders. De scheidsrechterscommissie wil graag met clubs gaan
praten over hoe we het scheidsrechterstekort gaan oplossen in plaats van de vergoedingen
te verhogen. De heer Hoekstra verzoekt clubs om input. De scheidsrechterscommissie
heeft geen passende oplossingen. De heer Van Herk gaat graag in gesprek met de
scheidsrechterscommissie om de kar een zetje te geven. De heer Hoekstra stelt dat de
scheidsrechterscommissie graag met de clubs aan tafel gaat zitten om de kar te gaan
trekken. Kinderen hebben eerder last van kritische ouders aldus de heer Van Herk.
- De voorzitter stelt dat alle scheidsrechters een opleiding moeten volgen. De cultuur in de
sport is nu eenmaal om scheidsrechters af te kraken. Dit probleem kan alleen door de clubs
worden opgelost. De voorzitter is van mening dat clubs mee moeten denken en werken. De
voorzitter is van mening dat het opleiden van leden tot scheidsrechter zorgt dat leden tot
scheidsrechter gerecruiteerd willen worden. De heer Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den
Haag) stelt dat het al jaren zo is dat U14-spelers verplichte bijeenkomsten in het kader van
spelregelkennis moeten volgen. De technisch directeur heeft de ervaring dat het positief
werkt om kinderen (vaker) in te zetten als scheidsrechter. De clubs moeten zeer alert zijn
op verbaal en non-verbaal geweld richting (club)scheidsrechters.
- De heer Martin (lid van verdienste) vraagt naar de afdracht van Tilburg (deelname
Oberliga). De directeur geeft aan dat met Tilburg is gesproken over de speciale rol die
Tilburg vervult en hoe de club kan helpen om de kosten van de bond omlaag te halen. Het
probleem van het bedrag van vorig jaar was dat het bedrag niet juist was vastgesteld. Met
Tilburg is derhalve vorig seizoen een directe betaling aan de bond afgesproken.
Voorgesteld wordt dat Tilburg technisch kader beschikbaar stelt. Een en ander moet een
besparing opleveren.
- De heer Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den Haag) vraagt of de Nederlandse IJshockey
Bond kosten heeft uit de Oberliga. De directeur geeft aan dat dit niet het geval is. De
regeling had geen betrekking op de Oberliga maar was een verkapte betaling voor de
jeugdopleiding in Duitsland. Tilburg betaalt ons al voor deelname aan de jeugdcompetities.
We zouden Tilburg derhalve onterecht zwaar hebben belast. We willen van Tilburg wel een
tegenprestatie. In april of mei zullen we berichten over wat we nu concreet met Tilburg
afspreken. Of sprake zal zijn van een component van harde cash weten we nu nog niet.
Maar dat sprake moet zijn van een inspanningsverplichting is duidelijk.
- De heer Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den Haag is van mening dat in algemene zin gesteld
kan worden dat de Nederlandse IJshockey Bond wel degelijk kosten heeft door de extra
opleiding van spelers. De directeur stelt dat de IIHF ook hogere bedragen betaalt bij hogere
deelname WK-toernooien. De heer Oerlemans (Stichting Topijshockey Tilburg) geeft aan
dat Tilburg de DEB rechtstreeks een aanzienlijk bedrag betaalt. De voorzitter geeft aan dat
Tilburg spelers en coaches tot en met het WK zal doorbetalen.
De algemene ledenvergadering stelt de contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2016-
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2017 formeel vast.
9.b. Vaststelling scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2016-2017
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de scheidsrechtersvergoedingen
seizoen 2016-2017 formeel vast te stellen. Met ingang van seizoen 2008-2009 worden de
vergoedingen aan scheidsrechters jaarlijks, bij aanvang van het seizoen, aangepast op
basis van de prijsindexcijfers (augustus 2016: 0,2%) voor gezinsconsumptie. De bedragen
zijn conform afspraak afgerond. De algemene ledenvergadering stelt de
scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2016-2017 formeel vast.
10.a. Beleidsplan NIJB 2017+
Voor alle huidige plannen van de Nederlandse IJshockey Bond (NIJB) was 2016 het laatste
jaar van een beleidscyclus. De directeur geeft een toelichting op het beleidsplan NIJB
2017+ met extra aandacht voor paragraaf 3 (organisatieontwikkeling) en paragraaf 5
(kaderbeleid scheidsrechters).
Sprake is van een transitieslag van wat de rol van sportbonden zou moeten zijn. Het
wezenlijke verschil is dat de bond meer kijkt naar de beleving van de sport dan naar leden.
Op dit moment is er een omdenken bij NOC*NSF over waaraan een sportbond zou moeten
voldoen. IJshockey Nederland voldoet redelijk aan deze nieuwe vorm. De Nederlandse
IJshockey Bond heeft een aanvraag ingediend bij NOC*NSF in het kader van
brancheversterking. We hopen in februari 2017 positieve feedback te krijgen over deze
bijdrage. Het betreft een eenmalige bijdrage.
De trend
De kernpunten van NOC*NSF en SPORT NL vertaalt naar het ijshockey richten zich op
innovatie, centralisering van de beleving van de ijshockeysport in al zijn vormen. Een
organisatiekanteling van productgericht naar een dienstverlenende organisatie.
Organisatieontwikkeling
Het is de bedoeling dat er een algemene ledenvergadering in september (voorafgaand) en
in april (afsluitend) van ieder competitiejaar gehouden wordt. Een en ander betekent dat we
harder moeten trekken aan de begrotingscijfers. We denken dat dit kan omdat op basis van
activiteiten wordt begroot. We zouden een algemene ledenvergadering in de toekomst
graag op een zaterdag plannen opdat we het programma kunnen omlijsten met onder
andere workshops. Het is de doelstelling dat het bondsbestuur van executief naar
beleidsvormend gaat opereren. Het bondsbureau wordt als werkorganisatie
getransformeerd naar een meer dienstverlenende organisatie.
Centrale thema's
Centrale thema's zijn dienstverlening (clubs, spelers, official, et cetera) en richt zich op
competitieverbetering per categorie, ledenwerving, talentontwikkeling, het ontwikkelen en
oprichten van RTC's en een NTC, het aanbieden en intensiveren van opleidingen, het zijn
van een kennisplatform (vergaren en delen) en het aanbieden van marketing- en
communicatietools.
Centraal staat het aanbieden van een aantrekkelijke sportkalender, daarbij te denken valt
aan een topcompetitie, bekerfinale, Final 4 (kampioenschap van Nederland), Ron Berteling
Schaal, interlands, vierlandentoernooi, All Star Game en wereldkampioenschappen.
Doelstelling is om extra inkomsten uit evenementen aan te wenden om te investeren in
jeugdijshockey.
Centraal staat de interne communicatie door middel van het verbeteren van persoonlijk
contact verbeteren, een snellere responsetijd, transparantie en probleemoplossend
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handelen (kijken naar de mogelijkheden) en externe communicatie door middel van
www.ijshockeynederland.nl, social media en live streams. FOX en RTL hebben beelden
van de bekerfinale overgenomen en dus niet zelf de productie voor rekening hoeven
nemen.
Centraal staat het aanbieden van kaderbeleid aan scheidsrechters, trainers en coaches en
medische zaken.
Externe stakeholders
Centraal in het beleid voor de komende jaren is het aangaan van strategische allianties
met: sponsoren (als KPN met de ijshockeybond in zee wil gaan dan heeft dat een positieve
uitstraling), ijsbanen, fans, mediapartners, NOC*NSF, IIHF, ijssportbonden. De IIHF betaalt
de NIJB een bijdrage in het kader van IJshockey Nederland. De KNSB zou graag met de
Nederlandse IJshockey Bond een Winter Challenge (mobiele ijsbanen) organiseren voor
het rekruteren van nieuwe leden.
- De heer Hoekstra (Stichting Eredivisie Friesland Flyers 2014) verzoekt de Nederlandse
IJshockey Bond bij het opstellen van de sportkalender overleg te houden met de clubs. De
directeur is van mening dat we vroegtijdig met elkaar een agenda moeten maken om tijdig
met stakeholders in contact te kunnen gaan.
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering het beleidsplan NIJB 2017+ vast te
stellen. Het beleidsplan NIJB 2017 wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
10.b. Sporttechnisch beleidsplan NIJB 2017+
De technisch directeur geeft een toelichting op het sporttechnisch beleidsplan NIJB 2017+.
In het sporttechnisch beleidsplan NIJB 2017+ wordt uiteengezet hoe gewerkt gaat worden
aan een betere sporttechnische ontwikkeling van de ijshockeysport in Nederland. In het
sporttechnisch beleidsplan NIJB 2017+ worden fundamentele wijzigingen aangebracht in
het sporttechnisch beleid van de bond, zoals een stevige lokale en regionale regie vanuit
de bond op de gebieden talentherkenning en talentontwikkeling, het beter inzetten van een
talentontwikkelingssysteem, de inzet van kaderopleidingen. Beleidscyclus 2017+ is een
gevolg van een beleidswijziging van NOC*NSF, die ook werken met een cyclus 2017+.
Beleidsplan 2012-2016
In de beleidsperiode 2012-2016 is gestart met de kaderopleidingen IJshockeytrainer/coach
1, 2, 3 en 4, het organiseren van seminars (in samenwerking met de Zweedse
ijshockeybond gefinancierd door IOC), het opzetten van nationale talentenprogramma’s
U12, U14 en U16 met een trainings- en toernooiprogramma, het verder aanbieden van
nationale programma’s U18, U20, NVT, NMT met een goed trainingsprogramma
(kwantiteit) en deelname aan WK’s. In 2016 is gestart met het implementeren van een
talentvolgsysteem. In de periode 2012-2016 is gestart met het organiseren van Hockey
Development Camps (positief resultaat wordt geïnvesteerd in jeugdijshockey), het
ondersteunen van clubs individueel contact, het aanbieden van een groeimodel en een
ledenwervingscampagne.
Wat kan beter?
Ondanks de plannen heeft een opleiding voor docenten nog niet plaatsgevonden. We
moeten docenten opgeleid zodat we makkelijker de opleidingen (regionaal) kunnen
organiseren. De focus heeft gelegen in het neerzetten van de opleidingen en uittesten
daarvan. Individuele ondersteuning komt op gang. Clubs kunnen elkaar ondersteunen. Het
initiatief CTO (later NIJA) is gestaakt in verband met het ontbreken van financiële middelen.
U18, NVT en NMT zijn gedegradeerd. Later is NMT weer gepromoveerd. Doelstelling was
handhaving in 2A.
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Topsport is een keuze!
Dit betekent ambitie en hard werken. We worden niet beter als we maar twee keer in de
week trainen. De lat moet omhoog bij spelers, clubs die ambitie tonen. De ambitie om door
te groeien is een keuze die iedereen individueel maakt.
IJshockey staat centraal
Met betrekking tot de kaderopleidingen komt er een docentenopleiding, een Learn-to-playprogramma versie 2.0, jaarlijkse seminars, Met betrekking tot de nationale
talentenprogramma’s zijn de volgende doelstellingen gesteld: In kaart brengen van
talenten, eerder invloed op ontwikkeling, het enthousiasmeren van talent en betere
resultaten (Divisie 1B). Met betrekking tot de nationale talentenprogramma’s wordt
gewezen op de implementatie van het talentvolgsysteem, het organiseren van
trainingsdagen in plaats van trainingen, het informatieprogramma ouders/spelers, het op
papier zetten van functieomschrijvingen van begeleiders van de nationale teams, de
begeleiding van coaches door middel van jaarplanningen, depth charts (2006-1995), het
centraal testen van spelers (on en off ice), het creëren van een topsportomgeving (door
middel van hogere eisen, commitment en soul).
Gekeken wordt naar het ontwikkelen van regionale talentcentra - 3 tot 4 centra verdeeld
over het land - waardoor meer en beter wordt getraind en lokaal bij de club wordt gespeeld.
Spelers van nationale teamprogramma’s worden gestimuleerd te participeren in RTCprogramma’s. Gekeken wordt naar het ontwikkelen (oprichten) van een nationaal
trainingscentrum. Het regionaal trainingsprogramma heeft de volgende doelstellingen:
samenwerking clubs in de regio, meer en beter trainen, beter kunnen selecteren voor
nationale programma’s leeftijdsgroep U12-U14, het opleiden van trainers en het inzetten
van het mobiele trainingseenheid (plus droogtrainer en goaliecoach).
In het kader van verenigingsondersteuning wordt ondersteuning geboden op ledenwerving,
maatwerk gericht op de specifieke behoefte van de club, Learn to play-programma, het
opzetten van een nieuw Learn to play-programma bij de clubs, het aanbieden van seminars
zoals ‘Dryland’ training (stimuleren en aanleren van trainen zonder ijs). In het kader van
competitiewedstrijden wordt gebrainstormd over nog meer spelen op eigen niveau
(nivellering), het eventueel aanpassen van leeftijdscategorieën (naar U12, U14, U16 en
U19), het anders spelen (andere wedstrijdvormen, house leagues) van U8-U12. Regionaal
vs landelijk spelen moet tegen elkaar worden afgewogen.
- De heer Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den Haag) vraagt of het instellen van eventuele
andere leeftijdscategorieën voor het volgende seizoen gaat gelden. De technisch directeur
beaamt dit.
- De heer Van Duin (IJV Amstel Tijgers anno 1963 Amsterdam) vraagt of in het onderzoek
rekening wordt gehouden
met beschikbare ijstijd bij wijziging van leeftijdscategorieën
naar U12, U14, U16 en U19.
- De heer Vlaardingerbroek geeft aan dat als je naar de leeftijdscategorie U16 gaat er meer
mogelijkheden zijn voor het instellen van de leeftijdscategorie U19. De technisch directeur
gaat een en ander onderzoeken.
- De heer Van Duin (IJV Amstel Tijgers anno 1963 Amsterdam) geeft aan dat de huidige
leeftijdscategorieën zijn ontstaan op basis van mogelijkheden in de praktijk. De technisch
directeur heeft het over meer trainen en meer spelen. In Amsterdam bestaat echter een
grote beperking van ijstijd. Wat wenselijk is, is niet altijd mogelijk aldus de heer Van Duin.
De heer Van Duin stelt voor dat de bond bij de ijsbanen moet aangeven dat er een tekort
aan ijstijd bestaat en is van mening dat de bond daar het hardst aan moet trekken.
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Dryland training maakt meer trainen wel mogelijk. De technisch directeur is van mening dat
we elkaar moeten stimuleren om kansen te creëren. De bond maar ook de clubs moeten
richting ijsbanen acties ondernemen om meer ijstijd te krijgen. We moeten elkaar blijven
uitdagen om meer kansen te creëren. De heer Van Duin is het hiermee eens maar stelt dat
er grenzen zijn.
- De voorzitter stelt vast dat de relatie met de ijsbanen geïntensiveerd moet worden.
- De directeur stelt voor om met de clubs te inventariseren waar zij tegenaan lopen. De
directeur heeft derhalve onlangs bij de Vereniging Kunstijsbanen Nederland (VKN) een
presentatie gehouden. De directeur heeft de VKN gevraagd om ijshockey een platform te
geven. Het is van gemeenschappelijk belang om meer mensen naar de ijsbanen te krijgen.
- Gevraagd wordt naar de rol van regionaal coördinator. De technisch directeur komt met
een taakomschrijving voor de functie van regionaal coördinator. Het slagen van een
regionaal programma is afhankelijk van goede regionale coördinatoren. De technisch
directeur meent dat een regionaal coördinator kan zorgen voor een betere onderliggende
communicatie tussen clubs onderling en tussen de bond en clubs. Communicatie in de
regio is zeer belangrijk. Helder zal worden gemaakt wat de bedoeling is van de regionale
trainingen en de rol van de regionale coördinator.
- De heer Van Vught (IJshockeyclub Dordrecht Lions) vraagt om een betere communicatie
richting meisjes U18 inzake eventuele deelname aan het WK Vrouwen U18. De technisch
directeur heeft gesprekken met een manager voor het nationale vrouwen U18-team.
Belangrijk is dat een begeleidingsteam wordt gevormd. De volgende training volgt
waarschijnlijk in mei van dit jaar.
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering het sporttechnisch beleidsplan NIJB
2017+ vast te stellen. Het sporttechnisch beleidsplan NIJB 2017+ wordt door de algemene
ledenvergadering vastgesteld.
10.c. Jaarplan NIJB 2017
Dit zijn de activiteiten die het bestuur van de NIJB graag in 2017 wil doen laten
plaatsvinden en waarnaar zoveel mogelijk zal worden gestreefd. Mochten activiteiten niet
kunnen plaatsvinden door gebrek aan mankracht of middelen dan zal daarvan verslag
worden gedaan in het activiteitenverslag NIJB 2017.
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering het jaarplan NIJB 2017 vast te stellen.
Het jaarplan NIJB 2017 wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
10.d. Begroting NIJB 2017
Voorzitter
De in het jaarplan genoemde activiteiten vinden hun neerslag in de begroting 2017. Bij
vragen over de begroting NIJB 2017 zal de penningmeester een toelichting geven.
De penningmeester geeft een presentatie en toelichting op de voorlopige cijfers van 2016.
De penningmeester geeft een toelichting op de baten en de lasten. Van instabiliteit moeten
we terugkeren naar stabiliteit. Er moeten structurele inkomsten komen om de vaste
activiteiten te kunnen financieren. De komende jaren zullen positieve financiële resultaten
moeten laten zien. In het kader van de jaarrekening 2016 schommelen we rond de EUR
95.000 negatief. Om tot een definitieve jaarrekening 2016 te kunnen komen moeten we nog
kijken naar de voorzieningen en de discussies op vorderingen. In 2016 doen we een
behoorlijke aderlating, maar stemmen het beleid dusdanig af om het eigen vermogen weer
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op te bouwen. De penningmeester geeft aan dat 2016 een investeringsjaar is om in 2017
een positieve weg te gaan kunnen bewandelen. We hopen op een positieve wetgeving om
Betsson als sponsor binnen te kunnen halen.
- De heer Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den Haag) vraagt naar een verklaring van de
verhoging van de contributies individueel lidmaatschap. De penningmeester geeft aan dat
deze verhoging verklaard kan worden doordat de post in 2016 te laag was opgenomen en
door meer leden. De heer Van Duin (IJV Amstel Tijgers Amsterdam anno 1963) vraagt of
de meerinkomsten op opbrengsten van leden en verenigingen (EUR 62.000) volledig ten
laste gaan van de clubs. De penningmeester geeft aan dat EUR 62.000 niet alleen van de
clubs komt maar ook van ledenbijdragen van ouders in het kader van het
talentontwikkeling.
- In het kader van Fairplay & Respect merkt de heer Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den
Haag) op dat de inkomsten op boetes omhoog gaan. De heer Vlaardingerbroek vraagt naar
de inkomsten Final 4. De heer Vlaardingerbroek vraagt of de bijdrage van de IIHF hard is.
Dit wordt beaamd door de directeur. De directeur geeft een toelichting op de criteria die
gesteld worden door de IIHF. De heer Vlaardingerbroek vraagt of de donaties van de IIHF
hard zijn. De directeur geeft aan dat de hoogte van de donaties jaarlijks afhankelijk is van
het programma en zijn hard.
- De heer Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den Haag) vraagt naar de inkomsten van IJshockey
Nederland. De penningmeester geeft aan dat de inkomsten van adverteerders komen.
- De heer Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den Haag) brengt de personeelslasten ter sprake en
vraagt of de organisatie- en managementkosten die onder topsport en breedtesport staan
daarin moeten worden meegenomen. De penningmeester bevestigt dit.
- De heer Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den Haag) vraagt naar de verhoging van de kosten
in het kader van selectie jeugd. De verhoging van de kosten in het kader van selectie jeugd
komt door meer activiteiten met de talententeams U12, U14 en U16. Deze activiteiten
worden zoveel mogelijk kostenneutraal georganiseerd.
- De heer Daniels (Stichting Topijshockey Eaters Limburg) informeert naar de lasten van
IJshockey Nederland. De directeur geeft aan dat onder kosten voor IJshockey Nederland
de kosten vallen die te maken hebben met de fanwebsite (redactiekosten, kosten stagiaires
social media, designkosten).
- De heer Van Haaren (IJV Red Eagles ‘s-Hertogenbosch) stelt vast dat er meer inkomsten
zijn op opbrengsten van leden en verenigingen (EUR 62.000) en stelt vast dat aan
breedtesport en topsport niet meer geïnvesteerd wordt. De penningmeester geeft aan dat
extra inkomsten wel degelijk worden geïnvesteerd in breedtesport en topsport.
Topsportuitgaven worden gebaseerd op daadwerkelijke uitgaven (reiskosten afhankelijk
van bestemming). De heer Van Haaren vraagt of we met een juiste reallocatie bezig zijn.
De penningmeester vindt dat we anders in de basis in discussie moeten gaan en (andere)
allocaties moeten bestemmen. Aantoonbaar is dat meer gedaan wordt aan talentontwikkeling en kaderbeleid (opleidingen). De voorzitter geeft aan dat een en ander
voorwaardelijk is om deze programma’s uit te kunnen voeren. De bezetting (versterking van
het bureau) maakt het mogelijk om de activiteiten te kunnen uitvoeren. De heer Hoekstra
(Stichting Eredivisie Friesland Flyers 2014) zou graag de begroting 2017 ter stemming
brengen.
- De heer Van Haaren (IJshockeyvereniging Red Eagles ’s-Hertogenbosch) onderstreept
dat hij in de begroting 2017 niet (duidelijk) terug ziet dat meer wordt uitgegeven aan
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topsport en breedtesport. De technisch directeur vraagt aan te geven welke activiteiten
topsport en breedtesport niet zouden ondersteunen. Het bondsbureau en
marketingactiviteiten ondersteunen juist de topsport- en breedtesportactiviteiten.
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de begroting NIJB 2017 vast te stellen.
IJV Red Eagles ’s-Hertogenbosch en IJshockeyclub Enschede Lions stemmen tegen de
begroting 2017. De andere aanwezige clubs stemmen voor de begroting 2017. De
begroting NIJB 2017 wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
11. Onderscheidingen
Er zijn geen onderscheidingen.
12. Rondvraag
De heer Van Vught (IJshockeyclub Dordrecht Lions) vraagt wie competitievragen
beantwoordt. De directeur geeft aan dat de competitiecommissie vragen aangaande
competitiezaken beantwoordt.
De directeur stelt voor om het voorzittersoverleg te plannen tijdens het Final 4 Toernooi. Na
afloop van deze algemene ledenvergadering vindt een meeting plaats in het kader van het
Final 4 Toernooi.
De directeur stelt voor om een werkgroep Marketing op te richten. Binnen die werkgroep zal
onder andere worden gesproken over producten en de mogelijkheden van vermarkten.
Daarnaast stelt de directeur voor om een werkgroep Sportreglementen op te richten.
Gekeken moet worden naar heldere formuleringen.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.
Voorzitter:

Secretaris:
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PRESENTIELIJST VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND GEHOUDEN OP
WOENSDAG 25 JANUARI 2017 IN
NBC DE BLOKHOEVE TE NIEUWEGEIN
Bondsbestuur
R.L. Vreeman
J.W.M. Hopstaken
L.B.T. Pakos
A.J.J. van der Horst
R. de Vroede

- voorzitter
- vicevoorzitter
- secretaris / legal affairs
- penningmeester
- bestuurslid

Medewerkers bondsbureau
R.F.P. van Rijswijk
T.J.A. van Gerwen
mevrouw W. Olijhoek
mevrouw S. van Heteren
J.P.L. Ham

- directeur
- technisch directeur
- office manager
- coördinator sport & events
- medewerker financiële administratie

Leden
IJshockeyvereniging Amstel Tijgers
anno 1963
Stichting Topsport
Red Eagles 's-Hertogenbosch
IJshockey Vereniging
Red Eagles 's-Hertogenbosch
IJshockeyclub Dordrecht Lions
IJshockey Vereniging
Eindhoven Kemphanen
IJshockeyclub Enschede Lions
Stichting Topijshockey Eaters Geleen
Vereniging Jeugdbelang
Smoke Eaters Geleen

aantal
stemmen
3

-

B.A. van Duin

2

-

mevrouw N. van Bergen

2
2

-

J.G.T. van Haaren
E. van Vught

2
2
2

-

W. van Herk
T. Benthem
R. Lahay, P. Daniels

2

-

GIJS Groningen
Hijs Hokij Den Haag
Stichting Eredivisie Friesland Flyers 2014
SJIJ Heerenveen e.o. 1991
Stichting IJshockey Noviomagus
Vereniging Jeugdijshockey Nijmegen
Stichting Topijshockey Tilburg
IJshockeyvereniging Zoetermeer Panters

2
3
2
2
2
1
3
2

-

mevrouw N. Kösters, mevrouw
T. Noblesse-Snel, mevrouw G. Isbouts
J. van Gelder, J. Kaiser
H. Vlaardingerbroek, L.J. de Jong
H. Hoekstra
F. den Edel
P. Fondse
P. Fondse
C. Oerlemans, B. Stroetinga
mevrouw H. van Wanrooij Van Vliet

Ereleden en leden van verdienste
R. Berteling
E. Martin

-

lid van verdienste
lid van verdienste

Belangstellenden
O. Hoekstra
J. Meijsen
A. de Ridder
P. van Dongen

-

referee-in-chief
editor www.IJshockeyNederland.nl
Yeti’s Breda
Yeti’s Breda
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Leden afwezig met kennisgeving
aantal
stemmen
Stichting IJshockeyclub
Capitals Leeuwarden
Leidse IJshockeyclub Leiden Lions

-2
-2

Leden afwezig zonder kennisgeving

Stichting Support Eindhoven IJshockey
Hoornse IJshockeyvereniging
“Blue Mountain Cougars”
Stichting IJshockeyclub Utrecht
Stichting Sweetlake Panters
Persoonlijke leden
Berichten van verhindering
Ron van Gestel
Eddy Euverman
Jan de Greef
Ruud Jonkmans
John Ponsioen
Wim Tamboer
Cyril Speijer
Marlies Goessens
Ronald Coesel

aantal
stemmen
-2
-1
-2
-2
-1

- clubvoorzitter
- erelid
- erelid
- erelid
- erelid
- erelid
- lid van verdienste
- commissielid
- openbaar aanklager
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