
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VERSLAG 
 
VOORJAARSOVERLEG JEUGDCLUBS EN 
EERSTE DIVISIE 
WOENSDAG 6 MEI 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 

VERSLAG VOORJAARSOVERLEG IJSHOCKEY NEDERLAND  
ONLINE MEETING VIA MICROSOFT TEAMS 

WOENSDAG 6 MEI 2020 
 

Agenda  
 
Opening en mededelingen 
Vooraf mededelingen en presenteren spelregels Microsoft Teams-vergadering 
 
Competitiezaken 
1. Evaluatie seizoen 2019-2020  
2. Competitieopzet seizoen 2020-2021 (link)  
3. Voorstel competitieopzet U12 seizoen 2020-2021 (toelichting Theo van Gerwen)  
4. Leeftijdsbepalingen seizoen 2020-2021 (link) 
5. Voorstel aanpassen dispensatieregeling (toelichting Theo van Gerwen) 
6. Voorlopige inschrijvingen 2020-2021 (link) 
 
Reglementen 
7. Transferperiodes 
8. Reglementswijzigingen 
9. Meldingen grensoverschrijdend gedrag (link) 
10. Meldingen gepast en ongepast gedrag (link) 
 
Scheidsrechterszaken 
11.1 Arbitrageplan 2020-2023 (bijlage) (toelichting Martin de Wilde) 
11.2 Profiel scheidsrechterbegeleider (bijlage) (toelichting Martin de Wilde) 
11.3 Toegangsregeling scheidsrechters (link) (toelichting Martin de Wilde) 
11.4 Omgangsregeling scheidsrechters (link) (toelichting Martin de Wilde) 
11.5 Opleidingen / coördinator opleidingen (toelichting Martin de Wilde) 
 
Overige zaken 
12. Opleidingen (link) 
13. Aanleveren contactgegevens bestuursleden en kaderleden via online ledenadministratie 
(link) (toelichting Theo van Gerwen) 
14. Ontwikkelingen website nijb.nl en ijshockeynederland.nl (toelichting Danny Micola von 
Fürstenrecht) 
15. AVG-beleid (privacyverklaring IJshockey Nederland) (link) (link) 
16. Platform Taakie (link) 
17. Vacatures tuchtcommissie (link) 
18. Rondvraag 
 
Opening en mededelingen 
De directeur opent de vergadering en heet een ieder welkom. Tijdens het voorjaarsoverleg 
wordt jaarlijks het afgelopen seizoen geëvalueerd en vooruitgekeken naar het volgende 
seizoen. Vanwege het coronavirus is ervoor gekozen om het voorjaaroverleg via een online 
meeting te laten plaatsvinden. 
 
De directeur geeft een toelichting op de spelregels die gelden tijdens de Microsoft Teams-
vergadering. Telkens na ieder agendapunt worden de vragen die via de chat binnenkomen 
beantwoord.  
 
IJshockey Nederland heeft eerder aan de leden een brief gestuurd over de maatregelen naar 
aanleiding van het coronavirus. In de persconferentie van het kabinet vanavond 6 mei 2020 
is aangegeven dat we vanaf 1 september 2020 weer kunnen starten met de binnensporten 
(zonder publiek). Indien nodig organiseert IJshockey Nederland eind mei een vergadering 

https://www.nijb.nl/cms.php?Article=186436
https://www.nijb.nl/cms.php?Article=186424
https://www.nijb.nl/cms.php?Article=186420
https://www.nijb.nl/cms.php?Article=186466
https://www.nijb.nl/cms.php?Article=183895
https://www.nijb.nl/pdf/Arbitrageplan%20TeamStripes%202020-2023.03042020.pdf
https://www.nijb.nl/pdf/Profiel%20scheidsrechterbegeleider%20TeamStripes.pdf
https://www.nijb.nl/cms.php?Article=186568
https://www.nijb.nl/cms.php?Article=186566
https://www.nijb.nl/cms.php?Page=224
https://www.nijb.nl/cms.php?Page=GameOffice_Contact
https://www.nijb.nl/cms.php?Article=17000
https://www.nijb.nl/cms.php?Article=185557
https://www.nijb.nl/cms.php?Article=186411
https://www.nijb.nl/cms.php?Article=186300
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met de clubvoorzitters om na te denken over mogelijke aanpassingen. Ook de International 
Ice Hockey Federation (IIHF) is bezig met het opzetten van een taskforce. Uitdaging is om 
de sport mogelijk te maken. 
 
Het bestuur van IJshockey Nederland kijkt naar de mogelijkheden voor het opzetten van een 
noodfonds.  
 
Met de Vereniging Kunstijsbanen Nederland (VKN) worden goede gesprekken gevoerd over 
de maatregelen / protocollen in het kader van het coronavirus.  
 
Met NOC*NSF bestaat een goede communicatie. We blijven de clubs informeren over 
maatregelen, protocollen en noodfondsen.  
 
1. Evaluatie seizoen 2019-2020 
 
Evaluatie U8/U10 en juniorencompetitie seizoen 2019-2020 
IJshockey Nederland dankt Henk Hille voor de planning van de U10- en U8-toernooien. De 
U10- en U8-toernooien worden als laatste gepland. De toernooien van de U10 en U8 in de 
eerste helft van het seizoen zijn gepland nadat de hogere divisies zijn gepland en de nog 
beschikbare ijstijd in beeld is. De tweede helft van het seizoen is gepland nadat de 
wedstrijdschema’s om het kampioenschap van Nederland U12, U14 en U16 zijn gepland en 
de nog beschikbare ijstijd in beeld was. De clubs in het noorden organiseren de planning 
zelfstandig. Ook deze toernooien worden op de website gepubliceerd. De directeur merkt op 
dat er veel incidenten zijn geweest tussen coaches, spelers en publiek en doet een dringend 
verzoek aan de clubs om te zorgen voor beter contact en begrip.  
 
Aan de juniorencompetitie hebben maar 4 teams deelgenomen. De directeur merkt op dat de 
longlisten niet altijd in orde zijn. Bij te weinig spelers bestaat de mogelijkheid om te 
combineren met andere teams. Wel verzoekt IJshockey Nederland dit dan door te geven. De 
directeur verzoekt de clubs rekening te houden met de dispensatieregels en rekening te 
houden met het feit dat de (minimale) leeftijd van scheidsrechters 18 jaar is. De clubs 
worden verzocht de beginnende scheidsrechters te laten begeleiden door de 
scheidsrechtercoördinator of door scheidsrechterbegeleiders.   
 
Evaluatie U12-, U14- en U16-competities en vrouwencompetitie seizoen 2019-2020 
In het afgelopen seizoen zijn veel wedstrijdwijzigingen doorgevoerd na publicatie van de 
wedstrijdschema’s. Veel spelers spelen in verschillende teams. We proberen hier in de 
planning van wedstrijden zoveel mogelijk rekening mee te houden. Planning van 
competitiewedstrijden valt ook wel samen met trainingen van talentontwikkelingsteams. De 
directeur verzoekt de clubs streng te zijn bij het aanmelden van dispensatiespelers in de 
U12-competitie. U14-spelers komen in hun eigen leeftijdscategorie beter tot ontwikkeling. De 
vrouwencompetitie is lastig te plannen daar vrouwen/meisjes meespelen in de U12-, U14-, 
U16-, U19+-competitie en in de Eerste divisie. De directeur verzoekt de clubs zoveel 
mogelijk jonge speelsters in het spel te zetten. Jonge meisjes moeten we enthousiast 
houden voor de sport. De ervaren speelsters moeten de jonge speelsters goed begeleiden. 
We hopen op meerdere teams die meedoen aan de vrouwencompetitie. Het idee wordt 
geopperd om met andere clubs hierin samen op te trekken. 
 
Evaluatie U19+-competitie seizoen 2019-2020 
In de U19+-competitie vallen wedstrijden soms samen met de U16-wedstrijden. De clubs 
wordt verzocht om verhinderingen tijdig door te geven opdat een optimale planning kan 
worden gemaakt. Onderzocht wordt of het nationale vrouwenteam volgend seizoen 
ingepland wordt voor wedstrijden tegen U19+-teams vanwege de volle programmering in het 
seizoen 2020-2021. 
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Evaluatie Eerste divisie seizoen 2019-2020 
De directeur geeft aan dat tijdens de play-offs besluiten zijn genomen die niet altijd populair 
zijn voor alle partijen. Hij begrijpt dat sommige verenigingen teleurgesteld zijn in besluiten die 
genomen zijn. Echter, al deze besluiten zijn genomen met in het achterhoofd het algemeen 
belang van alle partijen. Het is bij dit soort besluiten niet altijd mogelijk een ieder te vriend te 
houden. 
 
De directeur geeft aan dat IJshockey Nederland in de toekomst 3 voorjaarsoverleggen gaat 
organiseren, namelijk het voorjaarsoverleg Eerste divisie, het voorjaarsoverleg jeugdclubs 
(waaronder vrouwencompetitie) en het voorjaarsoverleg lagere seniorendivisies. Gedurende 
het afgelopen seizoen bestond onduidelijkheid over het wel of niet meespelen van BeNe-
leaguespelers in de play-offs van de Eerste divisie. BeNe-leaguespelers moeten minimaal 5 
keer in de reguliere competitie van de Eerste divisie gespeeld hebben om uit mogen komen 
in de play-offs van de Eerste divisie.   
 
Aanstaande vrijdag vindt een interne brainstormsessie plaats naar aanleiding van de 
uitkomsten van de enquêtes in het kader van het ambitieonderzoek nieuwe topcompetities. 
Doelstelling is om tot een meerjarenplan van aanpak te komen in de BeNe-league en de 
Eerste divisie waarbij we moeten zorgen voor stabiliteit in de competitieopzet en andere 
zaken. We kijken vooral naar een goede degelijke competitie in de Eerste divisie. Eind mei 
gaat IJshockey Nederland met de clubs om de tafel om het meerjarenplan van aanpak te 
bespreken. IJshockey Nederland is altijd bereikbaar om speciale vragen van clubs te 
beantwoorden en ideeën op te pakken.  
 
Jacob van Gelder (Groningen) is van mening dat we uit moeten gaan van kwaliteit en niet 
moeten toestaan dat derde en vierde teams in de Eerste divisie meedoen. De directeur geeft 
aan dat het invoeren van een promotie-/degradatieregeling hier controle op kan uitoefenen. 
Ben van Duin (Amsterdam) is van mening dat we de Eerste divisie op een ander moment 
moeten bespreken.  
 
2. Competitieopzet seizoen 2020-2021 (link)  
 
De competitieopzetten van de U19+-, U16 en U14-competities blijven gelijk. De directeur 
geeft een toelichting op het voorstel om de U12-competitie aan te passen.  
 
3. Voorstel competitieopzet U12 seizoen 2020-2021 (toelichting Theo van Gerwen)  
 
Doelstelling is om één 3 op 3-toernooi en drie wedstrijden per maand te organiseren waarbij 
de wedstrijden zoveel mogelijk regionaal en op sterkte worden ingedeeld. Het competitie-
element wordt vervangen door het wedstrijdelement (de stand in de competitie wordt niet 
meer gepubliceerd). Spelplezier staat voorop. Bij de planning wordt rekening gehouden met 
hoe vaak teams tegen elkaar spelen. Doelstelling is om voorafgaand aan het seizoen een 
demonstratie van een 3 op 3-toernooi in Tilburg te organiseren. Informatie over de spelregels 
en organisatie volgt zo spoedig mogelijk.    
 
Clubs reageren positief op het voorstel, zijn van mening dat deze opzet zeer positief is voor 
het werven en behouden van nieuwe leden en dat de nieuwe opzet geschikt is voor het 
opleiden van nieuwe scheidsrechters binnen een veilige(re) leeromgeving. 
 
Esther Calame (Den Haag) vraagt of hiermee het talentontwikkelingsteam U12 komt te 
vervallen. De directeur geeft aan dat we zeker niet gaan stoppen met het 
talentontwikkelingsteam U12 waardoor talenten in een vroeg stadium in beeld komen.  
 
Sander de Gruiter (Dordrecht) vraagt hoeveel scheidsrechters ingezet moeten worden bij 
een 3 op 3 U12-toernooi. De directeur geeft aan dat minimaal 3-4 scheidsrechters nodig zijn. 

https://www.nijb.nl/cms.php?Article=186436


 

5 

Scheidsrechters kunnen dan afgewisseld worden. 
 
Sander de Gruiter (Dordrecht) stelt voor om minder te fluiten en niet steeds een face-off in 
het midden te houden om de snelheid erin te houden. Het spel verliest steeds 15 seconden 
voor een face-off of puck in de hoek. Hetzelfde zou hij ook graag willen voorstellen bij U8- en 
U10-toernooien. 
 
Rodrique van den Dungen (Den Bosch) vraagt of deze opzet definitief is. Hij heeft hier 
kanttekeningen bij. De directeur geeft aan dat hij deze kanttekeningen graag in een apart 
overleg met Rodrique bespreekt. 
 
4. Leeftijdsbepalingen seizoen 2020-2021 (link) 
 
5. Voorstel aanpassen dispensatieregeling (toelichting Theo van Gerwen) 
 
De leeftijdsbepalingen worden niet gewijzigd. De directeur verzoekt de clubs goede 
afwegingen te maken bij het aanmelden van dispensatiespelers naar de U12-competitie. De 
ervaring is dat spelers in de U14-leeftijd beter ontwikkelen in hun eigen categorie. Gekeken 
wordt om het mogelijk te maken dat dispensatiespelers gedurende het seizoen van U10 
teruggeplaatst kunnen worden in de U12-competitie.  
 
6. Voorlopige inschrijvingen 2020-2021 (link) 
 
De deadline voor voorlopige inschrijvingen voor het seizoen 2020-2021 is vastgesteld op 15 
juni 2020. De deadline voor definitieve inschrijvingen voor het seizoen 2020-2021 is 
vastgesteld op 15 juli 2020. Vóór 15 juli 2020 kunnen nog teams worden teruggetrokken. De 
directeur verzoekt de clubs tijdig de verhinderdata in te voeren. We kunnen pas starten met 
plannen op het moment dat het laatste team de verhinderingen heeft doorgegeven. Vanaf 
maandag 11 mei 2020 staat de voorlopige inschrijving open. Gebruiksaanwijzingen staan op 
de website. 
 
7. Transferperiodes 
 
De directeur geeft een toelichting op de ingestelde transferstop. Feitelijk is de regeling niet 
gewijzigd behalve dat de nieuwe club contact moet opnemen met de oude club en dat de 
nieuwe club moet beschikken over een schriftelijke toestemming van de oude club.  
 
Esther Calame (Den Haag) vraagt of dit de opzegtermijn van leden overruled. De directeur 
geeft aan dat dit niet het geval is.  
 
8. Reglementswijzigingen 
 
Besloten is dat meisjes geboren in 2002 mee mogen doen in de juniorencompetitie, aldus de 
directeur. Marlies Goessens geeft aan dat dit gelijk is aan de U16-competitie.  
 
De directeur verzoekt voorstellen tot reglementswijzigingen schriftelijk in te dienen waarna 
een beoordeling zal plaatsvinden.  
 
9. Meldingen grensoverschrijdend gedrag (link) 
 
De directeur verzoekt de clubs de meldpunten voor grensoverschrijdend gedrag onder de 
aandacht van de leden te brengen. De contactgegevens van de meldpunten staan op de 
website van IJshockey Nederland. In de opleiding IJshockeytrainer/coach 1 wordt aandacht 
aan dit onderwerp besteed.  
 

https://www.nijb.nl/cms.php?Article=186424
https://www.nijb.nl/cms.php?Article=186420
https://www.nijb.nl/cms.php?Article=186466


 

6 

Esther Calame (Den Haag) stelt voor om meldingen van grensoverschrijdend gedrag (en 
incidenten) elders door scheidsrechters te laten rapporteren waardoor besturen de 
mogelijkheid hebben tot het aanpakken van dit gedrag.  
 
10. Meldingen gepast en ongepast gedrag (link) 
 
Op de webpagina FairPlay & Respect is het Meldpunt incidenten gelanceerd. Dit  meldpunt is 
een initiatief dat door IJshockey Nederland wordt geïntroduceerd om centraal meldingen te 
ontvangen van ongewenst gedrag, maar ook van gewenst gedrag. Alle verenigingen krijgen 
de mogelijkheid om via een vertrouwenspersoon (clubvoorzitter) meldingen te doen. In het 
artikel op de webpagina FairPlay & Respect worden de procedures en spelregels uitgelegd. 
Bij diverse incidenten tijdens het afgelopen seizoen is tussen bond en club heen en weer 
geschakeld. Dit heeft in vele gevallen tot positieve oplossingen geleid. Doelstelling is dat we 
leren van de incidenten. Het kan ook zijn dat incidenten worden voorgelegd aan de openbaar 
aanklager ter beoordeling of een zaak moet worden voorgelegd aan de tuchtcommissie voor 
eventuele tuchtmaatregelen.  
 
Sander de Gruiter (Dordrecht) verzoekt om meldingen van ongepast gedrag van spelers, 
coaches, ouders op kleine schaal te melden bij de besturen, zodat er tijdig gesproken kan 
worden met betreffende spelers, coaches, ouders, et cetera. 
 
11.1 Arbitrageplan 2020-2023 (bijlage) (toelichting Martin de Wilde) 
11.2 Profiel scheidsrechterbegeleider (bijlage) (toelichting Martin de Wilde) 
11.3 Toegangsregeling scheidsrechters (link) (toelichting Martin de Wilde) 
11.4 Omgangsregeling scheidsrechters (link) (toelichting Martin de Wilde) 
11.5 Opleidingen / coördinator opleidingen (toelichting Martin de Wilde) 
 
Martin de Wilde geeft een toelichting op het arbitrageplan 2020-2023. Het arbitrageplan staat 
in het teken van binden en boeien van scheidsrechters. Er is een tekort aan scheidsrechters 
waardoor het voor de scheidsrechterscommissie een uitdaging is om alle wedstrijden te 
bemensen. Doelstelling van de scheidsrechterscommissie is om de scheidsrechters duidelijk 
en positief in de ijshockeysport te positioneren. Scheidsrechters worden actief begeleid door 
officiating coaches. De scheidsrechterscommissie wil meer gaan communiceren met 
coaches en clubs. Dit moet een positieve bijdrage gaan leveren op het behoud van het 
scheidsrechterskorps.  
 
De scheidsrechterscommissie is uitgebreid met een coördinator voor de scheidsrechters-
opleidingen. Nathalie Kösters gaat deze functie invullen en vanaf morgen contact leggen met 
alle clubs. Met de clubs zal worden besproken hoe we clubs kunnen faciliteren, hoe we 
opleidingen kunnen inzetten en hoe we gezamenlijk het scheidsrechterstekort kunnen 
aanpakken.  
 
Verenigingen zijn verplicht om één of meer scheidsrechterbegeleider(s) aan te stellen. In het 
document Profiel scheidsrechterbegeleider staan de taken en de rol. Aanvallend gedrag van 
coaches en ouders bij U12 hebben een negatief effect op scheidsrechters. De 
scheidsrechterscommissie merkt op dat scheidsrechters daardoor uitstromen. Met het 
inzetten van scheidsrechterbegeleiders willen we jonge scheidsrechters gaan beschermen. 
De scheidsrechterbegeleiders kunnen de scheidsrechters opvangen en coaches en ouders 
aanspreken op hun negatieve gedrag zodat scheidsrechters met meer vertrouwen op het ijs 
staan. De scheidsrechterbegeleiders dienen geregistreerd te worden in de online 
ledenadministratie. 
 
In het kader van een betere communicatie met clubs en coaches richt de 
scheidsrechterscommissie een werkgroep op met leden van de scheidsrechterscommissie, 

https://www.nijb.nl/cms.php?Article=183895
https://www.nijb.nl/pdf/Arbitrageplan%20TeamStripes%202020-2023.03042020.pdf
https://www.nijb.nl/pdf/Profiel%20scheidsrechterbegeleider%20TeamStripes.pdf
https://www.nijb.nl/cms.php?Article=186568
https://www.nijb.nl/cms.php?Article=186566


 

7 

twee coaches, twee captains en twee voorzitters. Deze werkgroep zal een aantal keren per 
jaar evalueren. Kandidaten voor de werkgroep kunnen worden gemeld bij Wilma Olijhoek.  
 
Na overleg met de technisch directeur over hoe we snel kunnen werken aan kwaliteit en een 
betere begeleiding van scheidsrechters heeft de scheidsrechterscommissie een aantal 
headsets aangeschaft. In veel landen wordt gebruik gemaakt van communicatiemiddelen. 
Met behulp van de headsets kunnen scheidsrechters met elkaar en scheidsrechters met de 
supervisor communiceren. De supervisor kan daardoor de positie van de scheidsrechter 
bespreken. Een set wordt gedurende het seizoen uitgeleend en afgewisseld bij clubs. De 
scheidsrechtercoördinator van de club kan dan een headset voor een aantal weken 
gebruiken. Aan het eind van het seizoen wordt de headset onder de clubs verloot.  
 
In het kader van de toegangsregeling voor bondsscheidsrechters stelt de 
scheidsrechterscommissie voor dat de bondsscheidsrechters op vertoon van hun IJNL-pas 
met naam, foto en licentie toegang verkrijgen tot de wedstrijden zonder dat ze zich van 
tevoren hoeven te melden. De namen van de scheidsrechters worden op de website van 
IJshockey Nederland gepubliceerd.  
 
Tijdens de komende algemene ledenvergadering wordt een ander betalingssysteem van 
reiskosten aan scheidsrechters voorgesteld. Het voorstel houdt in dat per niveau per maand 
de gemiddelde reiskosten op basis van het aantal wedstrijden aan de clubs worden 
gefactureerd. IJshockey Nederland betaalt vervolgens de reiskosten aan de scheidsrechters. 
Dit zorgt voor duidelijkheid over de post reiskosten in de begroting van de clubs. De clubs 
betalen wel de wedstrijdvergoedingen en eventueel parkeergeld en maaltijdvergoeding direct 
aan de scheidsrechters. Op de komende algemene ledenvergadering gaat Martin de Wilde 
verder op dit voorstel in.  
 
Nathalie Kösters geeft een toelichting op het plan van aanpak met betrekking tot de 
opleidingen. Er volgen regionale online besprekingen met clubs (scheidsrechters-
coördinatoren) over hoe we elkaar gaan ondersteunen. Doelstelling is dat voor de start van 
het nieuwe seizoen (voor het scheidsrechtersweekend in september) een opleidingskalender 
is samengesteld waarbij iedere club een scheidsrechtersopleiding heeft ingepland. Van een 
aantal clubs is een arbitrageplan ontvangen. Nathalie verzoekt de clubs na te denken over 
de hulpvraag.  
 
Martin de Wilde sluit af dat we meer aandacht willen hebben voor scheidsrechters en meer 
aandacht voor clubs.  
 
Clubs vragen naar de mogelijkheid om scheidsrechters de wedstrijdvergoedingen met een 
tikkie te betalen. Martin de Wilde zegt toe dit tijdens het scheidsrechtersweekend met de 
bondsscheidsrechters te bespreken. Martin staat hier in elk geval positief tegenover.  
 
Op de vraag wat een headset kost antwoordt Martin dat hierbij gedacht moet worden aan 
een bedrag van rond EUR 1.500. Besproken is om de headset breder binnen de bond in te 
zetten – bijvoorbeeld bij coaches.  
 
De directeur memoreert de bijeenkomst van 5 november 2019 waarbij de noodzaak van 
werven en behouden van scheidsrechters duidelijk onder de aandacht is gebracht en 
besproken. Voorts geeft hij aan dat IJshockey Nederland zeer content is met de aanvulling 
van Nathalie in de scheidsrechterscommissie. 
 
12. Opleidingen (link) 
 
De directeur informeert over de opleidingen van coaches. De data en locaties van de 
opleiding IJshockeytrainer/coach 1 voor het seizoen 2020-2021 zijn inmiddels gepland. De 

https://www.nijb.nl/cms.php?Page=224
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data en locaties voor de opleidingen IJshockeytrainer/coach 2 en IJshockeytrainer/coach 3 
worden bij een minimaal aantal van 6 deelnemers ingepland. De opleiding 
IJshockeytrainer/coach 2 wordt in weekendopzet gegeven. Het komend seizoen zal de 
opleiding IJshockeycoach 2 van start gaan. Met het sportakkoord kunnen kosten voor 
opleidingen IJshockeytrainer/coach 1, IJshockeytrainer/coach 2 en IJshockeycoach 2 in 
diverse steden eventueel worden vergoed. Hierover wordt informatie ingewonnen.  
 
Marcel Uitenbroek (Breda) vraagt of de opleiding IJshockeytrainer/coach 1 moet zijn gevolgd 
voordat een official de opleiding IJshockeycoach 2 kan volgen. De directeur geeft aan dat 
een teambegeleider in bepaalde competities sowieso moet beschikken over het certificaat 
IJshockeytrainer/coach 1. Bij uitzondering kan hiervoor (tijdelijk) dispensatie worden 
aangevraagd. IJshockey Nederland gaat nadenken of en hoe we IJshockeytrainer/coach 1 
kunnen overslaan voor het volgen van de opleiding IJshockeycoach 2.  
 
13. Aanleveren contactgegevens bestuursleden en kaderleden via online 
ledenadministratie (link) (toelichting Theo van Gerwen) 
 
Zoals aangegeven in het ambitiedocument willen we graag met de juiste mensen binnen de 
verenigingen doelgericht (landelijk, regionaal of lokaal) om de tafel. We hebben het idee dat 
we dan meer effectief kunnen zijn, aldus de directeur.  
 
In de online ledenadministratie kunnen de clubs/contractanten naast onder andere de 
spelers, teamofficials en clubscheidsrechters eveneens de (gegevens van de) bestuursleden 
en overige kaderleden vastleggen. 
 
Voor het registreren van de bestuursleden kan door de ledenadministrateur in de online 
ledenadministratie een keuze worden gemaakt in de volgende lidsoorten: 
- voorzitter 
- vicevoorzitter 
- penningmeester 
- secretaris 
- bestuurslid 
 
Voor het registreren van kaderleden kan door de ledenadministrateur in de online 
ledenadministratie een keuze worden gemaakt in de volgende lidsoorten: 
- wedstrijdsecretaris 
- technisch coördinator 
- wervingscoördinator 
- scheidsrechtercoördinator 
- ledenadministrateur 
- communicatie (public relations) 
- scheidsrechterbegeleider 
- vertrouwenspersoon 
 
Op basis van de registraties in de online ledenadministratie worden onder Clubs in de online 
ledenadministratie de geregistreerde bestuursleden en kaderleden van de club/contractant 
zichtbaar gemaakt. 
 
In de online ledenadministratie kun je onder Telefoon en E-mail de contactgegevens van de 
functionarissen registreren. Voor het registreren van het mobiele telefoonnummer kies je 
Soort Mobiel, voor het registreren van het e-mailadres kies je Soort E-mail. 
 
 

https://www.nijb.nl/cms.php?Page=GameOffice_Contact
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14. Ontwikkelingen website nijb.nl en ijshockeynederland.nl (toelichting Danny Micola 
von Fürstenrecht) 
 
Danny Micola von Fürstenrecht geeft een toelichting op de ontwikkelingen met betrekking tot 
de website nijb.nl en de website ijshockeynederland.nl. Hij heeft de ambitie om beide 
websites te integreren in ijshockeynederland.nl. Op ijshockeynederland.nl staan inmiddels 
extra menu’s waaronder Sport en organisatie. Sport en organisatie staat nu ook nog op 
nijb.nl. Onder het menu Competities staan de competities overzichtelijk opgenomen. 
IJshockeynederland.nl werkt ook goed op een mobiel daar waar dat bij nijb.nl niet het geval 
is. We zijn met grote sprongen vooruit aan het gaan. Ook de Oberliga wordt binnenkort 
toegevoegd. IJshockey Nederland is van mening dat we met één website meer duidelijkheid 
creëren. Onder het menu Zelf ijshockeyen? zal IJshockey Nederland handvaten geven om 
ijshockeyers te werven. Daarnaast zal een kop Pers worden toegevoegd met media en een 
beeldbank en wordt de website uitgebreid met een webshop. 
 
15. AVG-beleid (privacyverklaring IJshockey Nederland) (link) (link) 
 
De directeur verzoekt de clubs het AVG-beleid van IJshockey Nederland duidelijk en 
doelgericht ter informatie onder de aandacht van de leden te brengen. Voorts verzoekt de 
directeur de clubs om legitieme redenen de contactgegevens van de leden compleet en 
actueel in de online ledenadministratie op te nemen.  
 
16. Platform Taakie (link) 
 
Het ministerie van VWS heeft een subsidie van EUR 70.000 uitgereikt aan Team 
Sportservice en Sportscloud voor de ontwikkeling van de nieuwe tool Taakie. Met dit online 
platform helpen zij binnenkort vrijwilligerscoördinatoren om simpel en snel een vrijwilliger te 
vinden voor een taak of functie binnen de vereniging. Ze zitten momenteel in de 
ontwikkelfase en gaan binnenkort testen. Taakie wordt in de tweede helft van 2020 officieel 
gelanceerd. 
  
Taakie brengt inzicht in het ledenbestand en openstaande taken en maakt het vinden van 
een vrijwilliger eenvoudiger en sneller. Door het uploaden van de ledenlijst, openstaande 
taken en functies toe te voegen en op een innovatieve manier de interesses en talenten van 
de potentiële vrijwilligers te inventariseren krijgt de coördinator inzicht. Op basis hiervan kan 
hij of zij gericht leden benaderen voor een openstaande taak of functie. 
 
Taakie helpt clubs vrijwilligers te vinden en andersom! 
 
17. Vacatures tuchtcommissie (link) 
 
De directeur geeft aan dat IJshockey Nederland op zoek is naar nieuwe mensen voor de 
tuchtcommissie en verzoekt de clubs binnen de club te informeren naar eventuele 
kandidaten.  
 
18. Rondvraag 
 
De open U10-dag is gepland op zaterdag 7 november 2020. 
 
Er volgt een workshop voor wedstrijdsecretarissen waarbij de competitieplanner uitleg geeft 
over de mogelijkheden en onmogelijkheden bij de planning van de competities. Deze 
workshop moet zorgen voor meer efficiency. De datum voor deze workshop wordt op een 
later moment gecommuniceerd. 
 
 

https://www.nijb.nl/cms.php?Article=17000
https://www.nijb.nl/cms.php?Article=185557
https://www.nijb.nl/cms.php?Article=186411
https://www.nijb.nl/cms.php?Article=186300
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Sander de Gruiter (Dordrecht) heeft goede ideeën over het meer efficiënt spelen bij U8/U10 
en zou deze wijzigingen bij U8/U10 graag bespreken. De wijzigingen zijn een kwestie van 
communiceren naar de clubs. De directeur geeft aan dat dit stap voor stap zal worden 
opgepakt en zal hierover contact met Sander opnemen  
 
Barry Dijs (Enschede) vraagt naar de minimale leeftijd van de Tweede tot en met de Zesde 
divisie. De directeur geeft aan dat de minimale leeftijd U17 is. 
 
Bob Selker (Enschede) vraagt of het mogelijk is om alleen aan de 3 op 3 U12-toernooien 
mee te mogen doen. De directeur geeft aan dat dit kan, dat het zelfs mogelijk is om aan één 
wedstrijd deel te nemen maar verzoekt de club dat dan wel tijdig aan te geven. De nieuwe 
competitieopzet is flexibel voor wat betreft de planning. Het nadeel is echter wel dat we 
telkens voor een periode van 8 weken vooruit kunnen plannen.  
 
De vergadering is zeer te spreken over deze wijze van vergaderen en stelt voor dit zoveel 
mogelijk in te zetten.  
 
De directeur geeft aan dat naar aanleiding van dit voorjaarsoverleg een korte enquête volgt 
over de bevindingen van deze manier van vergaderen.  
 
Sluiting 
De directeur sluit het voorjaarsoverleg. 
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Presentielijst: 
IJshockey Nederland:  
Jan Hopstaken (voorzitter) 
Arjan van der Horst (vicevoorzitter / penningmeester) 
Danny Micola von Fürstenrecht (bestuurslid marketing & communicatie) 
Theo van Gerwen (directeur / technisch directeur) 
Sonja van Heteren (coördinator sport & events) 
Wilma Olijhoek (office manager/verslag) 
Marlies Goessens (competitieleider) 
Martin de Wilde (referee in chief) 
Patrick van de Wijgert (lid scheidsrechterscommissie) 
Nathalie Kösters (lid scheidsrechterscommissie) 
Silvia Bos (SB Sport) 
 
Amsterdam - Ben van Duin 
Breda - Menno Cleton 
Breda - Marcel Uitenbroek 
Den Bosch - Rodrique van den Dungen 
Den Bosch - Leo van den Thillart  
Den Haag - Esther Calame 
Dordrecht - Sander de Gruiter 
Eindhoven - Maarten Rentmeester 
Enschede - Barry Dijs 
Geleen - Nathalie Kösters 
Geleen - Tamara Noblesse 
Groningen - Jacob van Gelder 
Heerenveen – Lenneart Scheenstra 
Leeuwarden - Jos Verboom  
Leeuwarden - Pieter Poelsma 
Nijmegen - Paul Fondse 
Tilburg - David van Aarle 
Utrecht - Marco van Doorn 
Zoetermeer - Judith van Dalen  
 
 
 


