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Agenda
• Aanpassen leeftijdscategorieën

• Aanpassen deadline nationale transfers

• Contributie individueel lidmaatschap

• Teaminschrijvingen seizoen 2021-2022

• Automatisering

• Opleidingen

• Vooruitblik seizoen 2021-2022

• Ambitiedocument 2021+ (ALV)

• Verkiezing club van het jaar

• Regionale samenwerking

• Scheidsrechterszaken

Spelregels

• Vragen via de chat box of met handje.

• (Je krijgt dan de gelegenheid om te 
spreken)

• Microfoons uit.

• Video aan. (als het kan)

• Overleg wordt opgenomen. 

• (Voor aantekeningen. Later gewist)

• Presentatie niet overnemen.

• Timekeeper; 21:00 uur 5 min. pauze, 
einde 22:00 (schatting)



Aanpassingen leeftijdscategorieën

• Van even naar oneven: U9 (2013 of later), U11 (2011 of later), U13 
(2009 of later), U15 (2007of later), U17 (2005 of later)

• Van U19+ naar U21 (2001 en later, 3 dispensatie spelers (2000))

• Splitsen juniorencompetitie U17 en U14

• Afhankelijk van aantal inschrijvingen

• Vergeet niet te werken met een U7 team (2015 of later), (mogelijk 
later via IJshockey Nederland)



Aanpassen transfer deadline

• Van 1 september naar 1 oktober



VASTGESTELD SPELER WEDSTRIJD UITSLAG BOETE 

voor de wedstrijd*

mag niet aan de wedstrijd 

deelnemen 

wordt gespeeld reguliere uitslag €250 

wordt vier wedstrijden 

geschorst 

tijdens de wedstrijd 

mag niet verder spelen 

wordt verder gespeeld 
5-0/0-5 reglementair verlies

Artikel 4B sportreglement
€250 

wordt vier wedstrijden 

geschorst 

na de wedstrijd 
wordt vier wedstrijden 

geschorst 
n.v.t. 

5-0/0-5 reglementair verlies

Artikel 4B sportreglement €250 

CONSEQUENTIES IDENTITEITSFRAUDE 

• Conform artikel 13 van het Sportreglement zal op verzoek van een teambegeleider de scheidsrechter de identiteit van een speler van de 

tegenstander controleren in alle seniorencompetities en in de juniorencompetities.

• *Nadat de coach de opstelling heeft bevestigd.

• ALV goedkeuring



Contributie individueel lidmaatschap 
(Arjan)



Teaminschrijvingen seizoen 2021-2022

Voor 15 juni aanmelden

•Evt terugtrekken van teams

•Voor 15 juli opgeven van 

•Voorkeursdagen – en tijden

•Opening baan – sluiting baan

•Verhinderingen

Definitief voor 15 juli

Aanmeldprocedures (Ruud Bruijnesteijn)



Automatisering

• Hockey Data systeem = wedstrijd registratie

• ClubUnify = Ledenadministratie en meer



Communicatie: 

• Via website 

• Youtube

• Socialmedia

• Nadruk op Nederlands ijshockey, vrouwen, mannen, jeugd en clubs



Evenementen 

• Ron Bertelingschaal

• Beker van Nederland

• Finaledag van de Final4



Opleidingen

• Online / live

• Opleiding IJshockeycoach 2

• Vergoeding vanuit sportakkoord (Ine)

• Ontwikkeling Goaliecoach 1 en 2

• Datums via de website



Vooruitblik seizoen 2021-2022
• Herstart

• Ledenwerving
• Social media (Boeien)

• Gericht op zoek naar doelgroep
• Berebinken (Binden)

• Roadmap
• Info boekjes (online)
• Oefeningen

• Learn to play

• Diploma’s
• Merchandise

• Sportmatch (Sonja)
• Werkgroep leden??

• 3e weekend van september (start 
competities)



Ambitiedocument 2021+ (ALV)

• Feedback bij alle clubs

• Thema’s benoemd

• Uitdagingen vastgelegd

• Aan de slag met allen



Gemiddelde beoordeling thema’s
Thema Gem. beoord.

Ledenwerving 8.50

Arbitrage (Team Stripes) 8.41

Wedstrijdsport 8.23

Opleidingen 8.09

Verenigingsondersteuning 7.82

Marketing en communicatie 7.77

Topsport en talentontwikkeling 7.55

Seniorencompetities 7.41

Topcompetitie(s) 7.36

Vrouwenijshockey 7.18

Organisatie van evenementen 6.86

Nationale teamprogramma's 6.59

Para-ijshockey 4.95



Verkiezing Club van het Jaar (Sonja)

De actie is gestart op 31 maart jl. Van 19 april tot en met 24 mei kan 
er gestemd worden. 10 clubs en Team Stripes hebben zich namens 
IJshockey Nederland aangemeld. Op onder andere Facebook wordt 
de actie goed gepromoot door veel clubs. Het is belangrijk zo veel 
mogelijk stemmen te krijgen om in aanmerking te komen voor de 
titel. Stemmen werven kan via jullie eigen netwerk, website, 
Facebook enz. Benut de komende tijd om zo veel mogelijk stemmen 
te werven. 

Zorg tevens voor een goede motivatie!



Tijdbalk

• Tot en met 24 mei stemmen

• 2 juni pitchen voor de vakjury

• 8 juni pitch IJshockey Nederland

• Top 3 pitch

• 1 winnaar (prijzenpakket)

Jury IJshockey Nederland 

- Jan Hopstaken

- Ron Berteling

- Silvia Bos

- Maartje Fleuren



Stand 3 mei 2021

• Den Haag

• Breda

• Dordrecht

• Team Stripes

• Geleen

• Heerenveen

• Utrecht

• Den Bosch

• Tilburg

• Zoetermeer

• Nijmegen

Tussenstanden op de site www.clubvanhetjaar.nl

Geleen #8 in Limburg

Dordrecht #25 Zuid Holland

Zoetermeer #151 in Zuid 

Holland

Den Haag #3 in Zuid Holland

Heerenveen #2 in Friesland

Breda #3 in Noord Brabant

Team Stripes #30 in Noord 

Brabant

Tilburg #56 in Noord Brabant

Den Bosch #51 in Noord 

Brabant

Utrecht #13 in Utrecht

Nijmegen #186 in Gelderland

http://www.clubvanhetjaar.nl/


Regionale samenwerking

• November 2020 (in de regio)

• Maart 2021 (centraal)

• September 2021 (in de regio)

• December 2021 (centraal)



Automatisering (Danny)



Scheidsrechterszaken (Martin)



Wat hebben we gedaan

• TeamStripes gedeelte op site IJNL 
geactualiseerd

• Herschrijven opleidingsmaterialen 

• Clip gemaakt (procedures en 
straffen)

• 2 wekelijkse call met 
scheidsrechters

• Wervingspagina scheidsrechters

• Mid-season meeting Lokale 
Scheidsrechter Coördinatoren



Unified Rule Book IIHF
• 8 april het concept spelregelboek ontvangen

• 23 april onze feedback gegeven

• Digitale meeting IIHF > RIC’s

• Eind juni stemming op IIHF congres > 
akkoord/geen akkoord URB IIHF

• Vertalen en drukken exemplaren

• Communicatie naar 
clubs/coaches/spelers/scheidsrechters

• > Digitale meetingen augustus en september

• > Coaches Eertse-, Eredivisie en BeNe
uitnodigen voor 5 september



Wat gaan we doen

• Opleidingskalender > Nathalie Kösters (actie clubs)

• Scheidsrechtersweekend 4 en 5 september (LSC en Club 
scheidsrechters welkom)

• Spelregelwijzigingen en veranderingen op/rond het ijs 
bekendmaken

• Alleen met jullie hulp kunnen wij opleidingen verzorgen 



Vragen
Hoeveel geregistreerde U10 spelers waren 
er in het seizoen 2019-2020? (U10 en 
jonger, geboren in 2010 en later).



Totaal: 319


