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NOTULEN 
BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

IJSHOCKEY NEDERLAND 
23 OKTOBER 2019 

IN NDC DEN HOMMEL TE UTRECHT 
 
Agenda 
 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Ingekomen stukken 
4. Notulen van de algemene ledenvergadering woensdag 11 september 2019 (bijlage) 
5. Scheidsrechters 
6. Bestuursverkiezing (bijlage) 
6.1. Uitleg over de verkiezingsprocedure en instellen kiesbureau 
6.2. Verslag van de ingestelde toetsingscommissie (bijlage) 
6.3. Toelaten van kandidaten tot de verkiezingen 
6.4. Presentaties van de kandidaten (maximaal 10 minuten per kandidaat)   
6.5. Advisering en stemverklaringen (alleen als spreektijd van tevoren is aangevraagd) 
6.6. Stemronde 1 
6.7. Stemronde 2 (indien noodzakelijk) 
6.8. Installeren van de voorzitter 
7. Rondvraag 
8. Sluiting 
 
1. Opening 
De technisch voorzitter (hierna: voorzitter) opent de buitengewone algemene 
ledenvergadering en heet alle leden en overige aanwezigen van harte welkom en in het 
bijzonder ook de aanwezige ereleden, leden van verdienste en commissieleden. 
 
2. Mededelingen 
 
Berichten van verhindering 
De waarnemend directeur (hierna: directeur) deelt de berichten van verhindering mee. Er zijn 
berichten van verhindering ontvangen van: Robin de Vroede (bestuurslid), Rob van Rijswijk 
(directeur), Ed Euverman (erelid), Sjoerd Feenstra (erelid), Henk van de Pas (erelid), Cyril 
Speijer (lid van verdienste), Hoornse IJshockeyvereniging “Blue Mountain Cougars”, 
Stichting Topsport Hijs-Hokij Den Haag, LIJC Leiden Lions, Ab Sier (Saints Nijmegen). 
 
Aantal stemmen 
Ook meldt de directeur dat de aanwezige leden (clubs) 35 van de mogelijk 46 stemmen 
kunnen uitbrengen. 
 
De convocatie is op 3 oktober 2019 op de website nijb.nl gepubliceerd. De agenda van de 
algemene ledenvergadering is op 19 oktober 2019 op de website nijb.nl gepubliceerd. Ook 
zijn op 19 oktober 2019 links naar de vergaderstukken per mail verzonden.  
 
3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
4. Notulen van de algemene ledenvergadering woensdag 11 september 2019 (bijlage) 
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de notulen van de algemene 
ledenvergadering van 11 september 2019 vast te stellen. De buitengewone algemene 
ledenvergadering stelt de notulen van de algemene ledenvergadering van 11 september 
2019 vast. 

https://www.nijb.nl/pdf/NotulenALV11-09-2019(versie09-10-2019).pdf
https://www.nijb.nl/pdf/BestuursverkiezingALV23-10-2019.pdf
https://www.nijb.nl/pdf/20191023%20ALV%20IJNL%20Verslag%20Verkiezingscommissie.pdf
https://www.nijb.nl/pdf/NotulenALV11-09-2019(versie09-10-2019).pdf
https://www.nijb.nl/pdf/NotulenALV11-09-2019(versie09-10-2019).pdf
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5. Scheidsrechters 
De directeur vraagt aandacht voor de brandbrief / uitnodiging voor de bijeenkomst op 
dinsdag 5 november 2019 inzake de werving / opleiding / begeleiding van scheidsrechters en 
houding en gedrag richting scheidsrechters en supervisors. De clubs wordt met klem 
gevraagd dat zij voor deze bijeenkomst vertegenwoordigd zijn met een bestuurslid 
(voorzitter) en de scheidsrechtercoördinator. 
 
6. Bestuursverkiezing (bijlage) 
 
6.1. Uitleg over de verkiezingsprocedure en instellen kiesbureau 
De voorzitter geeft uitleg over de verkiezingsprocedure en stelt de samenstelling van het 
kiesbureau voor: Leonidas Pakos (voorzitter), Ben van Duin (lid) en Jesmer Doele (lid). De 
algemene ledenvergadering gaat akkoord met de samenstelling van de leden van het 
kiesbureau. 
Ben van Duin (Amsterdam) vraagt of hij namens Amsterdam mag kiezen nu hij in het 
kiesbureau is aangewezen. Deze vraag wordt door de voorzitter positief beantwoord. 
 
6.2. Verslag van de ingestelde toetsingscommissie (bijlage) 
Het lid van de toetsingscommissie Joop Vullers doet verslag van het onderzoek dat door de 
toetsingscommissie is gevoerd op basis van de criteria die vooraf zijn gesteld: de commissie 
heeft geen reden gevonden om een kandidaat niet toe te laten tot de verkiezing. 
 
6.3. Toelaten van kandidaten tot de verkiezingen 
De kandidaten Jan Hopstaken, Danny Micola von Fürstenrecht en Arnoud van Berkel 
worden als kandidaten toegelaten tot de verkiezingen. 
 
6.4. Presentaties van de kandidaten (maximaal 10 minuten per kandidaat)   
De kandidaten voor het voorzitterschap krijgen ieder maximaal 10 minuten spreektijd om 
zichzelf als kandidaat aan de buitengewone algemene ledenvergadering te presenteren in de 
volgorde van de openbare loting die voorafgaand aan dit vergaderpunt heeft 
plaatsgevonden: (1) Danny Micola von Füstenrecht, (2) Jan Hopstaken en (3) Arnoud van 
Berkel. 
 
6.5. Advisering en stemverklaringen 
De voorzitter geeft aan dat het verzoek van het erelid Arnoud van Berkel om spreektijd niet 
wordt toegelaten daar het hier gaat om zijn eigen kandidatuur. 
 
Het lid van de toetsingscommissie Joop Vullers brengt namens de andere leden van de 
toetsingscommissie te weten Nico van Galen Last (Eindhoven), Jesmer Doele (Leeuwarden) 
en hemzelf een advies uit richting de algemene ledenvergadering. 
 
Het lid van verdienste Eric Martin geeft aan dat hij zich verbaast over de gang van zaken met 
betrekking tot procedures en is van mening dat een en ander in strijd is gegaan met de 
statuten en reglementen. Hij is van mening dat de leden hun stem moeten uitbrengen op 
basis van de inhoud van de presentatie en de beschikbare tijd die hiervoor is gegeven. Hij 
geeft aan dat het hem verbaast dat de toetsingscommissie een advies aan de algemene 
ledenvergadering uitbrengt en dat in deze vergadering een bestuursverkiezing wordt 
voorgesteld terwijl dat dit vooraf niet op de agenda is geplaatst noch dat het bondsbestuur 
heeft aangegeven dat sprake is van openstaande vacatures. Verder geeft hij aan dat hij het 
jammer vindt dat een presentatie wordt afgebroken. De voorzitter geeft hierop aan dat het 
bondsbestuur zich heeft gehouden aan de afspraken van de algemene ledenvergadering.  
 
6.6. Stemronde 1 
Het kiesbureau heeft onder voorzitterschap van Leonidas Pakos de uitgebrachte stemmen 
geteld. Er zijn geen blanco stemmen uitgebracht en er zijn geen stembiljetten ongeldig 

https://www.nijb.nl/pdf/BestuursverkiezingALV23-10-2019.pdf
https://www.nijb.nl/pdf/BestuursverkiezingALV23-10-2019.pdf
https://www.nijb.nl/pdf/20191023%20ALV%20IJNL%20Verslag%20Verkiezingscommissie.pdf
https://www.nijb.nl/pdf/20191023%20ALV%20IJNL%20Verslag%20Verkiezingscommissie.pdf
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ingevuld. De stemverdeling is als volgt: Jan Hopstaken heeft 18 stemmen, Danny Micola von 
Fürstenrecht heeft 17 stemmen, Arnoud van Berkel heeft 0 stemmen. 
 
6.7. Stemronde 2 (indien noodzakelijk) 
Naar aanleiding van de uitkomst van stemronde 1 is een tweede stemronde niet nodig. 
 
6.8. Installeren van de voorzitter 
Op basis van het feit dat Jan Hopstaken de meerderheid van stemmen (18 van de 35 
stemmen) heeft gekregen, wordt Jan Hopstaken benoemd tot voorzitter van IJshockey 
Nederland. Hij neemt hiermee de plek van zijn voorganger Ruud Vreeman binnen het rooster 
van aftreden in. Jan Hopstaken dankt de algemene ledenvergadering voor het gestelde 
vertrouwen. 
 
De voorzitter stelt de buitengewone algemene ledenvergadering voor om de heer Danny 
Micola von Fürstenrecht te benoemen tot bestuurslid van IJshockey Nederland en dat met 
Arnoud van Berkel overlegd wordt over een eventuele andere positie binnen IJshockey 
Nederland. Danny Micola von Fürstenrecht wordt bij acclamatie door de algemene 
ledenvergadering gekozen tot bestuurslid van IJshockey Nederland.  
 
7. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  
 
8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis. 
 
Voorzitter:     Secretaris: 
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PRESENTIELIJST VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN  
IJSHOCKEY NEDERLAND GEHOUDEN OP  

WOENSDAG 23 OKTOBER 2019 
IN ZALENCENTRUM NDC TEN HOMMEL TE UTRECHT 

 
Bondsbestuur 
J.W.M. Hopstaken - vicevoorzitter 
L.B.T. Pakos - secretaris / legal affairs 
A.J.J. van der Horst - penningmeester (technisch voorzitter) 
 
Medewerkers bondsbureau 
T.J.A. van Gerwen - technisch directeur/waarnemend directeur 
mevrouw W. Olijhoek - office manager 
mevrouw S. van Heteren - coördinator sport & events 
 
Leden  aantal 

 stemmen (35 stemmen) 
Vereniging Alcmaria Flames Alkmaar 2 - M. van Brunschot, H. Hoekstra 
IJshockeyvereniging Amstel Tijgers  
 anno 1963 2 -  B.A. van Duin 
IJshockeyclub Yeti’s Breda 2 - R. Slond 
IJshockey Vereniging 
 Red Eagles 's-Hertogenbosch  2 -  R. van  den Dungen, mevrouw I.  
    Jongmans 
IJshockeyclub Dordrecht Lions 2 - mevrouw B. Veenhuizen, C. Mookhoek 
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 - mevrouw N. Kösters 
Hijs Hokij Den Haag 2 - mevrouw E. Calamé 
GIJS Groningen 2 - J. van Gelder  
Stichting Eredivisie Friesland Flyers 2014 2 - P. Balstra 
SJIJ Heerenveen e.o. 1991 2 - L. Scheenstra  
Stichting IJshockeyclub  
 Capitals Leeuwarden 2 - J.H. Doele 
Stichting IJshockey Noviomagus 2 - J. Vullers 
Vereniging Jeugdijshockey Nijmegen 2 - J. Vullers 
Stichting Topshockey Tilburg 3 - C. Oerlemans, B. Stroetinga 
Stichting IJshockeyclub Utrecht 2 - R. Moorman, M. van Doorn 
 
Ereleden en leden van verdienste 
Arnoud van Berkel - erelid 
Joop Vullers - erelid 
Eric Martin -  lid van verdienste 
Otto Smits - lid van verdienste 
 
Belangstellenden 
Danny Micola von Fürstenrecht - kandidaat 
Mevrouw Marlies Goessens - competitiecommissie 
Joep Meijsen - redacteur www.ijshockeynederland.nl 
Ed Versteeve - redacteur www,face-off.nl  
Mevrouw Jenny Goessens - teammanager nationaal U18-vrouwenteam

http://www.ijshockeynederland.nl/
http://www.ijshockeynederland.nl/
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Leden afwezig met kennisgeving 
 aantal 

 stemmen (5 stemmen) 
Stichting Topsport Hijs-Hokij Den Haag - 2  
Hoornse IJshockeyvereniging  
 “Blue Mountain Cougars” - 1 
Leidse IJshockeyclub Leiden Lions - 2 
 
Leden afwezig zonder kennisgeving 
 aantal 

 stemmen (6 stemmen) 
IJshockeyclub Enschede Lions - 1 
Stichting Sweetlake Panters - 2 
IJshockeyvereniging Zoetermeer Panters - 2  
Persoonlijke leden - 1 
 
Berichten van verhindering 
Robin de Vroede - bestuurslid 
Rob van Rijswijk  - directeur 
Ed Euverman - erelid 
Sjoerd Feenstra - erelid 
Henk van de Pas - erelid 
Cyril Speijer - lid van verdienste 
Ab Sier - Saints Nijmegen 
 
 
 


