
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTULEN  
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
WOENSDAG 2 JUNI 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

NOTULEN 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

IJSHOCKEY NEDERLAND 

2 JUNI 2021 

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  

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING (online via MS Teams) 

 

op woensdag 2 juni 2020, om 20:00 uur. 

 

Agenda luidt als volgt: 

1. Opening 

2. Onderscheidingen 

3. Mededelingen 

4. Ingekomen stukken 

5. Notulen van de algemene ledenvergadering van 16 december 2020 

6. Ontwikkelingen 

7. Toetreding leden 

8. Vaststelling c.q. wijziging van statuten en reglementen 

9. Benoeming vaste commissies 

10. Prognose resultaat 2020-2021 (1 januari 2020-30 juni 2021) 

11.a. Ambitiedocument 2021+ 

11.b. Activiteitenplan 2021-2022 

12.a. Vaststelling contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2021-2022 

12.b. Vaststelling scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2021-2022 

13.a. Begroting 2021+ 

13.b. Begroting 2021-2022 

14. Rondvraag 

15. Sluiting 
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1. Opening 

 

De voorzitter opent de vergadering met de volgende woorden: 

 

“Van harte welkom allemaal op deze algemene ledenvergadering van IJshockey Nederland. 

 

Jullie zien dat onze opstelling anders is dan de vorige keren dat we een online ALV hadden. 

Het is de eerste keer is dat we het zo doen en mogelijk ook de laatste keer. We gaan het 

zien. Theo zal straks nog de ondertussen gebruikelijke instructies geven voor de manier 

waarop we deze onlinebijeenkomst gaan doen. 

Toen we in oktober 2019 startten met de nieuwe bestuursperiode, konden we niet bedenken 

dat er sindsdien zo weinig geijshockeyd zou worden. We hebben ons in de afgelopen 

periode met allerlei zaken moeten bezighouden, waarvan we niet wisten dat je je daar mee 

kon bezighouden. Allerlei nieuwe procedures, regels, voorschriften waarmee we iets 

moesten. En ondertussen konden we niet of nauwelijks ijshockeyen. Is besturen van een 

bond of een vereniging normaal gesproken soms al een hele opgave. Nu was het dat 

helemaal. Velen van jullie zijn vooral bezig geweest om de club in leven te houden. 

Ik heb dan ook vooral veel respect en waardering voor jullie inzet, werk en toewijding voor 

jullie verenigingen. Ik denk dat ik jullie namens iedereen die ijshockey een warm hart 

toedraagt, enorm mag complimenteren en bedanken. Bedankt! 

Bij diezelfde start in oktober 2019 hebben we jullie ook verteld dat we het op een andere 

manier wilden gaan doen. De kern daarvan was dat we meer wilden samenwerken met jullie, 

meer samen de verantwoordelijkheid nemen voor onze sport. Dat betekende samen ideeën 

ontwikkelen en uitvoeren, goed luisteren naar elkaar. En dat we dat op een fatsoenlijke 

manier willen doen of om het in sport termen te zeggen: met fairplay en respect.  

In het ambitiedocument dat vanavond op de agenda staat, hebben we dat ‘ambitie en 

stabiliteit, hand in hand’ genoemd. Op basis van gesprekken met jullie, staat daar een aantal 

uitwerkingen in die we samen met jullie willen oppakken om met ambitie aan de slag te gaan 

en tegelijkertijd veel aandacht voor de stabiliteit van de verenigingen en onze sport te 

hebben. Want zonder verenigingen is onze sport niet veel waard. 

De afgelopen periode hebben we samen, volgens mij, veel goede stappen gezet. We 

hebben gezamenlijk mooie nieuwe aanpakken ontwikkeld, nieuwe plannen opgezet, veel 

informatie gedeeld zoals voorbeeld in het penningmeesteroverleg waar we volledige 

transparantie hebben gegeven over hoe onze financiën in elkaar zitten. We hebben 

interessante momenten samen gehad. Ik kijk daar echt met veel plezier en trots op terug. Ik 

kijk ook met veel vertrouwen vooruit. We hebben natuurlijk af en toe voor een individuele 

club ook een vervelende of negatieve beslissing moeten nemen. Maar ook die of beter vooral 

die moeilijke beslissingen zijn vooraf gegaan door gedegen overleg. 

Vanavond vragen we jullie in te stemmen met een paar belangrijke zaken die gaan over 

onze toekomst. Volgens mij gaat het dan vooral om het ambitiedocument, omdat daarin veel 

samenkomt, zonder de andere onderwerpen te kort te willen doen. 

 

Ik wens ons een constructieve avond en open hierbij de vergadering.” 

 

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:  
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Cees Maas, Alex Andjelic en Danny van den Broek. 

 

Cees Maas overleed op 24 januari 2021 op 95-jarige leeftijd, na een kort ziekbed in zijn 

woonplaats Tilburg. 

 

Cees Maas heeft een belangrijke rol gespeeld in de historie van het ijshockey in Tilburg. Hij 

was in de jaren zestig en zeventig onder meer als bestuurslid actief binnen zijn club TYSC 

Trappers. De vereniging was in die periode naast een ijshockey- ook een kunstrijvereniging. 

Later zal Cees Maas met name achter de schermen allerlei hand- en spandiensten voor 

Trappers verrichten. Voor zijn grote betekenis werd hij benoemd tot ere-lid en ontving hij de 

gouden speld van Tilburg Trappers. 

Cees Maas was in 1972 samen met Gerry Göbel de eerste importeur in Nederland van het 

bekende merk Bauer. Zijn vroegere winkel ‘Maas Heeft ’t’ aan de Goirlestraat -Frutje Maas 

voor veel Tilburgers- was jarenlang hét adres voor ijshockeyers en andere ijssporters in en 

om Tilburg. Veel oud-spelers van Trappers werden er opgevangen en zijn er werkzaam 

geweest. Zijn meest bijzondere gasten waren Jaroslav Tuma en Jiri Petrnousek die uit 

Tsjecho-Slowakije vluchten en 3 maanden onderdak kregen bij Cees.  

Het gezin van Cees Maas is sterk verbonden met de ijssport in Tilburg. Zoon Louis en 

kleinzoon Robbert speelden beiden in het eerste team van Tilburg Trappers. Zijn dochters 

Annette en Nicole waren jarenlang drijvende krachten binnen de Tilburgse Kunstrij 

Vereniging (TKV), die inmiddels geen onderdeel meer is van de Trappers.  

Cees Maas is zijn club altijd trouw gebleven en was tot aan de coronacrisis bij 

thuiswedstrijden van de Trappers op de tribune te vinden.  

 

Alex Andjelic overleed op 24 maart 2021 op 80-jarige leeftijd in een ziekenhuis in 

Belgrado.  

 

Met zijn overlijden neemt de Nederlandse ijshockeywereld afscheid van een van de meest 

invloedrijke coaches in de geschiedenis van de sport. Als speler van de Joegoslavische 

nationale ploeg nam hij in 1964 deel aan de Olympische Spelen en vormde jarenlang een 

vaste waarde in de ploeg van Partizan Belgrado. Eind jaren zestig kwam hij naar Nederland, 

waar hij in eerste instantie in Den Bosch aan de slag ging, maar al snel overstapte naar 

Nijmegen. 

Die club leidde hij als speler-coach naar het hoogste niveau en als trainer/coach gidste hij de 

ploeg naar de eerste successen. Hij leidde bij de jeugd een gouden generatie spelers op die 

in de jaren tachtig onder de naam Vissers Nijmegen kampioen van Nederland werd. In 

gemiddelde leeftijd nog altijd jongste ploeg die landskampioen werd. 

Het vormde een voorbode van een internationale loopbaan als coach die hem onder meer 

naar het hoogste niveau in Zwitserland voerde, naar verschillende clubs in Duitsland en naar 

Noord-Amerika. Hij was een vaste waarde in de jeugdkampen die werden georganiseerd 

door zijn goede vriend en NHL-coach Roger Neilson, fungeerde als skills coach bij de 

Toronto Maple Leafs en vervulde talloze andere functies. Hij werkte ook bij verschillende 

andere clubs zoals de Zoetermeer Panters in Nederland.  

 

Danny van den Broek is op 63-jarige leeftijd overleden.  

 

Danny Van den Broek coverde in de jaren tachtig en negentig als sportverslaggever het 

Nijmeegse ijshockey en was ook bij veel wedstrijden van het Nederlands team actief. De 
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geboren Nijmegenaar was al langere tijd ziek, maar bleef desondanks nog lang actief voor 

dagblad De Gelderlander. In de jaren negentig droeg hij het ijshockey op de redactie van de 

krant over aan collega's, maar bleef de sport met warme interesse volgen. De laatste jaren 

maakte hij vooral naam als NEC-watcher en was hij actief als regioverslaggever. 

 

Ik vraag een kort moment van stilte voor alle leden die IJshockey Nederland in de afgelopen 

periode zijn ontvallen.” 

 

2. Onderscheidingen 

Het bondsbestuur draagt de volgende drie personen voor als lid van verdienste van 

IJshockey Nederland: 

 

“Nancy van der Linden heeft 94 wedstrijden gespeeld voor het nationale vrouwenteam in 

de periode 1990-2012.  

Vanaf 2012 is Nancy assistent-coach van het nationale vrouwenteam. Daarnaast is ze al een 

groot aantal jaren actief voor het para-ijshockey in Dordrecht: de Polar Bears. Daar verzorgt 

ze de trainingen. Ze gaan regelmatig naar het buitenland om te trainen met alleen vrouwen, 

daaruit is Team Europe ontstaan. Een team dat bestaat uit 8 verschillende nationaliteiten van 

landen met zelf niet voldoende spelers. In 2018 heeft Team Europe deelgenomen aan de 

World Cup in Tsjechië. Met Team Nederland is deelgenomen aan het 3 tegen 3 toernooi in 

Tsjechië met zo’n 80 deelnemers om te proeven aan de sport van para-ijshockey 

(hoogtepunt voor Nancy). In 2019 is Team Europe afgereisd naar Zuid-Korea voor de 

testfase van de paralympische Spelen. 

 

Het bestuur van Stichting Jeugd IJshockey Heerenveen e.o. 1991 draagt de heer Ivan 

Kocanda voor als lid van verdienste van IJshockey Nederland. 

Ivan Kocanda is inmiddels al 25 jaar als jeugdtrainer/coach actief in Heerenveen en is niet 

alleen zeer belangrijk voor het ijshockey in Heerenveen, maar is in zijn lange ijshockey 

loopbaan ook zeer waardevol geweest in de ontwikkeling van het ijshockey in Nederland. 

Naast zijn jarenlange inzet voor de Flyers Jeugd is hij actief geweest voor de clubs Tilburg, 

Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Groningen en Leeuwarden.  

Tevens heeft hij negen seizoenen zorg gedragen voor de Oranje Kadetten en Jong Oranje. 

Veel van de voormalige en huidige Nederlandse topspelers die in hun loopbaan met Ivan 

hebben gewerkt, spreken nog steeds met veel respect over hem. 

Ondanks zijn respectabele leeftijd van 74 jaar, staat Ivan nagenoeg iedere dag op het ijs en 

werkt hij nog steeds even gepassioneerd als in alle voorgaande jaren. Een citaat van Ivan : 

“Het gaat er natuurlijk niet alleen om een goede ijshockeyer te worden, je moet ook begrijpen 

dat je in een team moet samenwerken met anderen. Dat is niet alleen voor ijshockey 

belangrijk, maar ook in je verdere leven”. 

Hij denkt nog lang niet aan stoppen of zoals hij zegt : “Ik ben er mee opgegroeid en vooral 

het werken met de jeugd vind ik nog veel te mooi om er mee op te houden. Ik denk dat ik 

doorga tot ik doodga of echt niet meer kan. Ik ken wel trainers die op hun 80e nog actief zijn, 

dus wat betreft kan ik nog wel een paar jaar vooruit. Ik ben nu 74, maar ik voel me 35. 

Zolang ik plezier heb ga ik door”.  
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Bert Simons 

Bert Simons is vanaf het seizoen 1990-1991 als materiaalman actief voor Smoke Eaters 

Geleen met inmiddels maar liefst 1215 wedstrijden op zijn naam, waaronder 

bekerfinalewedstrijden, wedstrijden om de Ron Berteling Schaal en het behalen van het 

landskampioenschap in het seizoen 2011-2012. Sinds 2000 is Bert als materiaalman 

betrokken bij het nationale mannenteam. Zijn eerste interlandwedstrijd was tijdens een 

vierlandentoernooi in Hongarije. Met het nationale mannenteam heeft hij inmiddels 182 

wedstrijden en 18 WK’s op zijn naam staan. Bert was in de jaren 2010-2012 eveneens 

materiaalman van Jong Oranje U20 met 13 interlandwedstrijden en 2 WK’s. Met het 

nationale vrouwen U18-team is hij als materiaalman mee geweest naar het WK 

kwalificatietoernooi in 2018 in Mexico (Mexico City) en het WK 2019 in Groot-Brittannië 

(Dunfries) met 5 interlandwedstrijden in die periode. 

Jenny Goessens zegt over Bert “Niks is Bert teveel, met een longontsteking en doodziek, 

stond hij in Mexico toch klaar voor de meiden om alles te willen doen. Maar dat bleek niet 

altijd nodig, Hij leerde daar dat de vrouwen heel veel zelf en samen doen. En iedereen weet 

dat waar Bert verschijnt er koffie is, zelfs in Mexico waar zijn koffieapparaat niet werkte.  

 

Graag vraag ik uw akkoord met een applaus voor de benoeming van Nancy van der Linden, 

Ivan Kocanda en Bert Simons. 

 

De onderscheidingen worden later op een passend moment uitgereikt.” 

 

3. Mededelingen 

 

Directeur: 

Het is goed om terug te kijken naar het afgelopen jaar. Er zijn ook positieve dingen gebeurd 

in deze coronatijd, zoals de toetreding van de vrouwen tot Team NL. De vele en goede 

prestaties van het vrouwenteam hebben ertoe geleid dat het NOC*NSF heeft besloten het 

vrouwenteam te gaan ondersteunen bij de trainingsmogelijkheden. Dit is goed nieuws en vrij 

uniek voor IJshockey Nederland. 

 

Complimenten ook voor de clubs die meededen aan de Club van het Jaar 2021 en Sonja 

van Heteren die dit heeft begeleid. Deze week is bekend geworden dat Breda, Den Haag en 

Heerenveen als drie grootste steden eruit zijn gekomen. Op 8 juni vindt om 20.00 uur de 

Awarduitreiking plaats en maakt een onafhankelijk jury bekend wie de winnaars van dit jaar 

zijn. 

 

Berichten van verhindering 

De directeur deelt de berichten van verhindering mee. Er zijn berichten van verhindering 

ontvangen van: Arnoud van Berkel (erelid), Eddy Euverman (erelid), John Ponsioen (erelid), 

Eric Martin (lid van verdienste), Cyril Speijer (lid van verdienste), Steven Jellingerhaus 

(licentiecommissie), Wim Tamboer (tuchtcommissie),  

 

Aantal stemmen 

Ook meldt de directeur dat de aanwezige leden (clubs) 38 van de mogelijk 41 stemmen 

kunnen uitbrengen.  
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De convocatie is op 7 mei 2021 op de website gepubliceerd en per mail verzonden. De 

agenda van de algemene ledenvergadering is op 15 mei 2021 op de website gepubliceerd. 

De agenda en de vergaderstukken zijn vanaf 15 mei 2021 op de website geplaatst en per 

mail verzonden. De statutenwijzigingen zijn conform statuten tijdig beschikbaar gesteld. 

 

4. Ingekomen stukken 

 

De directeur meldt dat een brief van Breda telefonisch is beantwoord. Verder zijn geen 

ingekomen stukken ontvangen.  

 

5. Notulen van de algemene ledenvergadering van 16 december 2020 

 

De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de notulen van de algemene 

ledenvergadering van 16 december 2020 vast te stellen. Er zijn geen opmerkingen en/of 

vragen bij de notulen. Deze wordt aldus vastgesteld. 

 

6. Ontwikkelingen 

 

De voorzitter meldt dat in het kader van ontwikkelingen vooraf een document is opgesteld. 

Vragen stellen over ontwikkelingen kan door apart contact op te nemen met bestuur of 

bureau. 

 

6.1 Stemmenverdeling  

Een van de elementen van stabiliteit is governance. Governance gaat over: Hoe hebben we 

onszelf georganiseerd? En hoe verhouden wij ons tot elkaar? Binnen de statuten is daar het 

nodige over geregeld. Wat hierin met name belangrijk is, is de binding van boven naar 

beneden en ook de structuur en de binding van beneden naar boven. Wat wordt er met 

binding bedoeld? IJshockey Nederland is lid van de vereniging NOC*NSF. De clubs zijn lid 

van de vereniging IJshockey Nederland. De clubs hebben ook leden. Stichtingen hebben 

geen leden. Daar wordt gesproken over 'aangeslotenen'. Daar wordt weleens een kleine 

discrepantie gezien. Elk individueel lid heeft volgens het verenigingsrecht de mogelijkheid tot 

stemmen, het nemen van initiatief in een ALV en het inbrengen van voorstellen. 'Leden' 

hebben bepaalde rechten. 'Aangeslotenen' hebben niet hetzelfde recht als leden die wel in 

een verenigingsstructuur zijn ondergebracht. Om financieel-economische redenen zijn een 6-

tal topteams in een stichting ondergebracht. Er zijn nog meer stichtingen waarvan IJshockey 

Nederland in deze context veel eerder een vereniging had verwacht. Zo zijn Leeuwarden, 

Heerenveen, Utrecht en Tilburg georganiseerd in een stichting. IJshockey Nederland is daar 

op zichzelf niet tegen, maar zou daar in de toekomst een vereniging van willen maken zodat 

daarmee de binding en de toepassing van instituten zoals Rechtspraak en Anti-Doping 

Autoriteit beter geborgd is. Voorgesteld is om dat te gaan doen. Kijkend naar de 

samenstelling van de ALV blijkt dat binnen de 27% van de leden van IJshockey Nederland 

die zich hebben verenigd in een stichting, daarvan 41% feitelijk geen inspraak op 

besluitvorming heeft. Aangeslotenen hebben geen inspraak binnen het beleid van een 

stichting. Om aangeslotenen wel stemrecht te laten hebben is het nodig een verschuiving te 

maken, zodat 57% van de leden van IJshockey Nederland 56% van de stemmen heeft. Er 

zijn ook individuele leden zoals scheidsrechters, ereleden, leden van verdiensten, recreanten 

en studenten. Dit beslaat 16% van het totaal aantal leden van IJshockey Nederland. Daarvan 

heeft slechts 2% stemrecht in de ALV. IJshockey Nederland stelt voor eerdergenoemde 
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verenigingen om te katten naar een vereniging. Hier wordt ruim de tijd voor gegeven. Ook 

zijn er kosten mee gemoeid voor het maken van statuten en notariskosten. IJshockey 

Nederland wil daar een financiële bijdrage in doen omdat het belangrijk is in het kader van 

de WBTR.  

 

Daarnaast stelt IJshockey Nederland voor dat elke speler lid wordt van een vereniging. 

Spelers kunnen dan binnen een stichting, met name van de topteams, aangesloten zijn en 

daarnaast ook lid zijn van een vereniging in diezelfde speelstad. Hij kan bijvoorbeeld lid zijn 

van Leeuwarden Capitals en speler zijn in Heerenveen. Dit voorstel behoeft nog nadere 

uitwerking, met name hoe het uitlenen van spelers precies vorm te geven.  

 

Om de verhoudingen beter te krijgen zullen de individuele leden 'buitengewone leden' gaan 

heten en wordt er gekeken naar een onderverdeling. Het idee is bijvoorbeeld Team Stripes 

(scheidsrechters) als aparte, zelfstandige vereniging binnen IJshockey Nederland onder te 

brengen om zodoende die noodzakelijke binding te versterken. Lokale en internationale 

scheidsrechters kunnen op die manier meer van elkaar leren en veel meer met elkaar 

optrekken. De recreanten en studenten zullen aparte afvaardigers krijgen in de ALV zodat zij 

zich daarin gehoord kunnen voelen en vanuit hun perspectief kunnen deelnemen aan het 

stemrecht. Dat betekent dat de huidige vertegenwoordiger van de individuele leden een stem 

houdt binnen de ALV. 

 

IJshockey Nederland is in gesprek met de gehandicaptensport over het overnemen van de 

competitie van para-ijshockey. De verwachting is dat deze overname binnen 1-2 seizoenen 

gerealiseerd zal zijn. Op dit moment wordt nagedacht over hoe een kwaliteitszetel te 

bewerkstelligen op het moment van toetreding. Datzelfde geldt voor het vrouwenijshockey 

dat zo'n 8-10% van ons totaal aantal leden betreft. De vraag doet zich daarbij voor: hoe 

kunnen we ervoor zorgen dat de stem van het vrouwenijshockey beter doorklinkt in de ALV? 

Of dit met stemrecht kan worden bewerkstelligd maakt op dit moment nog onderdeel uit van 

het onderzoek dat wordt gedaan met juristen die gespecialiseerd zijn in verenigingsrecht. 

Met name de binding kan een ingewikkeld vraagstuk zijn.  

 

Vorenstaande voorstel leidt tot andere verhoudingen. De stichtingen hebben vanuit hun 

financieel- economische belang nog steeds zo'n 12% van de stemmen, echter met maar 2% 

van ons ledenaantal (zijnde bestuurders en verdere officials). De verenigingen hebben 

gewoon hun stemrecht. De individuele leden krijgen meer stemrecht. Met betrekking tot de 

kwaliteitszetels moet nog worden bezien of deze stemrecht krijgen. Uiteindelijk zal dit 

betekenen dat de ALV van 46 naar 57 stemmen gaat. Hiermee gaat een betere verdeling 

gelden van alle leden die we met elkaar hebben. Dit moet in de regelgeving worden 

verwerkt.  

 

De leden van de ALV worden gevraagd in te stemmen met het verder uitwerken van het 

voorgestelde pakket aan voorstellen: 

1. Het doen van een verkenning met betrekking tot de transitie van stichting naar 

vereniging. Hierover wordt met betrokken stichtingen in gesprek gegaan en wordt de 

wenselijkheid (nut en noodzaak) hiervan onderzocht. 

2. Dat elke speler zich aansluit bij een vereniging. 

3. De verdeling Team Stripes, recreanten, studenten en de individuele leden op de 

manier wordt geborgd zoals uitgelegd. 
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Reacties uit de ALV: 

 

 ** merkt op dat de optelsom van de stemverhouding niet optelt tot 100%.  

 

De penningmeester merkt op dat de percentages op de getoonde sheet inderdaad niet in 

overeenstemming zijn met de getallen die eronder staan. Op basis hiervan zien de 

percentages er als volgt uit: 

− 12 stemmen voor de stichtingen: 21% 

− 34 stemmen voor de verenigingen: 60% 

− 7 stemmen voor de individuele leden: 12% 

− 4 stemmen voor de kwaliteitszetels: 7% 

Dit geheel telt op tot 100%. 

 

 Ronald Diehle (Nijmegen) geeft aan positief gestemd te zijn over het voorstel voor meer 

afvaardiging namens de leden. Hij vertegenwoordigt zelf meerdere groepen. Hij vindt het 

goed dat elke groep een eigen vertegenwoordiger krijgt. In de praktijk is het soms lastig 

meerdere belangen in een persoon te verenigen. Straks zijn er meer personen die de 

afzonderlijke belangen beter kunnen behartigen. 

 

 Marc Vollmann geeft aan dat Heerenveen zich niet kan vinden in het voorstel, hetgeen zij 

in enige mate als neerbuigend ervaren. Heerenveen mist een goede onderbouwing over 

het waarom. Heerenveen viert komende maand juni hun 30-jarig jubileum als stichting. 

Afgevraagd wordt waarom de keuze voor een stichting nu een vraagstuk is terwijl dit al 30 

jaar goed gaat. Het doel om te worden omgekat naar een vereniging is Heerenveen niet 

geheel duidelijk. Ook is onduidelijk welke kosten hiermee gemoeid zullen gaan. Binnen de 

eigen stichting leeft het idee dat de leden voldoende worden gehoord. De conclusie dat dit 

automatisch een probleem wordt voor IJshockey Nederland ziet hij niet. Heerenveen is 

bereid hierover separaat met IJshockey Nederland in gesprek te gaan.  

 

De penningmeester geeft in reactie hierop aan dat dit ziet op zaken als toezicht en 

binding. De ontwikkeling van sportrechtspraak en het antidopingbeleid die in de afgelopen 

jaren hun intrede hebben gedaan, vragen om een cascade down (hervormingen vanuit de 

top) om leden daaraan te laten conformeren. Onderzocht wordt in hoeverre een 

aangeslotene valt onder dat soort organen. Bij een vereniging zijn hier geen vragen over. 

Hij geeft aan graag het gesprek met Heerenveen hierover aan te gaan. Met betrekking tot 

de kosten die daarmee samenhangen geeft hij aan dat IJshockey Nederland hier een 

goede bijdrage in zal doen. IJshockey Nederland vindt het belangrijk hun leden op een 

moderne manier laten binden en borgen binnen hun structuren. 

 

 Jesmer Doele (Leeuwarden) sluit zich aan bij voorgaande spreker. Ook hij stelt voor 

hierover separaat met IJshockey Nederland in gesprek te gaan. 

 

De penningmeester antwoordt dat IJshockey Nederland hierover graag in gesprek gaat. 

Ter aanvulling brengt hij naar voren dat hoe 10-20 jaar tegen governance aangekeken 

werd fundamenteel anders is met hoe het nu gaat. Goed sportbestuur schrijft dit soort 

zaken ook voor. Bezien moet worden hoe dit op een zorgvuldige manier in te passen. 

IJshockey Nederland wil hier ook echt de tijd voor nemen, juist omdat dit een bijzondere 

operatie is voor de vier genoemde stichtingen. IJshockey Nederland wil hier goed over in 
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gesprek treden met betrokken partijen. Onderwerp van gesprek daarbij is het tijdpad, en 

al dan niet de keuze voor een transitieperiode. 

 

 Dit vraagt ook om een gesprek tussen het bestuur van de stichting en de aangesloten 

leden, aldus Jesmer Doele (Leeuwarden).  

 

De penningmeester stelt dat als de stichtingen persisteren in het houden van een 

stichting, dan zal er overeenkomstig de WBTR een Raad van Toezicht moeten komen. 

Terwijl in een verenigingsvorm het toezicht is voorbehouden aan de ALV, dus de 

aangeslotenen die dan leden heten. Hij stelt voor met elkaar een traject in te gaan om 

samen met juristen te onderzoeken hoe dit het beste vorm te gaan geven. Hij benadrukt 

dat de gekozen richting geen diskwalificatie van het verleden is, maar dat het is bedoeld 

als versterking naar de toekomst.    

  

 Rogier Moorman geeft aan dat Utrecht in hun laatste vergadering besloten heeft een 

transitie te doen naar een vereniging. Utrecht bestaat inmiddels 50 jaar in de vorm van 

een stichting. Met alles wat in de afgelopen 10-20 jaar in juridisch opzicht is gewijzigd en 

de ervaring tijdens de coronacrisis heeft Utrecht geconcludeerd als stichting meer risico te 

lopen dan als vereniging. Utrecht wil een vereniging met leden zijn. 

 

 Martin de Wilde geeft namens Team Stripes aan het voorstel te kunnen waarderen om, 

naast de clubs, ook de scheidsrechters een stem te laten geven. 

 

 Ronald Diehle (Nijmegen) geeft aan het een goed idee te vinden dat leden verenigd zijn in 

een vereniging. Stichtingen zijn per definitie niet democratisch ingericht. Voorts geeft hij 

aan dat een stichting in principe geen leden kent maar beoefenaars. 

 

 Inge Hoogendijk (Zoetermeer) vraagt of met betrokken partijen hierover is gesproken 

alvorens hier een stemming over te houden.  

 

De penningmeester vertelt dat door IJshockey Nederland in eerste instantie is gekeken 

naar de stemverhouding. Na contact met de Kamer van Koophandel kwam dit 

aanvullende onderwerp naar voren. Op voorhand is hier niet met betrokken partijen over 

gesproken. Dit neemt niet weg dat dit gesprek alsnog gaat plaatsvinden.  

 

 Inge Hoogendijk (Zoetermeer) stelt dat het bij het inbrengen van nieuwe plannen wellicht 

beter is om eerst te zorgen dat er overeenstemming is met betrokken partijen alvorens 

een dergelijk voorstel in stemming te brengen.  

 

 ** geeft in reactie op de vraag van Inge Hoogendijk aan dat dit vraagstuk niet inhoudelijk 

besproken is geweest en dat dit slechts een mededeling betrof.  

 

De penningmeester benadrukt, zoals dat in de toelichting staat aangegeven, dat het 

nadrukkelijk de bedoeling is dit vraagstuk samen te gaan verkennen. Er doen zich allerlei 

omstandigheden voor waardoor IJshockey Nederland meer of minder gedwongen wordt 

een dergelijk traject met elkaar in te gaan. 
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Stemming over pakket aan maatregelen (drie voorstellen): 

De penningmeester benadrukt nogmaals dat het de bedoeling is de verkenning naar de 

wenselijkheid om de stichtingen om te zetten naar verenigingen, uitdrukkelijk samen met de 

betreffende stichtingen te gaan doen. 4 leden geven aan bezwaar te hebben. Op grond 

hiervan wordt geconcludeerd dat de ALV akkoord gaat met in elk geval de nieuwe 

stemverdeling. IJshockey Nederland gaat uitdrukkelijk samen met de vier stichtingen op zoek 

hoe de transitie naar een vereniging zo goed mogelijk te kunnen doen. Als blijkt dat er te veel 

bezwaren aan het voorstel kleven dan wordt dit voorstel heroverwogen. 

 

6.2 Licentiesysteem 

Het licentiesysteem is samen met de clubs van de BeNe-League en Oberliga ontwikkeld 

vanuit een gezamenlijke wens om stabiliteit te creëren binnen IJshockey Nederland door aan 

een licentiestructuur te gaan werken. De filosofie is besturen vanuit integriteit. Hieronder 

wordt onder meer verstaan goed sportbestuur, fairplay en respect. Het betekent ook dat er 

samen met de Eerste en Eredivisie een licentiestructuur zal worden ontwikkeld die een 

afgeleide zal zijn van de licentiestructuur zoals die bij de BeNe-League en de Oberliga gaat 

gelden. Dat zal pas zijn in het volgend seizoen zijn of het seizoen daarna, afhankelijk van de 

timing. Voor 1 mei is na meermaals overleg met de clubs overeenstemming bereikt over een 

eerste opzet van het licentiesysteem. Ondertussen is gebleken dat Tilburg met betrekking tot 

de Oberliga ook te maken heeft met een licentiesysteem. Samen met Tilburg wordt bezien 

hoe te waken voor doublures. 

 

Sinds enige jaren bestaat er een licentiecommissie, bestaande uit twee leden die destijds 

zijn benoemd door de ALV. De licentiecommissie is bereid gevonden hun werkzaamheden 

voort te zetten. De commissie gaat zelf op zoek naar een derde kandidaat, die hopelijk 

lopende dit seizoen aan de commissie kan worden toegevoegd. Clubs moeten een aanvraag 

indienen voor een licentie. De licentiecommissie beoordeelt de aanvragen, toetst de 

voortgang lopende het seizoen en is betrokken bij de evaluatie van het seizoen. Het is vooral 

van belang dat de clubs zelf na afloop van een seizoen een evaluatie houden; hoe is het 

seizoen verlopen? Nieuw is dat er een stroom van documenten naar de licentiecommissie 

toegaat. Denk aan eigen verklaringen van de clubs of verklaringen van de belastingdienst. Of 

een opgave van gegevens waaruit kengetallen kunnen worden gedestilleerd teneinde de 

voortgang van de licentiestructuur binnen een club te kunnen monitoren en als benchmark 

over de clubs met elkaar te delen. 

 

Er is een basisopzet gemaakt voor een eerste keer. Er is een verschil gemaakt tussen de 

BeNe-League-toetreders en overige BeNe-League-teams. Bij toetreders kunnen de eisen 

hoger zijn dan bij de overige teams. Het Oberliga-team zal dit seizoen geen onderwerp zijn 

voor de licentiecommissie. 

 

Wat gaat er nieuw zijn? 

 

▪ De stichtingen van de teams moeten met een Raad van Toezicht gaan werken. Dus 

naast een bestuur zullen er ook toezichthouders zijn. De stichtingen gaan daarmee 

voldoen aan de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Elk bestuurslid zal 

dan ook over een VOG moeten beschikken.  
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▪ In de ALV van december heeft IJshockey Nederland al aangegeven dat voor alle 

clubs het boekjaar van 1 juli tot en met 30 juni zal zijn, zodat alle informatie goed met 

elkaar kan worden vergeleken en met elkaar kan worden gedeeld. De begroting dient 

volgens een vast stramien te worden opgesteld. Bij nieuw toetredende clubs wordt 

gekeken in welke mate de begroting al is gefinancierd door sponsorinkomsten en 

andere inkomsten. Er gaat een onderscheid gelden tussen toetreders en clubs die al 

over een licentie beschikken of die al een keer hebben meegedaan aan de BeNe- 

League. Ten aanzien van toetreders wordt een hoger percentage gehanteerd.  

▪ Verklaringen van de Belastingdienst. 

▪ Elke club zal een lijst van gecontracteerde spelers en een lijst van sponsoren moeten 

overleggen. 

 

Bevoegdheden van de licentiecommissie 

 

▪ De licentiecommissie kan diverse, zoals hiervoor genoemde, documenten ophalen om te 

bezien of deze voldoen aan de geldende afspraken. Op grond hiervan neemt de 

commissie een besluit over het toekennen van een licentie. Het besluit kan luiden: 

A. De licentie wordt verstrekt omdat aan alle geldende voorwaarden is voldaan; 

B. Er wordt een voorlopige licentie verstrekt omdat nog niet alle afspraken is 

voldaan, maar waarvan het wel in de lijn der verwachting ligt dat daar op korte 

termijn aan wordt voldaan; 

C. Er wordt een voorlopige licentie verstrekt onder de voorwaarde dat gewerkt wordt 

aan een herstel-/verbeterplan, waarbij geldt dat clubs met een herstelplan 

gelijkgeschaard worden aan nieuw toetredende clubs. Er kan een nieuwe 

aanvraag worden ingediend; 

D. Er wordt geen licentie verstrekt omdat niet wordt voldaan aan de geldende 

voorwaarden. 

 

Indien clubs lid zijn van IJshockey Nederland en in het bezit zijn van een licentie zoals 

genoemd onder A, B of C geeft IJshockey Nederland groen licht aan de BeNe-League-teams 

om hen te laten inschrijven bij de BeNe League. Knelpunten die er zijn in de licentiestructuur 

worden regulier besproken tussen IJshockey Nederland en de clubs in een daarvoor 

bestaand, goed lopend, overleg. Er is overeenstemming over de basisopzet. Er zijn 

afspraken gemaakt over wat er wordt gevraagd en aan informatie moet worden geleverd. Er 

wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling hiervan. 1 juli a.s. is de deadline, waarvoor 

IJshockey Nederland de voorbereidingen zal treffen. En IJshockey Nederland toetst de 

onderlinge afspraken die BeNe League-teams met elkaar maken. 

 

Hierover volgen geen opmerkingen en/of vragen uit de ALV. 

 

6.3 PR – Communicatie en Automatisering 

Danny Micola van Fürstenrecht geeft aan de hand van een presentatie een toelichting op de 

plannen met betrekking tot PR/Communicatie. Daarbij wordt ingegaan op ledenwerving, 

evenementenkalender, de website van IJshockey Nederland en automatisering. 

 

→ Ledenwerven 

Danny Micola von Fürstenrecht geeft het woord aan Roy Slond (Breda) om een korte 

toelichting te geven op de ervaring die is opgedaan met de ledenwerving. De tool die is 
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opgezet is op 2 locaties beproefd, in het Noorden en in het Zuiden van het land. De tool 

bleek praktisch van aard te zijn en vrij makkelijk in te richten. Er zijn ook redelijk wat leden op 

afgekomen. Op een slimme manier worden met gebruikmaking van targeting mensen bereikt 

die je anders niet bereikt met social media. Doordat de ijsbaan in Breda open was hebben 

we, ondanks corona, flink wat aanwas kunnen krijgen op de ijshockeyschool. Naast de tool 

van de bond is het belangrijk hoe clubs omgaan met het benaderen van mensen en kinderen 

en vervolgens het opvolging geven daaraan. In Breda is een 'snoepzakje' uitgereikt, met 

daarin een flyer van de ijshockeyschool, stickers voor de kinderen en het aanbod van een 

gratis proefles voor een volgende keer. Wanneer de coronamaatregelen dit toestaat, is het 

idee een foto te maken op het ijs met mascotte. Opvolging is belangrijk. Nadat kinderen 

deelgenomen hebben, worden foto’s opgestuurd naar de ouders, wordt geïnformeerd naar 

de ervaringen en of zij interesse hebben in een tweede proefles. De kans dat mensen 

aanhaken door die benadering wordt daarmee een stuk groter. 

Danny Micola von Fürstenrecht roept de clubs op vooral gebruik te maken van deze unieke 

tool om daarmee optimaal leden te kunnen werven. 

 

→ Evenementen 

Normaal gesproken wordt de wedstrijd om de Ron Berteling Schaal gehouden als 

openingswedstrijd van het ijshockeyseizoen. Op dit moment heerst er echter nog twijfel over 

het plannen van dit evenement in september. Daarom wordt het evenement verplaatst naar 

medio december 2021. Anders dan andere jaren wordt de Ron Berteling Schaal gehouden in 

Amsterdam. Het streven is er een bijzondere dag, met flankerende evenementen, van te 

maken. Zo zullen er onder meer oud ijshockeyers en oud internationals worden uitgenodigd. 

De Ron Berteling Schaal moet ertoe doen in de kalender van IJshockey Nederland en voor 

alle ijshockeyers. 

 

Zoals eerder vastgesteld, vindt de bekerfinale plaats op zondag 9 januari 2022. De locatie 

hangt af van welke club het thuisvoordeel krijgt.  

 

De Final Four-finaledag wordt dit jaar in Utrecht gehouden. Het idee is een Dag van het 

IJshockey te organiseren samen met de club Utrecht en de gemeente Utrecht. Het wordt een 

dag voor een breed publiek. Zo wordt er tijdens deze dag wordt aandacht geschonken aan 

het jeugdijshockey. Op het buitenterrein komen evenementen, zoals Schieten voor de Jeugd. 

Samen met jeugdcoaches werkzaam in de wijk Overvecht wordt dit opgetuigd. Het 

hoogtepunt van deze dag is het landskampioenschap van Nederland. De datum wordt zo 

snel mogelijk bekend gemaakt. 

 

→ Website van IJshockey Nederland 

Onlangs is er bericht dat IJshockey Nederland de samenwerking met IJshockey.com heeft 

beëindigd. Er zijn meer redacteuren aangetrokken om daarmee meer aandacht te schenken 

aan vrouwenijshockey, clubverhalen, achtergrondverhalen in het algemeen en de nationale 

teams. De clubs worden opgeroepen vooral items aan te brengen, zodat deze namens de 

clubs gepubliceerd kunnen worden op de website. Om de website aansprekender te laten 

zijn, zijn er meer videofragmenten opgenomen. Zodat je ook de mensen achter het verhaal 

ziet. Op de website kunnen videofragmenten worden gevonden van de uitreiking van diverse 

awards en interviews.  
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→ Automatisering 

Dit jaar is een groot automatiseringstraject gestart. Het doel daarvan is de clubs te 

ondersteunen met de clubadministraties. De clubadministraties en de bondsadministratie 

worden gekoppeld. De clubs zijn hier inmiddels in meegenomen en ondersteund. Op dit 

moment bevindt dit traject zich in een overgangsfase. De administratie van de clubs heeft 

gestalte gekregen. Een dezer dagen kan ook de administratie van de bond zelf worden 

opgestart.  

 

→ Wedstrijdautomatisering 

Ook de wedstrijdautomatisering gaat dit jaar wijzigen. Het doel is naar een volledig digitale 

wedstrijdautomatisering toe te gaan en het papier achter ons te laten. Door Jan Kerkhof 

vinden daarvoor voorbereidende werkzaamheden plaats. De benchofficials zullen hierin 

worden begeleid met een opleiding en instructies per video. Op een later moment wordt 

hierop teruggekomen. 

 

Vragen vanuit de ALV: 

 

 Harry Vlaardingerbroek (Den Haag) brengt het voorstel naar voren een partnership voor 

de content van de website te zoeken met Face-Off, dat een platform biedt aan de BeNe 

Ligue, om elkaar te versterken. Communicatie op de website van Hockey Nederland over 

de BeNe Ligue is, afgezien van de wedstrijdverslagen, redelijk beperkt. 

 

Danny Micola von Fürstenrecht geeft aan dat hierover gesprekken zijn gevoerd die niet 

direct hebben geleid tot samenwerkingsafspraken. Wel is afgesproken onderling in 

contact te blijven. De insteek van deze nieuwe richting is meer aandacht te besteden aan 

het belang van de (jeugd)clubs. 

 

 Rodrique van den Dungen (Den Bosch) informeert naar het tijdpad van de 

wedstrijdautomatisering en het informeren van de benchofficials daarover. 

 

Danny Micola von Fürstenrecht antwoordt dat dit traject zich midden in een transitie 

bevindt. Op dit moment wordt de koppeling gerealiseerd tussen AllUnited,  ClubUnify en 

HockeyData. Er lopen nu testen. Op het moment dat die zijn afgerond kan worden 

overgegaan tot het informeren van de benchofficials. Ter aanvulling meldt Theo van 

Gerwen dat, naast dat Jan Kerkhof druk bezig is met het opzetten van HockeyData, er 

ook een afhankelijkheid is met hoe dit in te gaan richten met het oog op het nieuwe 

spelregelboek dat op 5 juni tijdens het Congres van de IIHF ter stemming wordt gebracht. 

De uitkomst daarvan moet in dit traject worden meegenomen. Mocht het nieuwe 

spelregelboekje worden aangenomen dan is er tijd nodig om eventuele nieuwe type 

straffen te verwerken. 

 

7. Toetreding leden  

 

IJshockey Nederland heeft van twee stichtingen een verzoek ontvangen om toe te treden als 

BeNe-League Potential, namelijk van Nijmegen en Heerenveen. De stand van zaken 

daarvan op dit moment is dat IJshockey Nederland de aanvraag van Nijmegen niet 

gehonoreerd heeft en dat het overleg met Heerenveen nog plaatsvindt. Dat betekent dat bij 

dit agendapunt geen voordracht hoeft te worden gedaan voor het toetreden van nieuwe 
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leden tot IJshockey Nederland. 

 

8. Vaststelling c.q. wijziging van statuten en reglementen  

 

De secretaris geeft een toelichting op de wijzigingen in de statuten, het huishoudelijk 

reglement en het sportreglement.  

 

→ Statuten en huishoudelijk reglement 

De wijzigingsvoorstellen in de statuten en het huishoudelijk reglement zijn beschikbaar 

gesteld via de website. De wijzigingen in de statuten zijn het gevolg van een besluit dat is 

genomen tijdens de ALV van 16 december jl. Toen is de ALV akkoord gegaan met het 

gelijktrekken van het financieel boekjaar met het verenigingsjaar. Het voorstel is om het 

artikel dat het verenigingsjaar beschrijft te laten vervallen. In de plaats daarvan wordt het 

verenigingsjaar opgenomen als definitiebepaling. Daarnaast is in de statuten bij de artikelen 

14 en 15 het woord "kalenderjaar" vervangen door "verenigingsjaar". Hetzelfde geldt voor de 

artikel 27 en 31 van het huishoudelijk reglement.  

 

→ Sportreglement 

IJshockey Nederland heeft de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht gevraagd om 

het sportreglement te reviseren. Vereniging en Recht heeft hierop een aantal redactionele 

aanpassingen voorgesteld die IJshockey Nederland overneemt en aan de ALV van vandaag 

ter goedkeuring voorlegt. Daarnaast is er een wijziging van artikel 13 ten aanzien van de 

identificatie van spelers en begeleiding. In de voorjaarsoverleggen van dit jaar is gesproken 

over het aanpassen van artikel 13 van het sportreglement. Dit artikel richting zich op 

identificatiecontrole en het voorkomen van identiteitsfraude. Het voorstel voor het aanpassen 

van artikel 13 is tijdens de betreffende voorjaarsoverleggen akkoord bevonden. Hierop is het 

artikel 13 inhoudelijk aangepast.  

 

→ Internationaal spelregelboek 

Tot slot wil IJshockey Nederland een voorschot nemen op aangekondigde wijzigingen in het 

internationaal spelregelboek. Op 14 mei jl. heeft IJshockey Nederland samen met Team 

Stripes een brief gestuurd naar alle wedstrijdsecretarissen betreffende een nieuw 

aangekondigd spelregelboek van de IIHF. Dit nieuwe boek is bedoeld om internationaal een 

uniform spelregelboek te hebben waarbij het spelregelboek van de NHL en de IIHF zijn 

samengevoegd. Het nieuwe spelregelboek wordt ter goedkeuring voorgelegd op het 

internationale congres van de IIHF op 5 juni a.s. Eén van de aangekondigde veranderingen 

die met dit nieuwe spelregelboek geintroduceerd wordt is het invoeren van een Player Safety 

Committee. Deze nieuwe commissie krijgt de mogelijkheid om op basis van videomateriaal 

gerede straffen achteraf te beoordelen. Hiervoor dienen alle wedstrijden te worden 

opgenomen. Conform artikel 2 lid b en lid c van het sportreglement worden alle door 

IJshockey Nederland georganiseerde competitiewedstrijden en onder auspicien van 

IJshockey Nederland gespeelde vriendschappelijke wedstrijden, gespeeld volgens het 

spelregelboek van de IIHF. Daar waar bepalingen uit het sportreglement afwijken van het 

IIHF-spelregelboek, is het sportreglement bindend. In het geval dat het voorgestelde Unified 

Rulebook op 5 juni a.s. wordt aangenomen zal IJshockey Nederland de reglementen waar 

nodig moeten aanpassen. IJshockey Nederland beseft dat het opnemen van alle wedstrijden 

op dit moment mogelijk nog een brug te ver is en vraagt de leden om het mandaat in de 

voorbereiding op de aan te passen reglementen af te wijken van hetgeen ter goedkeuring 
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wordt voorgelegd op het internationale niveau. IJshockey Nederland vraagt toestemming om 

het vooralsnog qua opnameverplichting te beperken tot de hoogste twee divisies, de 

Eredivisie en de Eerste divisie. Hoe dit voorstel zich verhoudt tot de AVG vergt nog nadere 

bestudering. 

 

De voorzitter vraagt de ALV of deze kan instemmen met de wijzigingen zoals hiervoor 

voorgelegd.  

 

Reacties uit de ALV: 

 

 Jeroen Klappe (Hoorn) vraagt of het wel de bedoeling is dat in de toekomst alle 

wedstrijden gefilmd gaan worden? 

 

Martin de Wilde geeft in reactie op deze vraag aan dat het qua werkbaarheid voor zowel 

de clubs als de op te zetten Player Safety Committee of Disciplinary Committee, niet 

doenlijk is om de jeugdwedstrijden en recreatiewedstrijden op te nemen en daar op 

maandag en dinsdag de beelden van terug te gaan kijken om aan de hand daarvan over 

eventuele zaken te oordelen. Vandaar het voorstel om het in de nabije toekomst te 

houden bij Eredivisie- en Eerste divisie-wedstrijden. 

 

 Jesmer Doele (Leeuwarden) vraagt of dit moet worden gedaan door een professioneel 

bedrijf? Dit vraagt een zekere kennis en kunde en professionale opnameapparatuur om 

alles goed te kunnen volgen. Komen de opnamen in een soort van Dropbox waar je de 

wedstrijden kunt bekijken? 

 

Theo van Gerwen bevestigt dat die opnamen inderdaad van goede en duidelijke kwaliteit 

moeten zijn teneinde de straffen daadwerkelijk te kunnen zien. Hier zitten zeker een 

aantal voorwaarden aan vast. In samenspraak met Martin de Wilde zal hierop worden 

ingespeeld om de clubs daarop goed te instrueren. De ervaring leert dat met een statief 

en een camera het met een persoon goed mogelijk is. Bijkomstig voordeel is straks dat de 

wedstrijden van de Eredivisie en Eerste Divisie, en straks ook van de BeNe-League, 

centraal bewaard gaan worden. Niet alleen de Player Safety Committee heeft straks 

toegang om die wedstrijden te kijken, de opnamen kunnen ook voor andere doeleinden 

worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor de coaches om naast de eigen wedstrijden ook de 

wedstrijden van andere teams te bekijken. Dit biedt meerwaarde bij het coachen van je 

team in de voorbereiding op wedstrijden. 

 

Ter illustratie: Een wedstrijd is gespeeld en opgenomen. De cameraman krijgt met behulp 

van een pincode toegang tot een bepaalde digitale omgeving waar hij de opname kan 

uploaden. Dat duurt 5-10 minuten. Die wedstrijd kan zelfs op het einde van het seizoen 

nog terug gekeken worden en die kan door een aantal personen binnen de vereniging 

teruggekeken worden. Daarnaast heeft de Player Safety Committee op het moment dat er 

een straf is gevallen, ingang naar die wedstrijd om die te bekijken en daar vervolgens een 

strafmaat op te bepalen. 

 

Martin de Wilde vult aan dat bij iedere Game Misconduct Penalty of Match Penalty die 

gegeven wordt de referee een rapport opmaakt. Dat rapport gaat naar de Player Safety 

Committee toe. Op het moment dat de beelden niet duidelijk genoeg zijn of de camera 
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wijkt net iets af omdat het buiten beeld is gebeurd, is op dat moment het rapport leidend. 

En anders is het rapport ondersteunend aan de beelden. 

 

 Vervolgvraag van Jesmer Doele (Leeuwarden): Als ik het goed begrijp, moeten we een 

soort VAR instellen? Met dien verstande dat de beelden niet tijdens de wedstrijd maar na 

de wedstrijd worden bekeken? 

 

  Martin de Wilde geeft in reactie hierop aan dat je het kortgezegd kunt omschrijven als een 

 soort VAR. Het voordeel ervan is dat eventuele scheidsrechterlijke dwalingen kunnen 

 worden teruggedraaid. Er volgt niet automatisch een schorsing. Beelden kunnen uitwijzen 

 dat de situatie toch anders is. Je hebt te maken met een vorm van snelrecht, omdat je in 

 de week erna gelijk weet wat de uitspraak is van de Player Safety Committee. De Player 

 Safety Committee komt te bestaan uit drie personen, onafhankelijk van IJshockey 

 Nederland en van clubs. Altijd dezelfde personen doen uitspraak. Jurisprudentie zal ook 

 voor de toekomst meer stabiliteit geven in uitspraken op een bepaalde situatie. Martin de 

 Wilde bevestigt verder dat de opnamen pas bekeken worden na de wedstrijd en niet 

 tijdens de wedstrijd. 

 

De ALV gaat akkoord met het activiteitenverslag IJshockey Nederland 2021-2022. 

 

9. Benoeming vaste commissies 

 

De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de leden van de vaste commissies te 

benoemen. 

 

De algemene ledenvergadering gaat akkoord met de benoeming van de leden van de vaste 

commissie zoals voorgedragen.  

 

10. Prognose resultaat 2020-2021 (1 januari 2020-30 juni 2021) 

 

De penningmeester geeft een toelichting op de prognose van het resultaat over 2020-2021 

(van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2021) en het voorstel tegemoetkoming aan clubs en 

contractanten. 

 

De ALV gaat akkoord met de prognose over het resultaat 2020-2021 (1 januari 2020-30 juni 

2021) alsmede het voorstel tegemoetkoming aan clubs en contractanten. 

 

11.a. Ambitiedocument 2021+ 

 

De directeur leidt dit agendapunt in. Elke 3-4 jaar wordt bezien welke uitdagingen er liggen 

om samen met de clubs tot verbetervoorstellen te komen. IJshockey Nederland heeft in de 

afgelopen periode gesprekken gevoerd met afzonderlijke verenigingen om in beeld te 

brengen wat er leeft bij de verenigingen en wat IJshockey Nederland hierin zou kunnen 

betekenen om mee te bouwen aan hun vereniging. Het ambitiedocument dat hieruit is 

voortgekomen is als bijlage gevoegd bij de agenda. 
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Voorts geeft de directeur aan de hand van presentatiesheets een toelichting op hoofdlijnen. 

Het doel van het ambitiedocument 'Stabiliteit en ambitie hand in hand' is de komende 3-4 

jaar de volgende thema’s vanuit een gezamenlijke inspanning verder te brengen: 

1. Samen degelijk besturen 

2. Verenigingsondersteuning 

3. Marketing en communicatie 

4. Ledenwerving (en ledenbehoud) 

5. Organisatie van evenementen 

6. Actieve samenwerking 

7. Topcompetitie(s) 

8. Arbitrage (Team Stripes) 

9. Competitie innovatie 

10. Inclusie 

11. Opleidingen: Vermarkten, Productontwikkeling, Veilig Sportklimaat, IIHF coach Hub, 

Diversiteit van aanbod 

12. Nationale programma's: NMT, NVT, U20, U18, NVT U18 

13. Talentontwikkeling 

 

Met betrekking tot de voorgaande (concept-)versie van het ambitiedocument dat 

gepubliceerd staat op de website, merkt de directeur op dat (delen van) ambities zijn 

overgeheveld naar het ambitiedocument 2021+; sommige ambities zijn verwezenlijkt, andere 

nog niet volledig of verdienen nog meer aandacht. Het voorliggende ambitiedocument 

vervangt daarmee de voorgaande versie en geeft de uitdagingen weer voor de komende 

periode van 3-4 jaar. 

 

In het ambitiedocument staat op dit moment (nog) niet uitgewerkt hoe uitvoering wordt 

gegeven aan de ambities inclusief tijdpad. In de komende periode zal IJshockey Nederland 

bezien hoe hier uitvoeringskracht op te organiseren door het oprichten van werkgroepen en 

commissies. Voor wat betreft het tijdpad wordt ook rekening gehouden met het 

absorptievermogen van IJshockey Nederland. Gelet hierop is het goed te komen tot een 

realistische en behapbare planning. Gekeken wordt of er een prioritering en focus in de 

ambities kan worden aangebracht. Ledenwerving (en ook ledenbehoud) is zo’n belangrijk 

focuspunt. De verwachting is dat alle in het document genoemde ambities verder gebracht 

kunnen worden mits hier voldoende uitvoerings- en meedenkkracht op kan worden 

georganiseerd door participatie vanuit de verenigingen. Het gezamenlijk uitwerken van de 

ambities draagt bij aan de kwaliteit van de uitvoering. 

 

Binnen het thema "Verenigingsondersteuning" wordt gekeken hoe de versnippering aan 

verenigingen tegen te gaan. Contractanten die niet verbonden zijn aan IJshockey Nederland 

en een eigenstandige competitie hebben, zullen actief worden benaderd om te bespreken of 

zij – al dan niet onder minimale voorwaarden - bereid zijn zich toch aan te sluiten bij 

IJshockey Nederland. Bezien wordt hoe te stimuleren dat er binding ontstaat tussen alle 

ijshockey contractanten rondom een ijsbaan, bijvoorbeeld door het organiseren van 

gezamenlijke zomeractiviteiten. Dit wordt meegenomen bij de thema's "Competitie innovatie" 

en "Organisatie van evenementen".  

 

Het ambitiedocument 2021+ wordt aangenomen door de ALV. 
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11.b. Activiteitenplan 2021-2022 

 

In het activiteitenplan 2021-2022 staan de activiteiten die IJshockey Nederland graag in het 

seizoen 2021-2022 wil doen laten plaatsvinden en waarnaar zoveel mogelijk zal worden 

gestreefd. Mochten dan activiteiten niet kunnen plaatsvinden door gebrek aan mankracht of 

middelen dan wordt daarvan verslag gedaan in het activiteitenverslag IJshockey Nederland 

2021-2022. 

 

De algemene ledenvergadering gaat akkoord met het activiteitenverslag IJshockey 

Nederland 2021-2022. 

 

12.a. Vaststelling contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2021-2022 

 

De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de contributies, bijdragen en  afdrachten 

seizoen 2021-2022 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 ([april 2021: 1,9%) voor gezinsconsumptie. De bedragen zijn 

conform afspraak afgerond.  

 

De penningmeester geeft een toelichting op het voorstel met betrekking tot een nieuw 

betalingsstelsel: 

 

In het kader van de liquiditeit van de bond is tijdens de bijeenkomst met de penningmeesters 

van 17 februari 2021 voorgesteld om de facturatie van IJshockey Nederland naar voren te 

schuiven. Het gaat hier met name om de contributies stichtingen/verenigingen, 

competitieafdrachten, contributie individueel lidmaatschap en wedstrijdgelden. Tijdens de 

bijeenkomst is verzocht om rekening te houden met de liquiditeit van de clubs. Hierop volgt 

het volgende voorstel: 

 

-  Betaling ineens met betalingskorting 5% vóór 1 september, anders 

-  8-maandelijkse termijnen per 15e van de maand begin maand is september 

-  4-daags termijn aanzegging vóór incasso 

-  Als incasso mislukt, brief dat incasso mislukt en nieuwe poging 7 dagen na brief 

-  Mislukt deze weer, boete van EUR 100 + brief – komend seizoen COVID-19-coulance 

-  Zelfstandig over laten maken binnen 7 dagen, daarna direct incassotraject + melding bij 

 licentiecommissie 

 

De algemene ledenvergadering stelt formeel de contributies, bijdragen en afdrachten 

seizoen 2021-2022 en gaat akkoord met het nieuwe betalingsstelsel. 

 

12.b. Vaststelling scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2021-2022 

 

De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de scheidsrechtersvergoedingen 

seizoen 2021-2022 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 ([april 2021: 1,9%) voor gezinsconsumptie. De bedragen zijn conform 

afspraak afgerond. 
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De reiskosten van de bondsscheidsrechters worden maandelijks vooraf aan de clubs 

gefactureerd*. 

 

* Exclusief vriendschappelijke wedstrijden en play-offswedstrijden 

 

De onkostenvergoedingen aan de bondsscheidsrechters worden vooralsnog in het seizoen 

2021-2022 door de clubs betaald. De regeling dat ook deze vergoedingen gefactureerd gaan 

worden, wordt doorgeschoven naar het seizoen 2022-2023. 

 

13.a. Begroting 2021+ 

13.b. Begroting 2021-2022 

 

De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2021-2022. 

 

De algemene ledenvergadering gaat akkoord met de begroting 2021-2022. Vanwege de 

onzekerheden naar aanleiding van de coronamaatregelen is vooralsnog geen 

meerjarenbegroting opgesteld.   

 

14. Rondvraag 

 

Nico van Galen Last (Eindhoven) vraagt naar de deadline voor het nemen van een beslissing 

over de licentie aan de nieuwe stichting van Nijmegen om deel te nemen aan de BeNe-

League. Het bondsbestuur geeft aan dat de beslissing gaat vallen per bepaalde datum van 1 

juli 2021. 

 

15. Sluiting 

 

De voorzitter besluit de vergadering met de volgende woorden: 

 

“Dank jullie wel voor je aanwezigheid, zij het op afstand. Ik ben benieuwd hoe we elkaar op 

de volgende ALV treffen. Tot die tijd wens ik jullie heel veel succes met de voorbereidingen 

op het nieuwe hopelijk normaal verlopende seizoen, eventueel een fijne vakantie, in goede 

gezondheid. 

 

Graag tot gauw en ik sluit hierbij de vergadering.” 

 

Voorzitter:     Secretaris: 
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PRESENTIELIJST ALGEMENE LEDENVERGADERING 

IJSHOCKEY NEDERLAND GEHOUDEN OP 

WOENSDAG 2 JUNI 2021 

ONLINE VIA MS-TEAMS 

 

Bondsbestuur 

J.W.M. Hopstaken - voorzitter 

A.J.J. van der Horst - vicevoorzitter/penningmeester 

L.B.T. Pakos - secretaris / legal affairs 

D. Micola von Fürstenrecht - bestuurslid marketing & communicatie 

R. de Vroede - bestuurslid sporttechnische zaken 

 

Medewerkers bondsbureau 

T.J.A. van Gerwen - algemeen directeur/technisch directeur  

mevrouw W. Olijhoek - office manager/notulist 

mevrouw S.J. van Heteren - coördinator sport & events 

 

Leden  aantal 

 stemmen (38 stemmen) 

IJshockeyvereniging Amstel Tijgers  

 anno 1963 2 -  J. Kwist 

IJshockeyclub Yeti’s Breda 2 - R. Slond, M. Cleton 

IJshockey Vereniging 

 Red Eagles 's-Hertogenbosch  2 -  R. van  den Dungen, A. Grift 

IJshockeyclub Dordrecht Lions 2 - mevrouw F. de Ridder 

IJshockey Vereniging  

 Eindhoven Kemphanen 2 - T. van Doorne, N. van Galen Last 

Stichting Topijshockey Eaters Geleen 2 - R. Lahay 

Vereniging Jeugdbelang  

 Smoke Eaters Geleen 2 - M. Pothuizen  

Stichting Topsport Hijs Hokij Den Haag 2 - H. Vlaardingerbroek  

Hijs Hokij Den Haag 2 - mevrouw E. Calamé 

GIJS Groningen 2 - J. van Gelder, E. Manning  

SJIJ Heerenveen e.o. 1991 2 - L. Scheenstra, M. Vollmann. C. van den 

    Bos 

Hoornse IJshockeyvereniging  

 “Blue Mountain Cougars” 1 - J. Klappe 

Stichting IJshockeyclub  

 Capitals Leeuwarden 2 - J.H. Doele, J. de Jong 

Leidse IJshockeyclub Leiden Lions 2 - H. Neuman, mevrouw M. Hesseling 

Vereniging Jeugdijshockey Nijmegen 2 - mevrouw M. Vooren 

Stichting Topijshockey Tilburg 2 - R. van Baast 

Stichting IJshockeyclub Utrecht 2 - R. Moorman 

Stichting Sweetlake Panters 2 - H. Toonen 

IJshockeyvereniging Zoetermeer  2 - mevrouw I. Hoogendijk 

Persoonlijke leden 1 - R. Diehle 
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Ereleden en leden van verdienste 

J. Vullers - erelid 

I, Kocanda -  lid van verdienste 

B. Simons -  lid van verdienste 

O. Smits - lid van verdienste 

Mevrouw M. Goessens - lid van verdienste 

Mevrouw N. van der Linden - lid van verdienste 

 

Belangstellenden 

Mevrouw Marlies Goessens - competitiecommissie 

Martin de Wilde - referee in chief 

Mevrouw Nathalie Kösters - scheidsrechterscommissie 

Hugo Schaap - Amsterdam Snipers 

Katarina Kozarova - Icehawks Eindhoven 

Joep Meijsen - redacteur www.ijshockeynederland.nl 

Henk Hoekstra -  aspirant lid 

 

Leden afwezig zonder kennisgeving 

 aantal 

 stemmen (3 stemmen) 

Vereniging Alcmaria Flames Alkmaar - 2 

IJshockeyclub Enschede Lions - 1 

 

Berichten van verhindering 

Arnoud van Berkel     - erelid  

Eddy Euverman    - erelid  

John Ponsioen    - erelid 

Eric Martin      - lid van verdienste  

Cyril Speijer      - lid van verdienste  

Steven Jellingerhaus    - licentiecommissie 

Wim Tamboer     - tuchtcommissie 

 

http://www.ijshockeynederland.nl/

