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VERTEGENWOORDIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING  
 

IJSHOCKEY NEDERLAND 
 
 
 
Inleiding 
Bijna alle bij NOC*NSF aangesloten sportbonden kennen de verenigingsvorm als het 
organisatiemodel. Als koepel is NOC*NSF ook een vereniging, hiervan is IJshockey Nederland (IJNL) 
één van de leden. Binding met de organisatie op het hoogste niveau wordt door IJNL als belangrijk 
gezien, al was het niet op de laatste plaats omdat de koepel voor de verdeling van de gelstromen van 
met name de Nederlands Loterij. Daarnaast is deze binding van belang voor het Instituut 
Sportrechtspraak (ISR) en de Nederlandse Dopingautoriteit. Door de getrapte verenigingsstructuur 
naar bonden en individuele leden van die bonden ontstaat deze binding.  
Ook zorgt deze getrapte organisatie er voor dat individuele leden hun rechten als lid uitoefenen op 
lokaal niveau, per sportbond en op nationaal niveau binnen NOC*NSF. Samenvattend en niet 
uitputtend zijn deze democratische rechten te omschrijven als stemrecht, initiatief recht, 
amendement recht etc.  
 
Analyse  
Het bestuur van IJNL heeft onderzocht in hoeverre de binding optimaal geregeld is en hoe het staat 
met rechten van leden in termen van aanwezigheid en in hoeverre leden vertegenwoordigd zijn in de 
Algemene Ledenvergadering (ALV) van IJNL. 
 
Daarbij is het goed om te weten wat het principiële verschil tussen een vereniging en een stichting is. 
Alleen verenigingen kennen leden die op basis van wetten en regelgeving invloed kunnen uitoefenen 
op het beleid van hun vereniging en inspraak hebben in besluitvorming. Het hoogste orgaan van een 
vereniging is de ALV.  Stichtingen hebben geen leden er kan sprake zijn van aangeslotenen. Alleen 
bezitten de aangeslotenen geen juridische basis om invloed en inspraak te hebben binnen een 
stichting. Het hoogste orgaan binnen een stichting is het bestuur of een raad van toezicht. Zij kunnen 
het beleid bepalen en zorgdragen voor de uitvoering ervan.  
 
Idealiter zouden alle activiteiten op verenigingsniveau uitgevoerd moeten worden. Of althans 
iedereen die betrokken is bij ijshockey zou minimaal lid moeten zijn van een vereniging om voor de 
hier boven genoemde binding zorg te dragen. Met name waar het gaat om de sportrechtspraak en 
het antidopingbeleid. Op deze wijze verzekeren wij ons van een optimale uitoefening van de rechten 
van elk lid. 
 
Stichtingen 
Vanuit voornamelijk financieel-economische redenen zijn een zestal topteams in de vorm van 
stichting georganiseerd. Hierdoor is het mogelijk om een aparte exploitatie los van de vereniging te 
houden, waardoor individuele leden nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele 
tekorten in die exploitaties. De spelende teams in de Oberliga en BeNe-league zijn op deze wijze 
georganiseerd.  
 
Daarnaast zijn er nog een viertal stichtingen aangesloten bij IJNL te weten Leeuwarden, Heerenveen, 
Utrecht en Tilburg. Zij hebben hun activiteiten in een stichtingsvorm ondergebracht, waar het huidig 
bestuur van IJNL eerder had verwacht dat dit verenigingen zouden zijn in verband met genoemde 
binding en rechten. Waarom deze vorm ooit is gekozen en is geaccepteerd is onduidelijk en feitelijk 
ook niet relevant, de situatie bestaat nu immers al een aantal jaren. In hoeverre in deze situatie 
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binding in voldoende mate geborgd kan in dergelijke situatie zal altijd onderwerp van gesprek zijn. 
Voor het uitoefenen van stemrecht etc. op lokaal niveau, kunnen we concluderen die is er niet.  
 
Samenstelling Algemene Ledenvergadering 
In statuten is het aantal stemmen dat iedere aangesloten stichting en vereniging heeft in de ALV. 
Door het deelnemen aan bepaalde competities ontstaat er een bepaalde stemverhouding op basis 
van 1,2 of 3 vertegenwoordigde stemmen. Op dit moment levert dit het volgende beeld op: 
 

 
Van alle spelers, speelsters, 
referees, linesmen, officials en 
individuele leden is 27% 
aangesloten bij stichtingen, 
57% bij verenigingen en 16% als 
individuele leden. 
 
In deze laatste categorie zitten 
feitelijke ook verenigingen zoals 
recreanten- en studenten 
teams. Ook Team Stripes 
behoort tot die categorie. 
 

Als we dan verder kijken naar de categorie individuele leden dan worden zijn indirect 
vertegenwoordigd in de ALV door een afgevaardigde. Op dit moment is dat Ronald Diehle. 
Overeenkomstig artikel 16 lid 5 van de statuten hebben zij recht op 1 stem in de ALV (= 2%). 
 
Stichtingen en verenigingen hebben een directe vertegenwoordiging, met andere woorden 
afgevaardigden zijn vaak de bestuurders van die rechtspersonen. In totaal zijn dit 23 personen die 
samen over 45 stemmen beschikken. Van deze 23 personen vertegenwoordigen 10 een stichting en 
13 een vereniging.  
 
Andere verdeling van organisatie 
 
Vanuit het oogpunt van enerzijds de binding binnen de sportvereniging structuren en anderzijds met 
sportrechtspraak en antidopingbeleid stelt het bestuur een aantal wijzigingen voor die ook de 
implementatie van de bijvoorbeeld de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 
gemakkelijker maakt.  
 

A. Bij verenigingen is de ledenvergadering het hoogste orgaan en daarin hebben alle leden het 
recht om vragen te stellen, voorstellen in te dienen, voorstellen te willen wijzigen en te 
stemmen over beleidsvoorstellen en verantwoordingen. Om dit ook voor de 27% van de 
spelers etc. mogelijk te maken stelt IJNL dat elke speelstad minimaal één vereniging heeft. 
 

1. Dit zou betekenen dat de stichtingen van Leeuwarden, Heerenveen, Utrecht en 
Tilburg omgezet moeten worden naar de rechtsvorm vereniging. Hiervoor nemen we 
het gehele seizoen 21/22 de tijd en wordt afgerond vóór 1 juli 2022. IJNL is bereid 
een deel van de hiermee samenhangende kosten op zich te nemen. 
 

2. Elke speler etc. is lid van een bij IJNL aangesloten vereniging. Speelt daarom voor die 
vereniging of wordt door de vereniging ‘uitgeleend’ aan één van de stichtingen op 
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het topniveau. De constructie ‘uitlenen’ behoeft nog nadere duidingen en 
reglementering. 

 
Om meer recht te doen aan de verhoudingen van de vertegenwoordiging van leden binnen de ALV 
stelt het bestuur een wijziging voor om het aantal afgevaardigden te vergroten.  

B. De 16% individuele leden hebben slecht 1 stem en daarmee is de verhouding eigenlijk 
zoekgeraakt. Om dit evenwichtiger te organiseren heeft bestuur IJNL het volgende voorstel: 
 

1. Team Stripes wordt per 1 juli 2022 een zelfstandige vereniging waar referees & 
linesmen op internationaal, nationaal en lokaal niveau lid kunnen worden. Team 
Stripes krijgt per die datum direct 3 stemmen in de navolgende ledenvergaderingen. 
 

2. De recreanten verenigingen, ook wel contractanten genoemd, mogen een 
afgevaardigde benoemen in de ALV. Deze krijgt per 1 juli 2022 2 stemmen in de ALV. 

 
3. De studenten verenigingen mogen een afgevaardigde benoemen in de ALV. Deze 

krijgt per 1 juli 2022 1 stem in de ALV. 
 

4. De rest van de individuele leden mag een afgevaardigde benoemen in de ALV. Deze 
behoudt per 1 juli 2022 1 stem in de ALV. Hieronder kunnen ook vallen de in het 
buitenland spelende mannelijke spelers. (voor vrouwen zie hierna C2) 
 

C. IJNL heeft de intentie een aantal kwaliteitszetel toe te kennen om in de ALV om specifieke 
belangen aan te haken in de meningsvorming en besluitvorming van IJNL. Momenteel wordt 
de exacte borging binnen de organisatie bestudeerd met behulp van ondersteuning van 
juristen met kennis van verenigingsrecht. Onderzocht wordt in hoeverre kwaliteitszetels 
stemrecht kunnen hebben zonder dat het criterium binding van toepassing is. 
 

1. IJNL heeft met Gehandicaptensport Nederland afgesproken dat para-ijshockey onder 
de vleugels van IJNL wordt georganiseerd. Er wordt een direct na de overname een 
kwaliteitszetel toegewezen aan para-ijshockey met 2 stemmen in de ALV. 
 

2. Ofschoon veel vrouwelijke speelsters uitkomen voor een bij IJNL aangesloten 
vereniging en een aantal in het buitenland spelen Kent IJNL een kwaliteitszetel toe 
aan Vouwenijshockey om hun specifieke belangen te behartigen. 
 

De volgende zal kunnen situatie ontstaan: 
 

Het maximaal aantal stemmen in 
de ALV stijgt met 11 stemmen naar 
een aantal 57 stemmen.  
 
De toename is als volgt te 
verklaren: 
 
Individuele leden was 1 stem en 
wordt 7 stemmen, Team Stripes 3, 
recreanten 2, studenten 1, overige 
individuele leden behouden de ene 
stem. 
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Nieuwe kwaliteitszetels in totaal 4 waarvan 2 voor para-ijshockey en 2 voor vrouwen ijshockey. 
Door de omzetting van de stichting naar een vereniging in Tilburg heeft de speelstad recht op 1 stem 
meer. Was nu drie en wordt dan vier (2 voor de stichting en 2 voor de omgezette vereniging). 
 
Veranderingen regelgeving 
Om niet telkens de statuten te hoeven aanpassen zullen de volgende leden categorieën worden 
geïntroduceerd : verenigingen, stichtingen, buitengewone leden. In het huishoudelijk reglement 
zullen de groepen worden onderverdeeld. Voor buitengewone leden zijn dat in bovenstaand geval : 
Team Stripes, Recreanten, Studenten en Individuele leden. Ook de kwaliteitszetels worden 
bestempeld als buitengewone leden. Het toekennen van stemrecht en in welke verhouding zal ook in 
het huishoudelijk reglement worden opgenomen.   
 
DE ALV WORDT GEVRAAGD  
 

1. In te stemmen met het pakket voorstellen zoals opgenomen A1, A2, B1, B2, B3 en B4 
 

2. Toestemming te verlenen om de kwaliteitszetels verder vorm te geven en op een volgende 
ALV ter besluitvorming aan te bieden. 
 

3. In te stemmen om de statuten en huishoudelijk reglement conform besluitvorming aan te 
passen. 


