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Agenda
De agenda luidt als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Para Ice Hockey
4. Ingekomen stukken
5. Notulen van de buitengewone algemene ledenvergadering van 18 april 2017
6. Toetreding leden
7. Benoeming vaste commissies
8. Vaststelling c.q. wijziging van statuten en reglementen
9. Bestuursverkiezing
10.a. Vaststelling contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2017-2018
10.b. Vaststelling scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2017-2018
11. Jaarplan en begroting IJshockey Nederland 2018
12. Vorderingen op Stichting Support Eindhoven IJshockey
13. Onderscheidingen
14. Rondvraag
15. Sluiting
1. Opening
Voorzitter
- De voorzitter opent de 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
Directeur
- Berichten van verhindering
De directeur deelt de berichten van verhindering mee. Er zijn berichten van verhindering
ontvangen van IJshockeyclub Yeti’s Breda, Gijs Bears IJshockey Vereniging Groningen,
Hoornse IJshockeyvereniging, “Blue Mountain Cougars”, Stichting IJshockeyclub
Capitals Leeuwarden, Leidse IJshockeyclub Leiden Lions, Stichting Sweetlake Panters,
Harry Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den Haag/financiele commissie), Cees Oerlemans
(Stichting Topijshockey Tilburg), Steven Jellinghaus (commissielid), John Ponsioen
(erelid), Cyril Speijer (lid van verdienste), Frank Baarveld (erelid/medische commissie),
Wim Tamboer (lid tuchtcommissie), Eddy Euverman (erelid) en Joop Vullers (erelid).
- Aantal stemmen
Ook meldt de directeur dat de aanwezige leden (clubs) 29 van de mogelijk 48 stemmen
kunnen uitbrengen.
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- Convocatie en publicatie van agenda en vergaderstukken
De convocatie is op 21 november 2017 op de website nijb.nl gepubliceerd. De agenda
van de algemene ledenvergadering is op 1 december 2017 op de website nijb.nl
gepubliceerd. Vanaf 1 december 2017 waren de vergaderstukken via nijb.nl te
downloaden. Ook zijn links naar de vergaderstukken per mail verzonden.
- Organisatie 2018 IIHF IJshockey Divisie II Groep A
De directeur geeft een toelichting op de organisatie van het WK. Op dit moment zijn zes
partners en een hoofdsponsor gevonden. De samenwerking met de Gemeente Tilburg
loopt goed. Tijdens het WK zullen side events worden georganiseerd. De ticketprijzen
zijn bekend. Online ticketsale verloopt via Ticketpoint. De supporters met een
seizoenkaart krijgen een korting van 20% op de toegangsprijzen. Op dit moment is nog
niet duidelijk of beelden van het WK zullen worden uitgezonden op TV.
Voorzitter
- Sedert toetreding van de NIJB tot het Instituut Sport Rechtpraak met betrekking tot
zaken aangaande sexuele intimidatie en doping, dient de algemene ledenvergadering
een afgevaardigde te kiezen die de belangen van de individuele leden (scheidsrechters,
ereleden, contractanten, et cetera) behartigt en namens hen stemrecht heeft. De heer
Paul de Brabander was in de algemene ledenvergadering van 2 juni 2016 gekozen tot
vertegenwoordiger van de individuele leden. Na het afgelopen seizoen heeft de heer
Paul de Brabander zijn functie ter beschikking gesteld. Derhalve is na dit afgelopen
seizoen een vacature voor deze functie ontstaan. Debby Hengst heeft zich kandidaat
gesteld en wordt tot afgevaardigde individuele leden door het bondsbestuur ter
bekrachtiging door de algemene ledenvergadering voorgedragen. De algemene
ledenvergadering gaat akkoord met de benoeming van Debby Hengst tot afgevaardigde
individuele leden.
- BeNe-league
Tijdens het jongstleden voorzittersoverleg is afgesproken dat de clubs in de BeNeleague (op 14 december 2017) een interne plenaire sessie organiseren over de
toekomst van de BeNe-league onder het voorzitterschap van Henk Hoekstra.
Technisch directeur
- Resultaten nationale teams op de WK’s
Het nationale mannenteam nam van 23 tot en met 29 april 2017 deel aan het 2016 IIHF
IJshockey Wereldkampioenschap Divisie I groep B. In Belfast werd de strijd aangegaan
met Groot-Brittannië, Litouwen, Japan, Kroatië en Estland. Nederland eindigde op de
zesde plaats en degradeert naar Divisie II groep A.
In Zuid Korea, Ganggeung, trad het nationale vrouwenteam in de periode van 2 tot en
met 8 april 2017 in het strijdperk om het 2017 IIHF IJshockey Wereldkampioenschap
Divisie II groep A. Tegenstanders waren Zuid Korea, Groot-Brittannië, Noord Korea,
Slovenië en Australië. Nederland eindigde op de tweede plaats en blijft in Divisie II groep
A.
Jong Oranje U20 speelde in de periode van 11 tot en met 17 december 2016 in het
Estse Tallinn tijdens het 2017 IIHF IJshockey Wereldkampioenschap Divisie II groep A
om het kampioenschap. Tegenstanders van Oranje waren Japan, Litouwen, Roemenië,
Estland en Kroatië. Nederland eindigde op de vijfde plaats en handhaaft zich in Divisie II
groep A.
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Jong Oranje U18 reisde voor het 2017 IIHF IJshockey Wereldkampioenschap Divisie II
groep B af naar Belgrado in Servië. Dit team nam het van 13 tot en met 19 maart 2017
op tegen Australië, België, IJsland, Servië en Spanje. Nederland eindigde op de vierde
plaats en handhaaft zich in Divisie II groep B.
- Allocaties WK’s 2017-2018
Tijdens het congres van de IIHF in Keulen zijn de locaties en data van de diverse
Wereldkampioenschappen 2017-2018 bepaald.
Het nationale mannenteam neemt van 23 tot en met 29 april 2018 deel aan Divisie II
A in Tilburg, Nederland. Tegenstanders zijn België, IJsland, Australië, Servië en China.
Het nationale U20-team gaat naar Dumfries in Groot-Brittannië van 10 tot en met 16
december 2017. Naast Nederland nemen aan Divisie IIA deel Groot-Brittannië, Estland,
Zuid-Korea, Roemenië en Japan.
Het nationale U18-team gaat van 24 tot en met 30 maart 2017 naar Kroatië, Zagreb. In
Divisie IIB nemen naast Nederland deel Servië, Spanje, IJsland, België en Australië.
Het nationale vrouwenteam neemt het in divisie IIA op tegen Mexico, DPR Korea, GrootBrittannië, Slovenië en Australië. Dit WK wordt in Maribor, Slovenië georganiseerd.
Het nationaal vrouwen U18-team neemt voor de eerste maal deel aan een WK
kwalificatietoernooi. Dit toernooi wordt van 30 januari tot en met 4 februari in Mexico-City
Mexico georganiseerd. Tegenstanders zijn Mexico, Turkije, Spanje en Kazakstan.
- Sporttechnisch beleidsplan 2017+
De technisch directeur geeft een toelichting op het sporttechnisch beleidsplan NIJB
2017+. In het sporttechnisch beleidsplan NIJB 2017+ wordt uiteengezet hoe gewerkt
gaat worden aan een betere sporttechnische ontwikkeling van de ijshockeysport in
Nederland. In het sporttechnisch beleidsplan NIJB 2017+ worden fundamentele
wijzigingen aangebracht in het sporttechnisch beleid van de bond, zoals een stevige
lokale en regionale regie vanuit de bond op de gebieden talentherkenning en
talentontwikkeling, het beter inzetten van een talentontwikkelingsysteem en de inzet
van kaderopleidingen.
IJshockey staat centraal
Met betrekking tot de kaderopleidingen komt er een docentenopleiding, een Learn-toplay-programma versie 2.0 en jaarlijkse seminars, Met betrekking tot de nationale
talentenprogramma’s zijn de volgende doelstellingen gesteld: In kaart brengen van
talenten met eerder invloed op ontwikkeling, het enthousiasmeren van talent en betere
resultaten (Divisie 1B). Met betrekking tot de nationale talentenprogramma’s wordt
gewezen op de implementatie van het talentvolgsysteem, het organiseren van
trainingsdagen in plaats van trainingen, het informatieprogramma ouders/spelers, het op
papier zetten van functieomschrijvingen van begeleiders van de nationale teams, de
begeleiding van coaches door middel van jaarplanningen, depth charts, het centraal
testen van spelers (on en off ice) en het creëren van een topsportomgeving (door middel
van hogere eisen, commitment en soul).
Gekeken wordt naar het ontwikkelen van regionale talentcentra - 3 tot 4 centra verdeeld
over het land - waardoor meer en beter wordt getraind en lokaal bij de club wordt
gespeeld. Spelers van nationale teamprogramma’s worden gestimuleerd te participeren
in RTC-programma’s.
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Het regionaal trainingsprogramma heeft de volgende doelstellingen: verbeteren
samenwerking clubs in de regio, meer en beter trainen, beter kunnen selecteren voor
nationale programma’s leeftijdsgroep U12-U16, het opleiden van trainers en het inzetten
van de mobiele trainingseenheid.
Het afgelopen jaar is door IJshockey Nederland het derde Dutch Elite Development
Camp georganiseerd. Dit was wederom een groot succes. 65 kinderen hebben een
week lang training gehad van onze beste trainers. 6 dagen met veel ijshockey en veel
lol. Naast plezier heeft het kamp ook een positief financieel resultaat opgeleverd. Dit
positieve resultaat gaat rechtstreeks naar talentontwikkeling.
In het kader van verenigingsondersteuning is ondersteuning geboden op:
ledenwerving afgestemd op de specifieke behoefte van de club, het opzetten van een
nieuw Learn to play-programma bij de clubs, het aanbieden van seminars zoals ‘Dryland’
training (stimuleren en aanleren van trainen zonder ijs). In het kader van
competitiewedstrijden is gebrainstormd over nog meer spelen op eigen niveau
(nivellering), het eventueel aanpassen van leeftijdscategorieën, het anders (andere
wedstrijdvormen) van U8-U12 en het regionaal vs landelijk spelen.
De nieuwe competitieopzet bij de jeugd is gestart in het lopende seizoen 2017-2018.
Grootste wijzigingen zijn; indeling nieuwe leeftijdscategorieën. U8, U10, U12, U14, U16,
U19+. Daarnaast is de indeling van de competitie na de voorrondes verbreed naar drie
divisies in plaats van twee divisies: Elite divisie, eerste divisie, tweede divisie. Dit om
meer te spelen op gelijkwaardig niveau. In de toekomst wordt verder gekeken naar het
meer spelen op eigen niveau. Gekeken wordt naar de haalbaarheid van een U16
competitie met een indeling 1e en 2e divisie met play offs en promotie/degradatie.
Het bureau van IJshockey Nederland is verhuisd naar Tilburg. Ook de trainingstijden die
in Eindhoven mogelijk waren zijn meeverhuisd naar Tilburg. De nationale programma’s
kunnen hierdoor doorgaan en mogelijk zelfs worden uitgebreid. Naast de vaste tijden op
zaterdag en maandag zullen er ook buiten het seizoen vele trainingsmogelijkheden
liggen. Voor ijs- en droogtrainingsprogramma’s hebben we nu meer faciliteiten
beschikbaar. De bedoeling is voor de talentontwikkelingsteams en het nationaal
vrouwen U18-team trainingsdagen te organiseren in plaats van trainingen. (het beleid
rondom talentontwikkelingsteams is te lezen op de site).
Net als afgelopen jaren wordt het trainingsprogramma voor de nationale selecties en de
talentontwikkelingsteams doorgezet. Een jaarprogramma met trainingen,
trainingskampen, toernooien en WK's. We krijgen steeds meer grip op de herkenning en
begeleiding van talenten. Het begeleiden en werken aan deze teams zorgt voor een
doorstroom van generaties. Het teambelang en Oranjegevoel staat voorop.
Het nationaal mannenteam heeft een nieuwe trainersstaf. Doug Mason wordt de nieuwe
bondscoach en krijgt ondersteuning van Josh Mizerek, Bo Subr en Mike Nason. We zijn
erg blij met deze invulling. Deze coaches uit de verschillende competities (Oberliga en
BNL) zorgen voor een brede kijk op de selectie. Bij het mannenteam zijn we bezig met
een verjonging en een andere aanpak, die vooral te kenmerken is door de begrippen:
commitment en topsportuitstraling.
3.a. Para Ice Hockey
- De directeur geeft een presentatie over de samenwerking met de Gehandicaptensport
Nederland over Para Ice Hockey. Hierover heeft een gesprek met de directeur Dos
Engelaar plaatsgevonden. Gesproken is over een samenwerking om het Para Ice
Hockey in Nederland verder te ontwikkelen. De samenwerking is primair gericht op de
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ontwikkeling van de sport. De Gehandicaptensport Nederland stelt menskracht en
materialen beschikbaar aan onze clubs. Para Ice Hockey geeft IJshockey Nederland
extra cachet waardoor we richting de achterban (NOC*NSF) een positieve stap naar
voren kunnen maken. Na de toestemming van de algemene ledenvergadering wordt in
beeld gebracht hoe de ondersteuning van de Gehandicaptensport er dan uit gaat zien.
Bij NOC*NSF is Para Ice Hockey een belangrijk project geworden. Tijdens het congres
van de International Ice Hockey Federation hebben twee vertegenwoordigers de landen
aangesproken om globaal actief te worden. Ben van Duin (IJshockeyvereniging Amstel
Tijgers anno 1963 Amsterdam) geeft aan dat het niet veel ijstijd kost en dat para
ijshockeyers bovendien ontzettend enthousiast zijn en ze veel jeugd meenemen.
3.b. Presentatie NOC*NSF AH Wintersportactie
- Niki Wijnen van NOC*NSF geeft een toelichting op de AH Sportactie. Eerder zijn mooie
resultaten geboekt met de AH Sportactie. Daarom is besloten om de actie te verlengen
rondom de Winterspelen. De sporten ijshockey, schaatsen en curling worden daarbij
betrokken. Er volgt een zoek en boek-actie online, met zoveel mogelijk verenigingen.
Begin volgend jaar gaat NOC*NSF snel met de nieuwe actie van start. Ook veel mensen
met een beperking zijn binnen de actie aan het sporten geslagen. Met punten kun je
gratis sportlessen volgen. AH komt met reclamecampagnes.
Hoe worden de verenigingen aangesloten?. De technisch directeur stuurt een mail naar
de clubs met informatie waarop clubs kunnen aansluiten. Op de website komt een zoek
en boek-functie. De voorzitter van IJshockeyvereniging Amstel Tijgers anno 1963
Amsterdam Ben van Duin vraagt naar de start van de campagne. Roderique van der
Dungen (IJshockey Vereniging Red Eagles ’s-Hertogenbosch) vraagt naar de
statistieken van de vorige actie. Hij zou graag een beeld krijgen van leeftijden van
deelnemers. De bonden ontvangen de statistieken. De actie is veelal door kinderen
vanaf 7 tot 11 jaar, individueel of in teamverband, bezocht. De categorie 13 jaar en
ouder heeft veelal meegedaan bij fitness-scholen en bootcamps. Gekeken wordt hoe we
de oudere jeugd ook in deze actie kunnen meenemen. Daarnaast is een categorie van
moeders en vaders. De voorzitter van de IJshockey Vereniging Red Eagles ’sHertogenbosch zou graag gebruik maken van de betreffende cijfers. NOC*NSF heeft
veel cijfers beschikbaar. Doelstelling is het aanboren van nieuwe doelgroepen. Vragen
hierover kunnen via de technisch directeur worden gesteld.
Het bestuur van de Stichting Jeugdijshockey Heerenveen e.o. 1991 vraagt of de ijstijd
betaald wordt. Niki Wijnen geeft aan dat de ijstijden niet betaald worden maar dat de
ijsbanen wel bereid zijn om mee te werken. Mensen vinden het wel logisch om een
financiële bijdrage te betalen. De KNSB gaat zoveel mogelijk ijsbanen aanspreken om
met deze actie de ijssporten een boost te geven en het dan dus gratis te laten doen.
Roderique van der Dungen vraagt wie aan tafel zitten. Gevraagd wordt of van de clubs
van deelnemers e-mailadres en leeftijd kunnen ontvangen. NOC*NSF gaat van
clubstatistieken een dashboard maken en met de hits kunnen clubs hun plannen
eventueel aanpassen. De technisch directeur vraagt de clubs hier zoveel mogelijk aan
mee te werken. Op AH Sportactie.nl kun je je vragen stellen.
4. Ingekomen stukken
- Er is mail ontvangen van de IJshockeyvereniging Amstel Tijgers anno 1963 Amsterdam
inzake erelidmaatschap Arnoud van Berkel. Het bondsbestuur ondersteunt deze
voordracht en nodigt Arnoud van Berkel uit voor de volgende algemene
ledenvergadering.
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5. Notulen van de buitengewone algemene ledenvergadering van 18 april 2017
- De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de notulen van de buitengewone
algemene ledenvergadering van 18 april 2017 vast te stellen. De notulen van de
buitengewone algemene ledenvergadering van 18 april 2017 worden vastgesteld.
6. Toetreding leden
- De volgende rechtspersoon verzoekt om toetreding tot het lidmaatschap van IJshockey
Nederland:
Vereniging Alcmaria Flames Alkmaar
De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
856755308. Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van
IJshockey Nederland besloten de Vereniging Alcmaria Flames Alkmaar als lid toe te
laten tot IJshockey Nederland onder de voorwaarde dat de Vereniging Alcmaria Flames
Alkmaar in zijn statuten heeft opgenomen c.q. laat opnemen dat wat artikel 7 lid 2 en lid
3 van de statuten van IJshockey Nederland voorschrijft. Conform artikel 7 lid 6 van het
huishoudelijk reglement stelt het bestuur van IJshockey Nederland aan de
ledenvergadering voor het inleggeld van de Vereniging Alcmaria Flames Alkmaar vast te
stellen op EUR 350,00.
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering het inleggeld van de Vereniging
Alcmaria Flames Alkmaar vast te stellen op EUR 350,00. Het inleggeld van de
Vereniging Alcmaria Flames Alkmaar wordt vastgesteld op EUR 350.00.
7. Benoeming vaste commissies
- In de buitengewone algemene ledenvergadering van 18 april 2017 zijn de leden van de
vaste commissies benoemd.
8. Vaststelling c.q. wijziging van statuten en reglementen
- Aanpassing sportreglement en bijlage bij het sportreglement
In het voorjaarsoverleg van mei 2017 zijn reglementswijzigingen voorgesteld waarvan de
belangrijkste aanpassingen in de brief van mei 2017 zijn opgenomen. Deze reglementswijzigingen zijn verwerkt in het sportreglement en de bijlage in het sportreglement. De
bijlage bij het sportreglement seizoen 2017-2018 is bij aanvang van het seizoen
gepubliceerd op de website van IJshockey Nederland. De belangrijkste aanpassingen in
het sportreglement zijn als nieuwsartikelen op de website gepubliceerd (leeftijdsbepalingen, icing-regel, switchen van spelers, wedstrijdformulieren).
- Puk Daniels (Stichting Topijshockey Eaters Limburg) stelt voor om reglementen
meer helder op papier te zetten. De technisch directeur geeft mee dat het komend jaar
de reglementen gescreend worden en meer helder omschreven worden. Ben van Duin
(IJshockeyvereniging Amstel Tijgers anno 1963 Amsterdam) vraagt of met voorronde de
bekercompetitie wordt bedoeld en met vervolgcompetitie het kampioenschap van
Nederland. Hij stelt voor om te zorgen voor een waterdichte formulering. Puk Daniels
geeft aan dat de intentie niet helder is. Adviezen zijn altijd welkom, aldus de technisch
directeur.
- De voorzitter verzoekt de algemene ledenvergadering de reglementswijzigingen
(formeel) goed te keuren. De reglementswijzigingen worden goedgekeurd waarbij
gekeken wordt naar een betere formulering van switchen tussen teams binnen dezelfde
competitie.

8

9. Bestuursverkiezing
- De voorzitter R.L. (Ruud) Vreeman treedt af en stelt zich herkiesbaar. Conform artikel 10
van de statuten van IJshockey Nederland stelt het bondsbestuur de vergadering voor de
heer Vreeman te herkiezen tot voorzitter van IJshockey Nederland. De heer Vreeman
wordt herkozen tot voorzitter van IJshockey Nederland.
10.a. Vaststelling contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2017-2018
- De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de contributies, bijdragen en
afdrachten seizoen 2017-2018 formeel vast te stellen. Met ingang van seizoen 20022003 worden de contributies, bijdragen en afdrachten jaarlijks, bij aanvang van het
seizoen, aangepast op basis van de prijsindexcijfers (augustus 2017: 1,4%) voor
gezinsconsumptie. De bedragen zijn conform afspraak afgerond. De contributies,
bijdragen en afdrachten seizoen 2017-2018 worden formeel vastgesteld.
10.b. Vaststelling scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2017-2018
- De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de scheidsrechtersvergoedingen
seizoen 2017-2018 formeel vast te stellen. Met ingang van seizoen 2008-2009 worden
de vergoedingen aan scheidsrechters jaarlijks, bij aanvang van het seizoen, aangepast
op basis van de prijsindexcijfers (augustus 2017: 1,4%) voor gezinsconsumptie. De
bedragen zijn conform afspraak afgerond. De scheidsrechtersvergoedingen seizoen
2017-2018 worden formeel vastgesteld.
Ben van Duin (IJshockeyvereniging Amstel Tijgers anno 1963 Amsterdam) stelt
voor scheidsrechtersvergoedingen via bankverkeer via de bond te regelen. De
directeur heeft begrepen dat clubs hebben verzocht een en ander via de bank te
laten lopen. Na het seizoen gaat de directeur met de scheidsrechterscommissie
om de tafel om een en ander voor een ieder indien mogelijk zo goed mogelijk te
laten verlopen. Marlies Goessens (competitieleider) vraagt of het dan alleen gaat
om BeNe-league en Eerste divisie aangezien de jeugdspelers blij zijn met het zakcentje.
Debby Hengst (persoonlijke leden) stelt voor om de scheidsrechters in de
gesprekken hierover te betrekken. Onno Hoekstra (referee in chief) geeft mee dat
deze discussie al van januari dateert. Onno Hoekstra stelt voor om met Tilburg te
praten over een systeem binnen de jeugddivisies. Ben van Duin stelt voor om nu
al te starten met gesprekken. De directeur stelt voor om eerst samen met de clubs
de problematiek in beeld te brengen en dan te gaan praten hoe we de vergoedingen
gaan laten lopen. Edwin van Vught (IJshockeyclub Dordrecht Lions) heeft besloten om
de eigen scheidsrechters giraal te gaan betalen. Ook bij contante betalingen moeten
scheidsrechters aangifte te doen. Debby Hengst geeft aan dat bij contante betalingen
bonnen worden getekend voor ontvangst. De voorzitter stelt voor om het advies van de
directeur te volgen en eerst een helder beeld te creëren van de situatie.
11. Jaarplan en begroting IJshockey Nederland 2018
Voorzitter
- Dit zijn de activiteiten die het bestuur van IJshockey Nederland graag in 1018 wil doen
laten plaatsvinden en waarnaar zoveel mogelijk zal worden gestreefd. Mochten
activiteiten niet kunnen plaatsvinden door gebrek aan mankracht of middelen dan zal
daarvan verslag worden gedaan in het activiteitenverslag IJshockey Nederland 2018.
Technisch directeur
- De technisch directeur geeft een toelichting op het jaarplan 2018.
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- IJshockey Nederland ontwikkelt een docentenopleiding voor de opleidingen
ijshockeytrainer/coach 1, 2 en 3.
- IJshockey Nederland heeft een subsidie-aanvraag ingediend bij de IIHF inzake
LTP-2.0 waardoor kader lokaal kan worden opgeleid op het gebied van het Learn to
Play-programma.
- Tijdens het WK wordt een coach-seminar georganiseerd.
- Het bondsbureau en het nationale ijshockeytrainingscentrum zijn verhuisd naar
Tilburg. Op het nationale ijshockeytrainingscentrum in Tilburg is gekozen voor een
trainingsdag met in de ochtend een droogtraining en na de lunch in de middag een
ijstraining.
- Er worden bredere selecties gemaakt met U12, U14 en U16.
- Een andere uitdaging zijn de oprichting en ontwikkeling van de regionale
talentcentra (RTC’s) met de focus op meer en beter trainen met talenten op regionaal
niveau.
- Gekeken wordt naar de mogelijkheden van een samenwerking met Finland. Begin
februari 2018 komt een afgezant vanuit Finland om de mogelijkheden te
inventariseren.
- Ledenwervingsacties moeten prioriteit krijgen. Het mooiste is om hiervoor een
wervingscoördinator aan te stellen. Bij U8 en U10 zoveel mogelijk leden te werven.
- De leeftijdsbepalingen zijn aangepast, waarbij spelers bij U14 en U16 uit kunnen
komen. Daardoor krijgen spelers meer wedstrijden. Tijdens het voorjaarsoverleg
volgt een evaluatie van het afgelopen seizoen. Ben van Duin (IJshockeyvereniging
Amstel Tijgers anno 1963 Amsterdam) meent dat ledenwerving geen invloed zal hebben
op U14 en U16. Ledenwerving is meer voor de onderbouw. De technisch directeur geeft
aan dat IJshockey Nederland flexibel is geweest bij de leeftijdsbepalingen voor U16 en
U14.
- Edwin van Vught (IJshockeyclub Dordrecht Lions) vraagt wat IJshockey
Nederland kan betekenen op het gebied van het versterken van de
vrijwilligersorganisatie. De technisch directeur stelt voor om in het kader van
vrijwilligers te gaan sparren met NOC*NSF. Vrijwilligers willen graag heldere taken.
Vrijwilligers worden niet graag in het diepe gegooid. De technisch directeur kan
ondersteuning bieden op sporttechnisch beleid, echter niet op het werven van
vrijwilligers. De directeur stelt voor om aan te geven waar behoefte aan is waarna
gekeken wordt of we gezamenlijk iets kunnen doen. Soms is de oplossing dichtbij.
Hiervoor zal een formulier worden ontwikkeld.
- Roderique van der Dungen (IJshockey Vereniging Red Eagles ’s-Hertogenbosch) stelt
voor om samen een vuist te maken.
- De IJshockey Vereniging Red Eagles Red Eagles ’s-Hertogenbosch zit met de
gemeente om de tafel om meer ijstijd te krijgen. Roderique van der Dungen (IJshockey
Vereniging Red Eagles ’s-Hertogenbosch) vraagt of IJshockey Nederland bij machte is
om kanalen aan te spreken om een vuist te maken, bijvoorbeeld met NOC*NSF. De
directeur vraagt zich af of NOC*NSF hier een partij kan zijn. In iedere stad is er weer
sprake van een andere situatie.
- De voorzitter geeft als tip dat je als vereniging op zoek moet naar en in beeld moet
brengen wat je leden aan kennis en kunde in huis hebben. Zodat je leden gericht kunt
benaderen voor vrijwilligerswerk in je vereniging.
Voorzitter
- De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering het jaarplan IJshockey Nederland
2018 vast te stellen. Het jaarplan IJshockey Nederland 2018 wordt vastgesteld.

10

Penningmeester
- De in het jaarplan genoemde activiteiten vinden hun neerslag in de begroting 2018.
- De penningmeester geeft een toelichting op de begroting. De begroting splitst de
baten en lasten naar vast en variabel met als doelstelling om meer aansluiting op
financiering van kernactiviteiten te krijgen. Er is zoveel mogelijk op niveau van
projecten begroot. Vaste inkomsten zijn naast vaste uitgaven gezet. De financiering van
kernactiviteiten is gelukt. Wat de penningmeester van Hijs Hokij Den Haag Rob Hols
opvalt, is dat variabel alleen de posten selectie jeugd en talentontwikkeling betreft en
vraagt of dit betekent dat hier de rem op zit en of dit eveneens projecten betreft. De
directeur licht toe dat de vaste kosten de teams betreffen die uitgezonden worden naar
WK’s en dat de kosten van de teams die niet aan WK’s deelnemen variabel zijn. Een
deel van talentontwikkeling is geparkeerd maar een deel is variabel. In mei 2018 hebben
we een beter beeld. Variabele kosten dekken zich zelf door eigen bijdragen, stelt de
penningmeester van Hijs Hokij Den Haag vast. De penningmeester van Hijs Hokij Den
Haag stelt dat als ergens op een andere plek een tegenvaller ontstaat niet bezuinigd kan
worden op variabele kosten daar waar variabele inkomsten tegenover staan. De
penningmeester stelt vast dat voor de kernactiviteiten dekking is gevonden.
- Puk Daniels (Stichting Topijshockey Eaters Limburg) vraagt naar het verschil tussen
inkomsten breedte/wedstrijdsport en de kosten breedte/wedstrijdsport, terwijl hij
constateert dat de kosten voor topsportactiviteiten erg hoog zijn (daar zit naar zijn
oordeel een delta). De penningmeester geeft aan dat IJshockey Nederland ook een
apparaat nodig heeft om de organisatie te kunnen draaien. Ben van Duin
(IJshockeyvereniging Amstel Tijgers anno 1963 Amsterdam) vindt het interessant om te
weten wat we aan het doen zijn. Puk Daniels is van mening dat clubs prioriteiten moeten
stellen. Is het de clubs waard om EUR 325.000 te betalen aan topsportactiviteiten. De
directeur geeft mee dat bij selectie jeugd ook talentontwikkeling staat opgenomen. Dat is
een beleidskeuze van de clubs. De penningmeester stelt dat de begroting een spiegel is
van de activiteiten die we willen. De post selectie jeugd gaat naar jeugdteams en
jeugdontwikkeling. Puk Daniels geeft aan dat hij een volgende keer met andere ogen
gaat kijken naar de begroting. De directeur geeft aan dat topsport een goede uitstraling
heeft voor de sport. Ben van Duin is het daar niet mee eens. De voorzitter is van mening
dat topsport wel degelijk zorgt voor imago en aantrekkingskracht. Ben van Duin is van
mening dat die uitstraling in de afgelopen jaren niet is gelukt. De voorzitter geeft aan dat
draagkracht ook een rol speelt.
Voorzitter
- De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de begroting IJshockey Nederland
2018 vast te stellen. De begroting IJshockey Nederland 2018 wordt vastgesteld.
12. Vorderingen op Stichting Support Eindhoven IJshockey
- Uit hoofde van de openstaande facturen met betrekking tot de seizoenen 2012-2013,
2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 en een naar aanleiding daarvan opgestelde
(vaststelling)overeenkomst van 25 augustus 2016 heeft IJshockey Nederland van de
Stichting Support Eindhoven IJshockey te vorderen een bedrag van EUR 18.161,97. In
weerwil van gemaakte afspraken wordt een betaalregeling niet nagekomen. De
deelbetalingen van EUR 504,50 per maand over de maanden oktober 2017, november
2017 en december 2017 zijn niet voldaan, ondanks aanmaningen die gestuurd zijn op
13 oktober 2017, 8 november 2017 en 5 december 2017.
IJshockey Nederland heeft bij e-mail van 6 november 2017 vernomen dat de Stichting
Support Eindhoven IJshockey de overeenkomst van 25 augustus 2017 niet zal nakomen
en geen gehoor zal geven aan de getroffen betaalregeling.
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Inmiddels staan van het lopende seizoen 2017-2018 de volgende facturen open:
18-09-2017 – 20170733 – Contributie en competitieafdrachten 2017-2018 EUR 1.541
(oorspronkelijk EUR 3.071)
13-11-2017 – 20170857 – Contributie individueel lidmaatschap 2017-2018 tot en met
08-11-2017 EUR 756
Het bondsbestuur kan op basis van artikel 45 van het huishoudelijk reglement bij geen
tijdige betaling sanctiemaatregelen opleggen:
ARTIKEL 45: NOTA EN ACHTERSTALLIGE BETALING
1. Het bondsbestuur zendt tekens vóór de aanvang van de competitie en voorts indien
facturatie noodzakelijk is tijdens het seizoen nota’s aan de leden, van het door deze
verschuldigde als bedoeld in artikel 8 van de statuten.
2. De leden zijn verplicht binnen 14 dagen na dagtekening van bedoelde nota het
verschuldigde te voldoen.
3. Het bondsbestuur heeft de mogelijkheid om de facturatie aan derden over te dragen,
op basis van contractuele afspraken, waarbij het risico op achterstallige betaling zal
worden overgedragen.
4. Indien niet binnen de gestelde termijn van lid 2 een betaling zal worden gedaan is een
direct opeisbare vergoeding ten bedrage van 10% verschuldigd van het openstaande
saldo waarvan de betalingstermijn inmiddels is verstreken. Daarnaast is wettelijke rente
verschuldigd over dit openstaande saldo en bedragen de buitengerechtelijke
incassokosten maximaal 10% van de totale hoofdsom.
5. Indien de situatie in lid 4 zich voordoet, zal het bondsbestuur alle administratieve
zaken en reguliere dienstverlening voor het in gebreke gebleven lid staken tot het
moment dat betaling heeft plaatsgevonden.
6. Aanvullend op lid 5 heeft het bondsbestuur het recht om vier weken na de
vervaldatum van een vordering:
a. het in gebreke gebleven gewoon lid een onmiddellijk ingaand spelverbod voor
thuiswedstrijden van het eerste team en/of andere teams op te leggen tot de gehele
schuld gedelgd is, onverminderd het bepaalde in het sportreglement. Wedstrijden die ten
gevolge van een speelverbod niet worden gespeeld, eindigen in een reglementaire nulvijf nederlaag voor de ploeg die het speelverbod opgelegd heeft gekregen;
b. en/of administratieve handelingen, door de IJNL te verrichten, ten behoeve van het in
gebreke gebleven gewoon lid op te schorten;
c. en/of een of meerdere teams van het in gebreke gebleven gewoon lid:
i. een speelverbod voor een of meerdere competities (met automatische degradatie) op
te leggen;
ii. en/of een speelverbod voor alle wedstrijden in een of meerdere competities voor het
lopende seizoen op te leggen;
iii. en/of een speelverbod voor alle wedstrijden in een of meerdere competities voor het
daaropvolgende seizoen op te leggen;
iv. en/of te bestraffen met het in mindering brengen van wedstrijdpunten;
d. en/of artikel 9 van de statuten van IJshockey Nederland toe te passen.
7. Het in lid 5 en 6 bepaalde laat onverlet de mogelijkheid dat dezelfde feiten ter
beoordeling aan de tuchtcommissie van de bond worden voorgelegd, die daarop, in
overeenstemming met het tuchtreglement beslist.
- De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering welke sanctiemaatregelen in deze
genomen zouden moeten worden. Ben van Duin (IJV Amstel Tijgers anno 1963
Amsterdam) is van mening dat het bondsbestuur de regelgeving moet toepassen. De
voorzitter is juist van mening - vanwege de mogelijke consequenties van diverse
maatregelen - dat de overige clubs in de besluitvorming betrokken moeten worden.
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- Gevraagd wordt naar de reden waarom de Stichting Support Eindhoven IJshockey niet
wil betalen. Gevraagd wordt waarom zo lang gewacht is met aanmanen. De
penningmeester van Hijs Hokij Den Haag Rob Hols vraagt of IJshockey Nederland
inzage heeft in de financiële stand van zaken bij de Stichting Support Eindhoven
IJshockey.
- Er zijn diverse keuzemogelijkheden. De voorzitter is van mening dat diverse
keuzemaatregelen zwaar wegen in een kleine competitie en dan ook binnen de
BeNe-league en dat nu juist de clubs hierbij betrokken moeten worden en de clubs hier
dan dus ook geen afstand van moeten nemen. Door de algemene ledenvergadering
wordt het bondsbestuur voorgesteld om een keuze te maken die in verhouding staat tot
de situatie. Rob Hols van Hijs Hokij Den Haag stelt voor om de Stichting Support
Eindhoven IJshockey maatregelen in het vooruitzicht te stellen.
13. Onderscheidingen
- Het bestuur van IJshockey Nederland stelt voor Guus Sijmons te benoemen tot erelid
van IJshockey Nederland. Guus Sijmons is ruim 40 jaar lid van de ijshockeybond
geweest waarvan 33 jaar lid van de scheidrechterscommissie als wedstrijdaanwijzer.
Guus Sijmons wordt benoemd tot erelid van IJshockey Nederland. Bij afwezigheid van
Guus neemt Onno Hoekstra (referee-in-chief) namens Guus de onderscheiding in
ontvangst. De bijbehorende speld zal op een later moment persoonlijk worden
opgespeld.
- Het bestuur van IJshockey Nederland stelt voor Jeroen Zwaanswijk - teammanager van
het nationale mannenteam vanaf het seizoen 2007-2008 tot en met het seizoen 20162017 - te benoemen tot lid van verdienste van IJshockey Nederland. Jeroen Zwaanswijk
wordt benoemd tot lid van verdienste van IJshockey Nederland. Bij afwezigheid van
Jeroen Zwaanswijk neemt Theo van Gerwen namens Jeroen de onderscheiding in
ontvangst. De bijbehorende speld zal op een later moment persoonlijk worden
opgespeld.
14. Rondvraag
- Er wordt geen gebruik van de rondvraag gemaakt.
15. Sluiting
- De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.
Voorzitter:

Secretaris:
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PRESENTIELIJST VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN
IJSHOCKEY NEDERLAND GEHOUDEN OP
DONDERDAG 7 DECEMBER 2017
IN ‘T VEERHUIS TE NIEUWEGEIN
Bondsbestuur
R.L. Vreeman
J.W.M. Hopstaken
L.B.T. Pakos
A.J.J. van der Horst
R. de Vroede

- voorzitter
- vicevoorzitter
- secretaris / legal affairs
- penningmeester
- bestuurslid

Medewerkers bondsbureau
R.F.P. van Rijswijk
T.J.A. van Gerwen
mevrouw W. Olijhoek
mevrouw S. van Heteren

- directeur
- technisch directeur
- office manager
- coördinator sport & events

Leden
IJshockeyvereniging Amstel Tijgers
anno 1963
Vereniging Alcmaria Flames Alkmaar
Stichting Topsport
Red Eagles 's-Hertogenbosch
IJshockey Vereniging
Red Eagles 's-Hertogenbosch

aantal
stemmen
3
2

-

B.A. van Duin
H. Hoekstra, T. Hofstee

2

-

mevrouw I. Jongmans

2

-

2
2

-

mevrouw W. Hooijmans, A. Grift, L. van
den Thillart, mevrouw I. Jongmans, R.
van der Dungen
E. van Vught
P. Daniels, R. Lahay

2
3
2
2
1
3
2
1

-

mevrouw N. Kösters
R. Hols
G. Huisman
L. Scheenstra, C. van den Bos
H.J.W. van der Hoef
B. Stroetinga
R. Claessens
mevrouw D. Hengst

Ereleden en leden van verdienste
E. Martin

-

lid van verdienste

Belangstellenden
O. Hoekstra
Mevrouw. M. Goessens
J. Meijsen
R. Bambacht
Mevrouw J. Goessens
Mevrouw N. Wijnen

-

referee in chief/scheidsrechterscommissie
lid competitiecommissie
editor www.IJshockeyNederland.nl
editor www.IJshockeyNederland.nl
teammanager nationaal vrouwen U18-team
NOC*NSF

IJshockeyclub Dordrecht Lions
Stichting Topijshockey Eaters Geleen
Vereniging Jeugdbelang
Smoke Eaters Geleen
Hijs Hokij Den Haag
Stichting Eredivisie Friesland Flyers 2014
SJIJ Heerenveen e.o. 1991
Vereniging Jeugdijshockey Nijmegen
Stichting Topijshockey Tilburg
Stichting IJshockeyclub Utrecht
Persoonlijke leden
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Leden afwezig met kennisgeving
aantal
stemmen
IJshockey Vereniging
Eindhoven Kemphanen
GIJS Groningen
Hoornse IJshockeyvereniging
“Blue Mountain Cougars”
Stichting IJshockeyclub
Capitals Leeuwarden
Leidse IJshockeyclub Leiden Lions

-2
-2
-1
-2
-2

Leden afwezig zonder kennisgeving

Stichting Support Eindhoven IJshockey
IJshockeyclub Enschede Lions
Stichting IJshockey Noviomagus
Stichting Sweetlake Panters
IJshockeyvereniging Zoetermeer Panters
Berichten van verhindering
Frank Baarveld
Eddy Euverman
John Ponsioen
Wim Tamboer
Joop Vullers
Cyril Speijer
Cees Oerlemans
Steven Jellinghaus

aantal
stemmen
-2
-2
-2
-2
-2

- erelid/adviseur medische commissie
- erelid
- erelid
- erelid/lid tuchtcommissie
- erelid
- lid van verdienste
- Stichting Topijshockey Tilburg
- lid licentiecommissie
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