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Presentielijst
Jan Hopstaken (voorzitter), Robin de Vroede (bestuurslid sporttechnische zaken),
Theo van Gerwen (directeur), Martin de Wilde (referee-in-chief), Marlies Goessens
(competitieleider), Sonja van Heteren (coördinator sport & events /
competitieleider), Wilma Olijhoek (office manager / verslag) (allen IJshockey
Nederland), Marian Bakker en Eric Koning (beiden Alkmaar), Anneloes van der
Woude, Jasper van den Berg en David Leska (allen Amsterdam), Marianne
Groenenberg en Jurgen de Jongh (beiden Breda), Rodrique van den Dungen (Den
Bosch), Edwin Stauthamer (Den Haag), Sander de Gruiter (Dordrecht), Nico van
Galen Last (Eindhoven), Joep Franke (Geleen), Kees Lok (Groningen), Edwin
Manning (Groningen), Marc Vollmann (Heerenveen), Jan Nico Teerenstra
(Heerenveen), Jeroen Klappe (Hoorn), Kees Lok en Wouter Eefting (Groningen),
Aize Kramer (Leeuwarden), Rob Decliseur (Nijmegen), David van Aarle (Tilburg),
Gijs Aanen (Zoetermeer)
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Competitiezaken
- Evaluatie seizoen 2021-2022
- Campagne FairPlay & Respect
- Competitieopzet seizoen 2022-2023
- Leeftijdsbepalingen seizoen 2022-2023
- Deadline teaminschrijvingen seizoen 2022-2023
4. Sportakkoord
5. Reglementen
- Deadline nationale transfers
- Toepassen reglementen flexibel vs hard
- Reglementswijzigingen
- Beleid integriteit
- Meldingen grensoverschrijdend gedrag
- Meldpunt incidenten (gepast of ongepast gedrag)
6. Scheidsrechterszaken
- Evaluatie arbitrageplan 2020-2023
- Opleidingen
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7. Overige zaken
- EHBO bij wedstrijden
- Seminar 25 en 26 juni 2022
- Opleidingen
- Aanleveren contactgegevens bestuursleden en kaderleden via online ledenadministratie
- Aanleveren e-mailadressen spelers en teamofficials via online ledenadministratie
- Registreren trainende leden (0-tarief) via online ledenadministratie
- Ontwikkelingen automatisering
- Ledenwervingscampagne Berebinken
8. Rondvraag
9. Sluiting
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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.
Spelregels vergadering
De directeur geeft een toelichting op de spelregels die gelden tijdens de Microsoft Teamsvergadering. Telkens na ieder agendapunt worden de vragen die via de chat binnenkomen
beantwoord en krijgen aanwezigen via hand opsteken de kans om het woord te vragen .
2. Mededelingen
Tijdens het voorjaarsoverleg wordt jaarlijks het afgelopen seizoen geëvalueerd en
vooruitgekeken naar het volgende seizoen.
3. Competitiezaken
Evaluatie seizoen 2022-2023
U21-competitie
De U21-competitie is in principe goed verlopen. Wel hebben incidenten
plaatsgevonden en is sprake van toenemende agressie, hetgeen mogelijk een
weerspiegeling is van de maatschappij. IJshockey Nederland is derhalve van plan
om de campagne FairPlay & Respect het komend seizoen te herhalen, waarbij
IJshockey Nederland de campagne zal coördineren en een beroep doet op de
clubs om hier binnen de club operationeel goede reclame voor te maken.
IJshockey Nederland heeft gemerkt dat U21-teams afhankelijk zijn van spelers uit
hogere en lagere teams, waardoor wedstrijden moesten worden verplaatst.
IJshockey Nederland pleit er derhalve voor dat teams over voldoende spelers
moeten beschikken zonder de afhankelijkheid van spelers van andere teams.
Vrouwencompetitie
Ook de vrouwencompetitie is goed verlopen en kende een spannende
finalewedstrijd. Ook in de vrouwencompetitie zijn wedstrijden uitgevallen door de
coronamaatregelen. Het plannen van de vrouwencompetitie is afhankelijk van de
planning van de andere competities. IJshockey Nederland wil de komende jaren
werken aan een volledige vrouwencompetitie.
U17- en U15-competitie
Helaas moest de competitieopzet van de U17- en U15-competitie na de splitsing
worden aangepast doordat onvoldoende ijstijd beschikbaar was. Dit betekende per
saldo dat minder wedstrijden konden worden gepland. FairPlay & Respect was bij
met name de U17-competitie ver te zoeken. Een thema waarop we zoals eerder
gezegd opnieuw actief moeten gaan inzetten, daar dit anders nadelig gaat werken
voor de promotie van de ijshockeysport.
Binnen de U15-competitie zijn ondanks de coronamaatregelen toch zoveel
mogelijk wedstrijden gespeeld.
U13
De automatische planning van de U13 was lastig en werd handmatig gedaan. De
3-op-3-toernooien en wedstrijden is zo optimaal mogelijk gepland en vonden zelfs
buiten de regio plaats.
U11/U9
De U11/U9-toernooien zijn laat gepland en door de lockdown weer snel stil komen
te liggen. De clubs verzoeken de planning van de U11/U9-toernooien ver vooruit te
plannen.
4

Juniorencompetitie
Veel van de wedstrijden in de juniorencompetitie zijn ondanks de coronamaatregelen doorgegaan. Ieder jaar opnieuw is het een vraagstuk hoeveel teams
in de juniorencompetitie gaan deelnemen.
De directeur complimenteert de wedstrijdsecretarissen en de competitieleiders
gezien de situatie met de coronamaatregelen om de competities toch vanaf eind
januari weer op gang te krijgen. Hiervoor hebben we echter wel de regels flexibel
moeten hanteren. We hopen dat we volgende seizoen weer een volledig seizoen
kunnen draaien.
Campagne FairPlay & Respect
IJshockey Nederland reikt het komend seizoen opnieuw de campagne FairPlay &
Respect aan om bewustwording te creëren bij de verenigingen. De coördinatie van
de campagne volgt vanuit de bond en zal door de verenigingen intern moeten
worden ingevoerd door bijvoorbeeld ouderavonden te organiseren.
Clubs besteden veel tijd aan het werven van spelers. Bij twijfel zullen ouders
zeker afhaken als ze zo'n videofilmpje zien. We hebben samen een
verantwoordelijkheid om bewustwording te creëren. IJshockey Nederland zal hier
samen met TeamStripes richting de leden actief op sturen om bewustwording te
creëren.
Competitieopzet seizoen 2022-2023
De directeur wijst naar het document competitieopzet seizoen 2022-2023. De
opzet van de U21-competitie en vrouwencompetitie zijn gelijk aan het seizoen
2021-2022. Bij de competitieopzet U17 en U15 wordt gekozen voor een volledige
seizoensplanning zonder splitsing. Derhalve gaan we terug naar een regionale
indeling in Noord en Zuid. De indeling Noord en Zuid is afhankelijk van de
teaminschrijvingen. In de seizoenen daarna willen we kijken of we de indeling op
sterkte kunnen doen. Marc Vollmann ziet bij indeling op sterkte mogelijk het
bezwaar van reisafstanden. De directeur geeft aan dat dit te vroeg is om hier nu
verder op door te gaan en dat we een en ander eerst beter willen onderzoeken.
Daarnaast moet scouting hierin een betere rol gaan spelen.
Vanaf het seizoen 2023-2024 zal gespeeld worden in een poule A en poule B bij
U17. Dit op basis van sterkte. Clubs kunnen inschrijven in poule A of B. IJshockey
Nederland beslist over definitieve indeling.
Ouders willen kortere reisafstanden, het nadeel is dat we bij een regionale indeling
grote niveauverschillen gaan zien.
Bij U13 komt de focus te liggen op coaching (in september zal hiervoor een mini
seminar worden georganiseerd).
De opzet van de juniorencompetitie zal naar verwachting opnieuw een landelijke
competitie zijn.
Voorgesteld wordt een nieuwe opzet voor een U11/U9/U7-competitie. De directeur
licht dit aan de hand van de presentiesheets toe. Gekeken moet worden naar de
investeringen die hiervoor nodig zijn. In het kader van kleedkamers zullen qua
logistiek oplossingen moeten worden gevonden. De blauwe (lichtere) pucks voor
de U7 kunnen in grote getalen worden ingekocht. Er zijn vele mogelijkheden om
U7 te betrekken bij deze opzet. Clubs staan hier positief tegenover.
Leeftijdsbepalingen seizoen 2022-2023
De leeftijdsbepalingen seizoen 2022-2023 blijven ongewijzigd ten opzichte van het
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vorige seizoen.
Deadline teaminschrijvingen
De deadline voor de teaminschrijvingen is als volgt: voorlopige inschrijving voor 15
juni 2022 en definitieve inschrijving voor 15 juli 2022. Tot 15 juli 2022 hebben de
clubs de tijd om een team terug te trekken.
Er is een nieuwe planningstool ontwikkeld. Hiervoor moeten de clubs de
voorkeurstijden, de datum opening ijsbaan, de datum sluiting ijsbaan,
verhinderingdata ijsbaan en de verhinderdata teams invoeren.
Tot 1 augustus 2022 hebben de clubs de tijd om zoveel mogelijk verhinderdata
(teamverhinderingen en ijsbaanverhinderingen) in te voeren.
We kunnen pas plannen als de laatste vereniging de data heeft ingevuld. Mogelijk
dat de datum van 1 augustus wordt verruimd naar 31 augustus, waarop we op 1
september kunnen gaan plannen. Met vakanties en carnaval kunnen we geen
rekening houden, omdat de planning dan vastloopt.
Informatie over de inschrijvingstool volgt. De inschrijvingstool wordt op het moment
getest door een aantal wedstrijdsecretarissen.
Sportakkoord
Volg de link. Zeker voor opleidingen en andere doeleinden. Via de website is een
spoorboekje van het Sportakkoord te vinden. Dordrecht heeft inmiddels van de
mogelijkheden die het sportakkoord biedt gebruik gemaakt. Clubs kunnen
ondersteund worden door gemeentelijke verenigingsadviseurs. De gemeentelijke
verenigingsadviseurs worden in kaart gebracht zodat de driehoek verenigingen,
bond en gemeente in verbinding met elkaar kunnen worden gebracht. Heb je
vragen stel ze aan de bond of aan het loket van Sportakkoord.
Reglementen
Deadline transfers
De deadline voor nationale transfers is 1 september 2022.
In het geval dat spelers verhuizen kan het bondsbestuur een uitzondering
goedkeuren.
Toepassen reglementen flexibel vs hard
In de afgelopen periode met de coronamaatregelen zijn we flexibel met de
reglementen omgegaan om te zorgen dat wedstrijden doorgang kunnen vinden.
We zijn echter ook door clubs om de oren geslagen. Als we keihard aan de
reglementen worden gehouden verzoeken we de clubs ons dan ook niet te
benaderen voor uitzonderingen.
Edwin Stauthamer (Den Haag) stelt voor de reglementen toe te passen met de
menselijke graad van redelijkheid en billijkheid binnen de grenzen die worden
gesteld. Men gaat vaak op zoek naar de mazen in de wet. Competitieleiders
spreken elkaar en kijken naar de oplossingen. Bij twijfel zullen we altijd het
bondsbestuur inschakelen. Probeer zoveel mogelijk binnen de reglementen te
werken en zo min mogelijk om uitzonderingen te vragen. Kunnen de clubs het
mandaat en vertrouwen geven om neutraal beslissingen te nemen, aldus de
directeur. Jeroen Klappe (Hoorn) is van mening dat hier wel transparantie over
moet bestaan. De directeur is het eens dat we een en ander beter moeten
communiceren.
Beleid integriteit
De directeur wijst op een onderzoek van VWS met een aantal bonden naar topsportcultuur
en grensoverschrijdend gedrag. Het is niet zo dat bij de vier bonden waar het onderzoek
plaatsvindt sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Voor de keuze van de bonden hebben
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ze gekeken naar verschillende aspecten. Wat gebeurt er binnen de topsportcultuur? Zijn het
uitzonderingen of is het een algemene tendens? In de breedtesport kan dit ook voorkomen.
Elk lid kan contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van IJshockey Nederland.
Voorzichtigheid is geboden. Onschuldige mensen kunnen hierdoor behoorlijk beschadigd
worden. IJshockey Nederland adviseert de clubs een en ander binnen het bestuur te
bespreken en hier beleid op te maken. Geadviseerd wordt om binnen de club een
vertrouwenscontactpersoon aan te stellen, zodat hij/zij weet dat hij zich bij iemand kan
melden. Zorgvuldigheid is geboden.
De directeur wijst op het meldpunt incidenten (zie Meldpunt incidenten 🏒 IJshockey
Nederland). Meldingen kunnen alleen via het bestuur. Een stroomschema kan via de link
worden gevonden. Meldingen gaan via een online formulier en zorgt voor dossiervorming.
Als er een melding binnen komt, neemt IJshockey Nederland met de betreffende vereniging
contact op.
Reglementswijzigingen
De directeur brengt het afzeggen van wedstrijden aan de orde. Hieraan koppelen
competitieleiders reglementaire uitspraken. IJshockey Nederland is van mening dat clubs in
bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Hierop wordt bijlage
XVI bij het sportreglement aangepast:
SPORTREGLEMENT, ARTIKEL 4: MAATREGELEN
Toevoegen lid c:
- en/of de verplichting om aan de tegenstander schadevergoeding te betalen.
BIJLAGE BIJ HET SPORTREGLEMENT, BIJLAGE XVI: WEDSTRIJDVERPLAATSINGEN
BIJLAGE XVI: WEDSTRIJDVERPLAATSINGEN
Indien wijzigingen in competitieschema’s moeten worden aangebracht (na 1 oktober of 14
dagen na definitieve vaststelling van het competitieschema) en anders dan i.v.m. weersen/of “droeve” omstandigheden, worden de volgende procedures strikt in acht genomen bij
het niet doorgaan van wedstrijden:
Bij een verplaatsing van een wedstrijd, die meer dan één week voorafgaande aan een
wedstrijd plaatsvindt:
- 5-0 verlies (tenzij er binnen 14 dagen een alternatief gevonden wordt, dat goedkeuring
kan dragen van beide teams);
- € 50,00 administratiekosten, te voldoen aan IJshockey Nederland.
Bij afzegging van een wedstrijd binnen 1 week maar langer dan 24 uur voor aanvang van de
wedstrijd, tenzij beide clubs een alternatief hebben op moment van afzeggen:
- 5-0 verlies;
- een boete van € 100 te voldoen aan IJshockey Nederland en een schadevergoeding
van € 100 te voldoen aan de tegenstander;
- niet opnieuw plannen;
- € 50,00 administratiekosten, te voldoen aan IJshockey Nederland (ook in het geval van
een alternatief).
Bij afzegging van een wedstrijd binnen 24 uur voor aanvang van de wedstrijd:
- 5-0 verlies;
- € 50,00 administratiekosten, te voldoen aan IJshockey Nederland;
- een boete van € 250,00 te voldoen aan IJshockey Nederland en een
schadevergoeding van € 250,00 te voldoen aan de tegenstander;
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- niet opnieuw plannen.
Indien een wedstrijd niet gespeeld kan worden door ijsgebrek bij de thuisclub, moet door de
thuisclub uitgeweken worden naar een andere ijsbaan. Indien het niet mogelijk is om de
wedstrijd op een andere ijsbaan te plannen:
- verliest het thuisteam de wedstrijd met 5-0 en
- ontvangt de thuisclub een boete van € 500,00 te voldoen aan IJshockey Nederland.
Indien een wedstrijd wordt afgezegd meer dan een week voorafgaande aan een wedstrijd en
deze wedstrijd niet opnieuw kan worden gepland:
- verliest het team dat de wedstrijd heeft afgezegd de wedstrijd met 5-0,
- wordt de betreffende club € 50,00 administratiekosten, te voldoen aan IJshockey
Nederland, in rekening gebracht en
- ontvangt de betreffende club een boete van € 500,00 te voldoen aan IJshockey
Nederland.
Tevens kan de competitiecommissie, de omstandigheden afwegende, conform het
sportreglement additionele sancties opleggen en sancties herzien.
Scheidsrechterszaken
Evaluatie arbitrageplan
De referee-in-chief geeft aan dat de planning op schema ligt en dat we op diverse
punten zelfs vooruit lopen. Het opleiden van clubscheidsrechters verdient echter
nog extra aandacht. De coördinator Nathalie Kösters heeft het afgelopen seizoen
bij de lokale scheidsrechterscoördinatoren geworven voor de organisatie van
opleidingen aan clubscheidsrechters. Helaas wordt hiervan nog relatief weinig
gebruik gemaakt. De scheidsrechterscommissie beoogt een bredere landelijke
dekking. Nathalie Kösters zal opnieuw een inventarisatie doen zodat we het
komend seizoen kunnen starten met opleidingen. De referee-in-chief geeft aan dat
het afgelopen seizoen in twee plaatsen (Dordrecht en Groningen) opleidingen
hebben plaatsgevonden waarbij bondsscheidsrechters en clubscheidsrechters
gecombineerd zijn opgeleid. Deze opleidingen – met theorie en praktijk – zijn als
zeer positief ervaren. De scheidsrechterscommissie zou hiervan graag in het
komend seizoen een herhaling zien. Heerenveen stelt zich als locatie beschikbaar.
Graag ziet de scheidsrechterscommissie dat in iedere regio een club een locatie
beschikbaar stelt. Tijdens de opleidingen worden spelregels doorgenomen,
[afspraken gemaakt]?? en gaan scheidsrechters het ijs op.
Tijdens het scheidsrechtersweekend van het afgelopen seizoen zijn de coaches
van de eredivisie en eerste divisie uitgenodigd voor een instructiebijeenkomst in
het kader van het nieuwe spelregelboek: Unified Rule Book. Daarnaast zijn tijdens
het scheidsrechtersweekend de clubscheidsrechters uitgenodigd. Dit jaar willen we
hier een gevolg aan geven. De uitnodiging wordt deze zomer verstuurd.
Door COVID-19 zouden we qua aantallen scheidsrechters een tekort hebben
gehad ware het niet we door buitenlandse aanmeldingen in een plus zijn
uitgekomen. Er is een gemêleerde internationale groep ontstaan.
FairPlay & Respect - zoals de directeur aangaf – zorgde voor diverse onwenselijke
situaties zowel op als buiten het ijs. Er vindt een bepaalde verharding plaats in de
maatschappij. De scheidsrechterscommissie zal hier vanaf het komend seizoen
strakker op inzetten en doet een dringend beroep op de coaches om daarin samen
op te treden. We zijn van mening dat er coaches zijn die niet het juiste voorbeeld
geven.
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We willen graag inzetten op het voorkomen van wangedrag. Daarnaast waren er
zeer ongewenste sociale mediaberichten over scheidsrechters. Hier zal streng
tegen opgetreden worden. Daarnaast zal bij vechtpartijen sneller een Match
Penalty worden opgelegd waarbij de mogelijkheid bestaat dat een rapport naar de
tuchtcommissie gaat voor eventuele additionele tuchtmaatregelen. Ook zal
strenger worden opgetreden bij misdragingen van coaches ter voorkoming dat
spelers het voorbeeld van de coaches overnemen.
Naast coaches van de eredivisie zullen ook de coaches U21 en U17 worden
uitgenodigd voor het scheidsrechtersweekend. Daarbij zullen afspraken worden
gemaakt voor het nieuwe seizoen. De scheidsrechterscommissie is in gesprek met
Rob Schick (referee-in-chief NHL) en Lars Bruckemann (referee-in-chief DHL) om
zaterdag en zondag naar het scheidsrechtersweekend te komen en deze ook te
laten spreken met de coaches.
De referee-in-chief heeft gedurende het seizoen met veel clubs contact en zou dit
graag in stand houden en zelfs willen uitbreiden.
IJshockey Nederland is enorm geholpen bij de inzet van clubs voor de aanwas van
nieuwe scheidsrechters.
Voorgesteld wordt dat voorafgaand aan de wedstrijden scheidsrechters en
coaches met elkaar spreken. De referee-in-chief geeft aan dat dit tijdens de
wedstrijden niet teveel kan gebeuren. Voor de wedstrijd kunnen we elkaar
spreken, na de wedstrijd kunnen we evalueren. Tijdens de wedstrijd kunnen we
kort communiceren om uitleg te geven, maar niet discussiëren. We moeten met
elkaar samenwerken.
De directeur geeft aan dat vier jaar geleden de noodklok werd geluid. De clubs
moesten gaan werven, de scheidsrechterscommissie zou opleiden. In die vier jaar
tijd zijn enorme sprongen gemaakt. Met velen is gewerkt aan het verbeteren van
scheidsrechters. Rekruteren van scheidsrechters verloopt langzaam; de directeur
adviseert de clubs te werven bij spelers (vrouw of man) die stoppen als speler.
De directeur geeft terug dat we het afgelopen seizoen regelmatig de situatie
hebben gehad dat coaches om een toelichting vragen en dat de referee-in-chief
altijd bereid is om een toelichting te geven.
Spelers hebben wekelijks trainingen, scheidsrechters hebben maar één training
namelijk tijdens het scheidsrechtersweekend. Na het aantrekken van een shirt
staat een scheidsrechter meteen op het ijs. De referee-in-chief geeft fouten toe,
fouten maken is menselijk. De referee-in-chief wordt regelmatig gevraagd door
coaches wat hij daarvan vindt. Als er zaken zijn gemist zal Martin de Wilde dat
toegeven. Als straffen goed zijn toegepast zal Martin de Wilde de clubs een
toelichting geven. Er moet sprake zijn van een goede samenwerking tussen
scheidsrechters en coaches. Martin de Wilde dankt de clubs voor een betere
samenwerking. De benadering is enorm verbeterd.
Anneloes van der Woude (Amsterdam) vraagt naar de volgende stap terug in
cashbetalingen, Amsterdam werkt hier niet meer aan mee.
De referee-in-chief geeft aan dat 80% van de scheidsrechters akkoord gaat met
een Tikkie. De reiskosten gaan via de bond. Maaltijdvergoedingen /
parkeervergoedingen moeten de clubs zelf voldoen. Dit kan ook door middel van
een Tikkie.
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Sleutelwoord is samenwerking scheidsrechters en coaches.
Gedurende het seizoen heeft de scheidsrechterscommissie gemerkt dat de
coaches die wel naar het scheidsrechtersweekend zijn geweest, veel meer
voorkennis hadden van het nieuwe spelregelboek. Coaches die niet aanwezig
waren zaten met veel vragen. Dit is ook de reden waarom de
scheidsrechterscommissie ook de coaches U21 en U17 voor het
scheidsrechtersweekend wilt uitnodigen.
Joep Franke (Geleen) vraagt de directeur of de referee-in-chief tijd heeft voor de
trainers en coaches tijdens het scheidsrechtersweekend en of we dit niet door
middel van een seminar moeten organiseren en dan met name voor de coaches
van de eredivisie. De referee-in-chief merkt op dat als je het gaat hebben over
samenwerken je elkaar beter face-to-face kunt spreken. Daarbij heeft hij
nagedacht om bij clubs langs te komen. Hij vertelt echter graag het verhaal in één
keer. Hier is voldoende ruimte voor tijdens het scheidsrechtersweekend. Iedere
coach kan daarnaast Martin de Wilde gedurende het seizoen bellen. Ook is Martin
bereid om zelf naar clubs te komen.
Joep Franke (Geleen) vraagt of we voor de coaches een gedragscode moeten
opstellen, zeker als we kijken naar de eredivisie en dat coaches de hand in eigen
boezem moeten kunnen steken.
De referee-in-chief vindt dit een goed voorstel. Dit initiatief ligt echter meer bij de
directeur. De referee-in-chief geeft aan dat een en ander al bij de opleidingen
trainer/coaches wordt behandeld.
Het scheidsrechtersweekend vindt of in het laatste weekend van augustus of in het
eerste weekend van september plaats. Dit is afhankelijk van de komst van de
buitenlandse referees-in-chief.
Overige zaken
Cursusdag EHBO voor ijshockey
De directeur meldt de cursusdag ‘EHBO voor ijshockey’ op zaterdag 18 juni 2022
in Tilburg (zie Cursusdag "EHBO voor ijshockey", Tilburg,… 🏒 IJshockey
Nederland).
Clubs kunt lokaal of regionaal een cursusdag organiseren. Tijdens de cursusdag
worden praktijkvoorbeelden gegeven. Op zaterdag 18 juni 2022 wordt inzicht
gegeven hoe een cursusdag te organiseren en hoe deze eruit gaat zien. Er volgt
een herinnering.
Seminar 25 en 26 juni 2022
Op 25 juni en 26 juni 2022 wordt een seminar georganiseerd voor coaches,
bestuurders, goaliecoaches en officials (supervisors/scheidsrechtersbegeleiders)
met sprekers uit het buitenland (zie Seminar over nieuwe ontwikkelingen in de…
🏒 IJshockey Nederland).
Begin volgende week volgt informatie. Programma bestaat uit plenaire sessies en
workshops met verschillende thema's.
Er volgt een online inschrijfformulier. Verzocht wordt om promotie via de clubs. Het
seminar wordt samen met België en Luxemburg georganiseerd.
Gevraagd wordt of mensen zich ook voor één van beide dagen kunnen opgeven.
De directeur geeft aan dat dit kan, maar dat wel het volledige bedrag betaald moet
worden.
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Opleidingen
In het seizoen 2021-2022 zijn opnieuw opleidingen gestart. Volgend jaar starten
we met IJshockeytrainer-coach 3. Deze opleiding wordt in samenwerking met het
ROC ontwikkeld en bestaat uit een E-learning omgeving, praktische omgeving en
theoretische omgeving met sport specifieke en overstijgende onderwerpen.
Registreren contactgegevens clubofficials en kaderleden (CMS-systeem)
Clubs worden gevraagd de contactgegevens van clubofficials en kaderleden te
registreren waardoor het voor IJshockey Nederland (zie Registreren
contactgegevens clubofficials via… 🏒 IJshockey Nederland). Dit is noodzakelijk
zodat IJshockey Nederland meteen met de juiste personen kan communiceren.
Registreren trainende leden (0-tarief) via de ledenadministratie
Clubs worden gevraagd de trainende leden tegen een 0-tarief in de
ledenadministratie aan te melden. Deze tellen dan mee in de ledentelling.
AllUnited kan ervoor zorgen dat bepaalde categorieën in de clubadministratie in de
bondsadministratie automatisch worden omgezet naar trainende leden.
Ontwikkelingen automatisering
De directeur meldt de ontwikkelingen met betrekking tot:
- Ledenadministratie (koppeling met de wedstrijdadministratie);
- Wedstrijdadministratie (moet komend seizoen optimaal gaan werken);
- Planningstool (nieuwe tool waarmee we in één keer een planning kunnen
maken);
- Sportbestuurdersplatform (initiatief NOC*NSF).
Platform voor alle bonden in Nederland waarbij je als bestuur vragen kunt stellen
(bijvoorbeeld: hoe kan ik een begroting opstellen), waarbij je antwoord kunt krijgen
vanuit de ijshockeysport of daarbuiten.
Edwin Stauthamer (Den Haag) hoopt dat alles niet pas in september beschikbaar
is. De directeur geeft aan dat we hier stevig op in gaan zetten en complimenteert
de clubs voor het geduld! Edwin Stauthamer geeft aan dat IJshockey Nederland
zich hier zelf pijn mee heeft gedaan doordat IJshockey Nederland zelf de online
wedstrijdsheets heeft moeten invullen. De directeur dankt hiervoor de leden van de
werkgroep die zich hiervoor enorm hebben ingezet en zich nog altijd inzetten.
Ledenwervingscampagne Berebinken
De directeur geeft een toelichting op de ledenwervingscampagne Berebinken 2.0.
Er volgen attributen, brochures, diploma’s, medailles. Begin september 2022 wordt
een bijeenkomst georganiseerd met de wervingscoördinatoren van de clubs.
Tijdens deze bijeenkomst wordt inzicht gegeven in het ledenwervingsprogramma.
Wat je kunt doen in het kader van ledenwerving zoals bijvoorbeeld het inzetten van
social media (onlinetool Zelf ijshockeyen).
Anneloes van der Woude (Amsterdam) stelt dat dit leuk en goed is en ook nuttig
voor de werving van senioren. De directeur geeft aan dat de senioren een
groeiende tak is, maar dat we ook daar een uitval van leden zien. Taak is om
mensen te enthousiasmeren.
Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. Het bondsbureau is beschikbaar voor het
geven van antwoorden. De directeur bedankt een ieder voor de inzet en geeft aan
dat IJshockey Nederland de clubs zoveel mogelijk wil ondersteunen.
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