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VERSLAG VOORJAARSOVERLEG SENIORENCOMPETITIES
ONLINE MEETING VIA MICROSOFT TEAMS
DINSDAG 11 MEI 2021

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Voorstellen werkgroep
3. Ingekomen stukken
4. Contributie individueel lidmaatschap
5. Voorlopige inschrijvingen
6. Vooruitblik seizoen 2021-2022
- Indeling divisies
- Geen zomerprogramma in verband met onduidelijkheden en inzet
- Finaledag
- Reglementswijzigingen
- Zomertoernooi 3 - 3
7. Teaminschrijvingen seizoen 2021-2022
8. Automatisering
9. Beer League-teams aan laten sluiten bij IJshockey Nederland?

Opening en mededelingen
Theo van Gerwen opent de vergadering en doet enkele huishoudelijke mededelingen.
IJshockey Nederland gaat ervan uit dat de competitie eind september, begin oktober van
start kan gaan.

Voorstellen werkgroep
De leden van de werkgroep worden aan de vergadering voorgesteld.

Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

Contributie individueel lidmaatschap
In de ALV van september 2020 is door een club voorgesteld om de ouders van de
jeugdleden financieel meer te ontzien met het doel om aanwas van jeugdleden te
stimuleren. Voorgesteld is om de contributie individueel lidmaatschap voor jeugdleden te
verlagen en hiermee de ouders te ontzien en de lasten neer te leggen bij de meer
draagkrachtigen. Dit voorstel is uitgewerkt en intern besproken met de penningmeesters
en de leden van de werkgroep. Op basis van de peilingen van de meningen kwam Arjan
van der Horst tot de conclusie dat negatieve energie ging zitten in het voorstel. Een en
ander wordt over een andere boeg gegooid. De contributie individueel lidmaatschap blijft
– behoudens de indexverhoging - ongewijzigd. Vanwege COVID-19 ligt de druk bij een
aantal clubs erg hoog. Voorgesteld wordt om daar eerst energie in te steken.

Vertegenwoordiging ALV
Ronald Diehle is aangesteld als afgevaardigde persoonlijke leden. De persoonlijke leden
hebben één stem op de ALV. Het bondsbestuur heeft onderzocht om in het kader van
governance de stemverhouding van de persoonlijke leden te vergroten door de
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persoonlijke leden te verdelen over meerdere geledingen (contractanten, studenten en
scheidsrechters) met ieder eigen stemmen. Arjan van der Horst geeft aan dat de
stemverdeling statutair is vastgelegd. Los van de wijziging op een andere stemverhouding
voor de geledingen van persoonlijke leden blijft de stemverhouding voor de verenigingen
en stichtingen vooralsnog onveranderd.
Arjan van der Horst geeft een toelichting op het voorstel om de stemverhouding van de
individuele leden ten opzichte van de stichtingen en verenigingen uit te breiden. In het
kader van good governance wordt voorgesteld om de individuele leden op te splitsen naar
een aantal geledingen, namelijk contractanten (2 stemmen), studenten (1 stem),
scheidsrechters (3 stemmen), vrouwenijshockey (kwaliteitszetel) (2 stemmen) en paraijshockey (kwaliteitszetel) (2 stemmen) en overige individuele leden (1 stem). Een aantal
stichtingen moet worden omgevormd naar een vereniging. De individuele leden kunnen
daarop beter meedoen in het stemrecht tijdens de algemene ledenvergadering van
IJshockey Nederland. Arjan van der Horst vraagt Ronald Diehle contact op te nemen met
de contractanten en studenten met betrekking tot het aanstellen van een eigen
vertegenwoordiger. Dit voorstel wordt gepresenteerd op de algemene ledenvergadering
van 2 juni 2021. Toehoorders kunnen bij de algemene ledenvergadering aansluiten.

Voorlopige inschrijvingen
Sonja van Heteren licht het overzicht inventarisatie seniorendivisies toe. De voorlopige
inschrijvingen seizoen 2021-2022 zijn in de presentatiesheets opgenomen.
IJshockey Nederland verzoekt de clubs en contractanten uiterlijk 15 juni 2021 de teams
voorlopig in te schrijven. Uiterlijk 15 juli 2021 moet de definitieve teaminschrijving
plaatsvinden. De clubs en contractanten wordt derhalve verzocht tijdig contact op te
nemen met de ijsbaandirectie over de wedstrijdtijden en de verhinderdata. Te laat
inschrijven of team terugtrekken na de definitieve inschrijfdatum en het wijzigen van
wedstrijden nadat de planning rond is heeft boetes tot gevolg.

Vooruitblik seizoen 2021-2022
Theo van Gerwen geeft een toelichting op de indeling van de divisies voor het seizoen
2021-2022.
In de uitgezonden enquête is ook onderzoek gedaan naar zomerijs en interesse in
deelname aan vriendschappelijke wedstrijden of toernooien. IJshockey Nederland zal
gezien de huidige coronamaatregelen deze zomer geen evenementen organiseren.
Uiteraard staat het clubs en contractanten die zomerijs hebben vrij om vriendschappelijke
evenementen te organiseren mits de situatie rondom corona dit toelaat.
In 2020 en 2021 stond de finaledag gepland in Breda. Door omstandigheden heeft de
finaledag in die jaren geen doorgang gevonden. De ijsbaan in Breda gaat het komend
seizoen eerder dicht. Derhalve kan de finaledag in 2022 niet in Breda plaatsvinden. Theo
van Gerwen doet een oproep aan de andere clubs/contractanten voor de organisatie van
de finaledag. De finaledag vindt regulier plaats op de laatste zondag van maart (27 maart
2022) of eerste zondag van april (3 april 2022). Er is gelegenheid om hiervan af te wijken.
Plan is om een 3 op 3 toernooi voor senioren 1 of 2 keer per zomer te organiseren. Doel
is er een leuke dag van te maken voor de senioren met contact en plezier hoog in het
vaandel.
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Voorstellen tot reglementswijzigingen konden worden ingediend tot uiterlijk 7 dagen voor
het voorjaarsoverleg. Er zijn geen voorstellen tot reglementswijzigingen ingediend.
Theo van Gerwen doet melding van de reglementswijziging van het sportreglement tijdens
de algemene ledenvergadering in het kader van identiteitsfraude. Gevraagd wordt te
onderzoeken naar de procedure en consequenties wanneer geen medewerking aan de
identiteitscontrole wordt gegeven.
Theo van Gerwen geeft een toelichting op het Unified Rule Book van de IIHF. Tijdens het
IIHF-congres begin 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 nieuwe spelregelboek gekeken. In
augustus en september vinden digitale bijeenkomsten plaats met uitleg over de
spelregelwijzigingen.
Op basis van het nieuwe spelregelboek moeten videobeelden worden gemaakt van alle
wedstrijden. IJshockey Nederland beseft zich terdege dat dit niet voor alle
clubs/contractanten haalbaar is.
Binnenkort volgt een schrijven over de aanpassingen op en rond het ijs. Deze
aanpassingen zijn echter pas definitief na het congres van de IIHF.

Teaminschrijvingen
In het kader van de teaminschrijvingen wordt vastgehouden aan het systeem zoals dat in
het vorige voorjaarsoverleg is overeengekomen. Theo van Gerwen geeft een toelichting
op het voorstel dat IJshockey Nederland het mandaat krijgt om divisies gelijk te verdelen.
Dit in verband met het wegvallen van teams of toevoegen van nieuwe teams.
Verschuivingen binnen regio zijn niet mogelijk. Bij de inschrijving van nieuwe teams wordt
gekeken naar de selectie en het niveau bepaald. Na de definitieve inschrijvingen zal
hiernaar gekeken worden. De uitdaging is om de structuur vast te houden en tegelijkertijd
een flexibele scheuring mogelijk te maken. Een en ander wordt met de werkgroep verder
besproken en vastgelegd in reglementen en voor aanvang van het seizoen kenbaar
gemaakt. De promotie-/degradatieregeling wijzigt niet.
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 de competities en de tool voor
de teaminschrijvingen. 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.

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
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meegenomen.

Automatisering
AllUnited levert de club- en bondadministratie, HockeyData levert het online wedstrijdformulier. Jan Kerkhof – supervisor bench officials - geeft voor het seizoen 2021-2002 een
instructie aan de bench-officials ten aanzien van het online wedstrijdformulier. Uitwisseling
van data tussen HockeyData en AllUnited zal automatisch plaatsvinden. Voor aanvang
van een wedstrijd kan de line-up online worden ingevuld.

Aansluiten Beer League-teams
Theo van Gerwen geeft aan dat onderzocht wordt of Beer League-teams willen aansluiten
bij IJshockey Nederland.

Rondvraag
Op de vraag wanneer de link naar de tool van de teaminschrijvingen volgt, antwoordt Theo
van Gerwen dat deze volgens Ruud Bruijnesteijn eind deze week, begin volgende week zal
worden verstrekt.
Na een prijsvraag over de beste schatting van het aantal leden zijn twee deelnemers in de
prijzen gevallen. De winnaars ontvangen een fanshirt NL-team.
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Presentielijst
IJshockey Nederland
Jan Hopstaken
Arjan van der Horst
Theo van Gerwen
Sonja van Heteren
Wilma Olijhoek
Edward Kort
Marlies Goessens
Remco Boen
Arjen Veltheer
Remco Ooijen
Patrick Thio
Ruud Bruijnesteijn
Nathalie Kösters

Voorzitter
Vicevoorzitter/penningmeester
Directeur
Coördinator sport & events
Office Manager (verslag)
Competitieleider
Competitieleider
Werkgroep seniorendivisies /
Dutch Dukes (contr.)
Werkgroep seniorendivisies /
IJshockeyvereniging Amstel Tijgers anno 1963
Werkgroep seniorendivisies /
IJshockeyclub Dordrecht Lions
Werkgroep seniorendivisies /
Leidse IJshockeyclub Leiden Lions
Competitieplanner
Scheidsrechterscommissie

Stichtingen/Verenigingen/Contractanen
Brian von Mansfeldt
IJshockeyvereniging Amstel Tijgers anno 1963
Duane Mattos
IJshockeyvereniging Amstel Tijgers anno 1963
Menno Cleton
IJshockeyclub Yeti´s Breda
Jurgen de Jongh
IJshockeyclub Yeti´s Breda
Edwin Stauthamer
Vereniging Hijs-Hokij Den Haag
Robert Ling
Vereniging Hijs-Hokij Den Haag
George de JongsteIJshockeyclub Dordrecht Lions
Kobossen
Michel Pothuizen
Vereniging Jeugdbelang Smoke Eaters Geleen
Kees Lok
Gijs Bears IJshockey Vereniging Groningen
Dick Klasema
Stichting Jeugd IJshockey Heerenveen e.o. 1991
Edwin Neef
Stichting Jeugd IJshockey Heerenveen e.o. 1991
Siedo Bos
Stichting Jeugd IJshockey Heerenveen e.o. 1991
Jeroen Klappe
Hoornse IJshockeyvereniging Blue Mountain Cougars
Onno Dolsma
Hoornse IJshockeyvereniging Blue Mountain Cougars
Henk Neuman
Leidse IJshockeyclub Leiden Lions
Melitza Hesseling
Leidse IJshockeyclub Leiden Lions
Jeroen Ruiter
Leidse IJshockeyclub Leiden Lions
Jasper Maassen
Leidse IJshockeyclub Leiden Lions
Judith van Dalen
IJshockeyvereniging Zoetermeer Panters
René van der Veen
IJshockeyvereniging Zoetermeer Panters
Hugo Schaap
Amsterdam Snipers (contr.)
Koen Arens
Icehawks Eindhoven (contractant)
Marco Nagtzaam
Vikings Eindhoven (contr.)
Tim Kalis
Midnight Mooners Eindhoven (contr.)
Koen Geurtsen
Slapping Studs Enschede (contr.)
Koen de Valk
Nijmegen Gladiators (contr.)
Ab Sier
Saints Nijmegen
Vincent Jansen
Utrecht OG’s
Walter Wesseling
The Outlaws Zoetermeer (contr.)
Ronald Diehle
Individuele leden
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