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Agenda
- Opening en mededelingen
- Aanpassen leeftijdscategorieën
- Deadline transferperiode
- Identiteitsfraude
- Teaminschrijvingen
- Automatisering
- Communicatie
- Evenementen
- Opleidingen
- Vooruitblik seizoen 2021-2022
- Ambitiedocument 2021+
- Verkiezing Club van het Jaar 2021
- Regionale samenwerking
- Scheidsrechterszaken
- Rondvraag
- Sluiting

Opening en mededelingen
Theo van Gerwen opent de vergadering en doet enkele huishoudelijke mededelingen.

Aanpassen leeftijdscategorieën
Op 9 maart 2021 is met de jeugdclubs gesproken over het aanpassen van de leeftijdscategorieën van even naar oneven, het aanpassen van U19+ naar U20 of U21 en het
splitsen van de juniorencompetitie (aspiranten) naar 2 leeftijdscategorieën.
Uit de enquête die daarop is gevolgd zijn de volgende resultaten gekomen met de daaraan
gekoppelde nieuwe aanpassingen:
Leeftijdscategorie aanpassen van even naar oneven: Meer dan 80% van de verenigingen
heeft gekozen voor een indeling op oneven leeftijdscategorieën. Derhalve zullen de
leeftijdscategorieën worden aangepast naar oneven jaartallen (naar U9, U11, U13, U15,
U17). Het niet competitief spelen worden verschoven van U12 naar U13 leeftijd.
U19+ of aanpassing naar U20 of U21: 50% van de verenigingen heeft gekozen voor de
leeftijdscategorie U21. IJshockey Nederland heeft derhalve besloten de leeftijdscategorie
van 19+ aan te passen naar U21.
Juniorencompetitie (aspiranten) 1 leeftijdscategorie of 2 leeftijdscategorieën: Hier is de
verdeling 50/50. IJshockey Nederland heeft besloten de juniorencompetitie in te delen in
twee categorieën: U14 en U17. Deze indeling is afhankelijk van de definitieve inschrijvingen.
Theo van Gerwen stelt voor dat de clubs actief gaan werken met de U7-spelers. U7 zal later
door IJshockey Nederland worden georganiseerd.
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Deadline transferperiode
Besloten is om de deadline van de transferperiode te verschuiven van 1 september naar 1
oktober. Jos Heefer (Tilburg) vraagt op basis waarvan dit is bepaald. Theo van Gerwen geeft
aan dat in het overleg op 9 maart 2021 met de clubs is besproken dat de deadline van
nationale transfers met een maand zou worden verschoven.

Identiteitsfraude
Theo van Gerwen doet melding van de reglementswijziging van het sportreglement tijdens
de algemene ledenvergadering in het kader van identiteitsfraude. Voorgesteld is om de
boete te verhogen. Theo van Gerwen is van mening dat de boete al behoorlijk hoog is.

Teaminschrijvingen
Voor 15 juli moeten de teams met voorkeursdata en -tijden, openings- en sluitingsdatum
ijsbaan en de ijsbaan- en teamverhinderingen worden ingeschreven. Doelstelling is om de
competitieschema’s eerder tot stand te brengen.
Ruud Bruijnesteijn geeft een toelichting op de planning van competitieadministratie. De
planning is om eind september te starten met competities. In het geval clubs dan geen ijs
hebben, kunnen uitwedstrijden worden gepland en/of thuiswedstrijden op een andere ijsbaan
worden georganiseerd. Er wordt geen rekening met vakanties gehouden. Op verzoek zal
Ruud Bruijnesteijn apart een presentatie aan de wedstrijdsecretarissen verzorgen. Anders
zou een powerpoint kunnen worden ingesproken.
Jesmer Doele (Leeuwarden) geeft aan dat U13-spelers teleurgesteld zijn dat ze niet naar
groot veld overgaan. Hij is van mening dat de spelers te groot zijn voor twee derde
speelveld. Theo van Gerwen geeft aan dat dit voorlopig zo blijft en dat hier later naar
gekeken zal worden.

Automatisering
Danny Micola von Fürstenrecht geeft een toelichting op de nieuwe software. AllUnited levert
de club- en bondadministratie, HockeyData levert het online wedstrijdformulier. Jan Kerkhof
geeft een instructie aan de bench-officials. Esther Calame (Den Haag) vraagt of bij alle
competities het online wedstrijdformulier wordt ingezet, hetgeen wordt bevestigd.
Uitwisseling van data tussen HockeyData en AllUnited zal automatisch plaatsvinden. Voor
aanvang van de wedstrijd kan de line-up online worden ingevuld. Esther Calame vraagt naar
de werkwijze in het geval geen WiFi beschikbaar is. Danny Micola von Fürstenrecht geeft
aan dat het online wedstrijdformulier eerder en later kan worden geüpload. Judith van Dalen
(Zoetermeer) vraagt naar het papieren wedstrijdformulier. Danny Micola von Fürstenrecht
geeft aan dat het papieren sheet als klad kan worden gebruikt, maar dat de sheet online
moet worden ingevuld. Judith van Dalen vraagt of het online wedstrijdformulier zal worden
getest. Danny Micola von Fürstenrecht stelt vast dat HockeyData zeer ervaren is in het
maken van online wedstrijdformulieren.

Communicatie
Danny Micola von Fürstenrecht verwijst naar de website www.ijshockeynederland.nl. Via de
website van IJshockey Nederland wordt veel gecommuniceerd en veel informatie verstrekt.
Op de pagina Scheidsrechters TeamStripes staan clips.
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Via Social Media wordt naast algemene zaken over evenementen gecommuniceerd.
In het kader van communicatie is een communicatieteam waaronder 3 journalisten
geformeerd. Dit communicatieteam zal meer de nadruk leggen op alle geledingen binnen
IJshockey Nederland.

Evenementen
De Ron Bertelingschaal-wedstrijd vindt dit seizoen op 26 december 2021 plaats. Gesprekken
hierover worden gevoerd met Amsterdam. Tijdens de Ron Bertelingschaal-wedstrijd wordt
aandacht geschonken aan de Hockey Hall of Fame. Hiervoor is een commissie opgericht.
Binnen de digitale Hockey Hall of Fame wordt gedacht aan timeframes. Video's van oudinternationals met anekdotes (helden voor jongeren) worden in de Hockey Hall of Fame
opgenomen.
De bekerfinale vindt plaats op de ijsbaan van het team dat het hoogst geëindigd is en zal in
januari 2022 worden georganiseerd.
Dag van het ijshockey zal dit seizoen samenvallen op de finaledag van de Final Four.
Gesprekken hierover worden gevoerd met Utrecht. Buurtcoaches worden betrokken bij de
ijshockeysport. Er worden clinics en demonstratiewedstrijden georganiseerd. De stad Utrecht
wordt betrokken bij de kaartverkoop.

Opleidingen
Theo van Gerwen geeft een toelichting op de opleidingen. De opleiding IJshockeytrainer/
coach 1 wordt online georganiseerd. De opleidingen IJshockeytrainer/coach 2-3 worden
online en live georganiseerd. Dit seizoen wordt gestart met de opleiding
IJshockeycoach 2. Ine Klosters (Voorschoten voor elkaar) geeft een toelichting op een
vergoeding vanuit het Sportakkoord en verzorgt een aantal modules van de opleiding
IJshockeycoach 2.
De aanvraag voor de vergoeding is ingewikkeld en moet door een vereniging bij de
gemeente worden gedaan. Hierbij wordt ondersteuning geboden. Op de website volgt
informatie over de opleiding Goaliecoach 1-2.

Vooruitblik 2021-2022
Theo van Gerwen gaat positief uit van een herstart eind september, begin oktober. Mogelijk
dat nog even zonder publiek moet worden gespeeld. Bekend is dat bij binnensporten sprake
is van een terugval in het aantal leden. Derhalve moeten we, met name op
verenigingsniveau, actief aan de slag met ledenwerving. Naast het uitzetten van een online
wervingscampagne zorgt IJshockey Nederland voor een ledenwervingspakket "Berebinken",
waaronder een handleiding, online informatieboekje, learn-to-play-programma, diploma's en
merchandise. Merchandise wordt door IJshockey Nederland ingekocht en tegen inkoopprijs
verstrekt aan de clubs. "Berebinken" wordt in september gelanceerd. Inge Hoogendijk
(Zoetermeer) vraagt of dit wordt versterkt met de mascotte van de eigen club. Theo van
Gerwen geeft aan dat nagedacht wordt over een mascottepak en een “shooting” bord met
afdruk keeper Berebink. Over het versterken moeten we nog nader nadenken.
Theo van Gerwen geeft een toelichting op de actie Sportmatch, waarbij clubs via een
sportmarktplaats/sportboekingsplatform leden kunnen werven.
Theo van Gerwen plaatst een oproep voor kandidaten voor de werkgroep
ledenwerving. Kandidaten kunnen zich melden bij
theo.van.gerwen@ijshockeynederland.nl.
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Ambitiedocument 2021+
Over de totstandkoming van het ambitiedocument 2021+ is door Theo van Gerwen een
toelichting gegeven. Het ambitiedocument 2021+, waarin op basis van feedback van clubs
thema's zijn benoemd, zal tijdens de algemene ledenvergadering op 2 juni 2021 worden
gepresenteerd. Op presentatiesheets worden de uitdagingen vastgelegd waarop we met zijn
allen aan de slag gaan om deze op te pakken. Ook para-ijshockey wordt hierin
meegenomen.

Verkiezing Club van het Jaar 2021
Sonja van Heteren geeft een toelichting op de verkiezing Club van het Jaar. Op 10 mei 2021
volgen de nieuwe tussenstanden.

Regionale samenwerking
In maart is met de clubs gesproken over de regionale samenwerking. Op dit moment komen
de plannen in het kader van de regionale samenwerking binnen.

Scheidsrechterszaken
Martin de Wilde geeft een opsomming van diverse ontwikkelingen:
- De webpagina's TeamStripes zijn geactualiseerd.
- De opleidingsmaterialen zijn herschreven.
- Van procedures en straffen zijn clips gemaakt.
- Met scheidsrechters wordt tweewekelijks een call gehouden.
- De call met clubs (scheidsrechterscoördinatoren) was buitengewoon productief en wordt
in juni vervolgd.
- Er is een wervingspagina voor scheidsrechters ontwikkeld.
Martin de Wilde geeft een toelichting op het Unified Rule Book van de IIHF. Tijdens het IIHFcongres in juni 2021 wordt het spelregelboek in stemming gebracht waarbij de verwachting is
dat het spelregelboek wordt goedgekeurd. Daarop wordt het spelregelboek vertaald en
gedrukt en de wijzigingen gecommuniceerd met de clubs, coaches, spelers en
scheidsrechters. Vijf werkgroepen hebben naar het rule book gekeken. In augustus en
september vinden digitale bijeenkomsten plaats met uitleg over de spelregelwijzigingen. In
september vindt het reguliere scheidsrechtersweekend plaats, waarbij op zondag 5
september een bijeenkomst wordt gehouden met coaches van de eerste divisie, eredivisie
en BeNe-League.
Inge Hoogendijk (Zoetermeer) stelt voor om wekelijks een spelregel te delen via social
media, waarop de teams de regel tijdens de training kunnen bespreken. Martin de Wilde
vindt dit een goed idee en is eveneens voorstander van clips. Inge Hoogendijk stelt voor dat
clubs de clips via de eigen social mediakanalen delen. Martin de Wilde geeft aan dat
mogelijk alle clips naar aanleiding van het nieuwe spelregelboek moeten worden aangepast.
Martin de Wilde brengt de opleidingskalender onder de aandacht. De opleidingen kunnen in
samenwerking met de clubs worden verzorgd. Tijdens het scheidsrechtersweekend zijn
lokale scheidsrechterscoördinatoren en clubscheidsrechters welkom en zullen
spelregelwijzigingen en veranderingen op en rond het ijs worden besproken.
Judith van Dalen (Zoetermeer) geeft aan dat ze zich zorgen maakt in het kader van het
online wedstrijdformulier en vraagt of hierover informatie gaat naar de bench-official
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coördinatoren. Martin de Wilde antwoordt dat hierover is gesproken met de lokale
scheidsrechterscoördinatoren. Er volgt een bijscholing van bench-officials die zal worden
verzorgd door Jan Kerkhof. Jan Kerkhof heeft namens IJshockey Nederland contact met
HockeyData over de ontwikkeling van het online wedstrijdformulier voor IJshockey
Nederland.
Theo van Gerwen dankt de scheidsrechterscommissie voor de enorme inzet.

Rondvraag
Inge Hoogendijk (Zoetermeer) vraagt wanneer de notulen van de ALV beschikbaar komen.
De notulen worden binnen twee weken gepubliceerd. Ronald Diehle (individuele leden)
verwijst naar de lange agenda van de ALV. Er zijn diverse vooroverleggen voorafgegaan aan
de algemene ledenvergadering. Derhalve is de verwachting dat de algemene
ledenvergadering tijdig is afgerond aldus Theo van Gerwen. Esther Calame (Den Haag)
vraagt naar de wijziging van de contributie individueel lidmaatschap. De wijziging van de
contributie individueel lidmaatschap wordt geparkeerd. Ronald Diehle (individuele leden)
geeft aan dat de contributie in het overleg met de penningmeesters wordt besproken.
Na een prijsvraag over de beste schatting van het aantal leden tot en met 2020 zijn twee
deelnemers in de prijzen gevallen. De winnaars ontvangen een fanshirt NL-team.

Sluiting
IJshockey Nederland dankt een ieder voor een constructieve bijeenkomst.
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Presentielijst
IJshockey Nederland
Arjan van der Horst
Danny Micola
Robin de Vroede
Theo van Gerwen
Sonja van Heteren
Wilma Olijhoek
Martin de Wilde
Nathalie Kösters
Marlies Goessens
Ruud Bruijnesteijn
Inge Klosters
Stichtingen/Verenigingen
Alex van Vianen
Wojtek Tusz
Jurgen de Jongh
Rodrique van den
Dungen
Esther Calame
Sander de Gruiter
Belinda Daams-Keij
Ronnie Bosten
Kees Lok
Jan Nico Teerenstra
Jesmer Doele
Melitza Hesseling
Stephane Lapensee
Monique Vooren
Jos Heefer
Marco van Doorn
Natasha Schouten
Inge Hoogendijk
Judith van Dalen
Ronald Diehle

Vicevoorzitter/penningmeester
Bestuurslid marketing & communicatie
Bestuurslid sporttechnische zaken
Directeur
Coördinator sport & events
Office Manager (verslag)
Referee-in-chief
Scheidsrechterscommissie
Competitieleider
Competitieplanner
Voorschoten voor elkaar

Vereniging Alcmaria Flames Alkmaar
IJshockeyvereniging Amstel Tijgers anno 1963
IJshockeyclub Yeti’s Breda
IJshockey Vereniging Red Eagles ´s-Hertogenbosch
Vereniging Hijs-Hokij Den Haag
IJshockeyclub Dordrecht Lions
IJshockeyvereniging Eindhoven Kemphanen
Vereniging Jeugdbelang Smoke Eaters Geleen
Gijs Bears IJshockey Vereniging Groningen
Stichting Jeugd IJshockey Heerenveen e.o. 1991
Stichting IJshockeyclub Capitals Leeuwarden
Leidse IJshockeyclub Leiden Lions
Leidse IJshockeyclub Leiden Lions
Vereniging Jeugdijshockey Nijmegen
Stichting Topijshockey Tilburg
Stichting IJshockeyclub Utrecht
Stichting IJshockeyclub Utrecht
IJshockey Vereniging Zoetermeer Panters
IJshockey Vereniging Zoetermeer Panters
Individuele leden
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