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NOTULEN 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 

IJSHOCKEY NEDERLAND 
WOENSDAG 9 SEPTEMBER 2020 

ONLINE VIA MS-TEAMS 
 
Agenda 
 
Agenda luidt als volgt: 
1. Opening 
2. Onderscheidingen 
3. Mededelingen 
4. Ingekomen stukken 
5. Notulen van de buitengewone algemene ledenvergadering van 23 oktober 2019 
6. Toetreding leden  
7. Vaststelling c.q. wijziging van statuten en reglementen 
8. Benoeming afgevaardigde persoonlijke leden 
9. Benoeming vaste commissies 
10. Activiteitenverslag 2019 
11. Financieel verslag 2019 
11.a. Jaarrekening 2019  
11.b. Toelichting op de jaarrekening 2019 
11.c. Verslag van de financiële commissie 
11.d. Décharge bondsbestuur 
12. Verslaglegging 2020 
12.a. Jaarplan 2020 
12.b. Begroting 2020 
13.a. Vaststelling contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2019-2020 
13.b. Vaststelling scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2019-2020 
14. Arbitrageplan Team Stripes 2020-2023 
15.a. Vaststelling contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2020-2021 
15.b. Vaststelling scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2020-2021 
16. Rondvraag 
17. Sluiting 

1. Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering met de volgende woorden: 
 
“Op verzoek van de leden hebben we de geplande algemene ledenvergadering (ALV) van 
december 2019 afgezegd en verschoven naar maart 2020. Wie had toen kunnen vermoeden 
dat we die ALV pas vanavond konden houden. Onze wereld is sinds maart behoorlijk 
veranderd. Het zal ongetwijfeld op de langere termijn ook zijn mooie of goede gevolgen 
hebben, maar voorlopig is het toch een crisis die het leven van veel mensen op verschillende 
manieren in meer of mindere mate hindert en waar we allemaal rekening mee hebben te 
houden. 

Desondanks open ik hierbij deze ALV van 9 september 2020 en ik heet u allemaal van harte 
welkom bij de eerste online Algemene Ledenvergadering ooit van het Nederlandse 
ijshockey. In het bijzonder heet ik welkom de aanwezige ereleden, leden van verdienste en 
commissieleden. 

Zoals u weet hebben we halverwege maart al het ijshockey stilgelegd door Corona. 
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Sindsdien hebben we ons als bond grofweg met 2 sporen beziggehouden. Het ene spoor 
betrof het verder invullen van onze afgesproken ambities met speciale aandacht voor ons 
nationale vrouwenteam, een nieuwe coach voor het nationaal U20 mannen team om Theo te 
ontlasten, de verdere ontwikkeling van de scheidsrechters, het opzetten en ontwikkelen van 
een nieuwe nationale competitie van wat nu de eerste divisie is, en het aanpakken van 

achterstallig ICT onderhoud. Allemaal punten waarvoor we vanavond aandacht hebben. 

Tegelijkertijd liep het tweede hele complexe en onzeker Corona spoor. Wat begon met het 
stilleggen van alle competities, leidde tot het nemen en voorbereiden van allerlei 
maatregelen en protocollen voor het geval we weer mochten gaan sporten. Sport 
gerelateerde en publiek gerelateerde protocollen. In juni zijn we ook gestart met ons te 
oriënteren op de sportieve en financiële gevolgen voor de verenigingen en de bond als er 
wel of niet gesport kon worden met of zonder publiek. 

We constateerden dat de problemen voor de meeste verenigingen wel heftig, maar ook te 
hanteren zijn indien er zonder publiek gesport kan worden. Complex is het 1,5 meter 
vraagstuk op de spelersbank en de continuïteit van de ijshallen. 

De agenda van vanavond is niet veel anders dan voor het Corona-tijdperk en heeft 
nagenoeg dezelfde opbouw en onderwerpen. De setting is wel heel anders. Iedereen zit 
ergens anders achter een laptop en heeft niet of nauwelijks direct contact met anderen. Dat 
geeft een hele andere sfeer aan zo’n ALV die normaal gesproken ook gericht is op het 
verbinden van leden en het elkaar ontmoeten. Het samen verantwoordelijkheid nemen voor 
het Nederlandse ijshockey. En ook al hebben we de afgelopen periode allemaal te maken 
gekregen met het online vergaderen en hebben we de spelregels voor vanavond al naar 
jullie gestuurd, toch is het goed om die nog even samen door te nemen. 

Graag geef ik daarom onze directeur het woord om dat met u door te nemen: de spelregels 
van het online vergaderen.” 

De directeur neemt de spelregels van het online vergaderen door.  
 
In memoriam 

Ook de afgelopen periode is ons helaas een aantal ijshockeyvrienden ontvallen. In het 
bijzonder en zonder anderen daarbij tekort te doen, noemt de voorzitter hier:  
 
Pim van Halem (70) overleden 
Oud-teammanager van Oranje Pim van Halem is deze week op 70-jarige leeftijd overleden. 
Van Halem is vooral op organisatorisch gebied van grote waarde geweest voor het 
Nederlandse ijshockey, ook bij de clubs in Dordrecht en Leiden. 
 
Van Halem vervulde in de jaren tachtig en negentig een groot aantal functies binnen de 
ijshockeybond. Hij was onder meer secretaris van het bondsbestuur en van de 
Tuchtcommissie van de bond. Later was hij onder meer ook competitieleider voor de inline-
competitie van de bond. Bij de bouw van de zogenoemde Menken-banen was hij betrokken 
bij de oprichting van de ijshockeyclubs in Dordrecht en Leiden. Ook binnen de ijshockeysport 
in Den Haag vervulde hij verschillende rollen. 
 
Zijn meest bekende rol was echter jarenlang die van teammanager van de nationale 
mannenploeg van Oranje. Oud-international Henk Hille herinnert zich Van Halem nog goed. 
‘Dat begon toen Larry van Wieren bondscoach werd en hij heeft dat jaren gedaan. Ik 
herinner me hem als iemand die heel consciëntieus werkte. Altijd alles goed geregeld en 
heel populair bij de spelers.’ Het was iemand met een eigen uitstraling. ‘Hij praatte een 
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beetje bekakt Haags. Iets wat je misschien meer met veldhockey zou associëren. Maar als 
we terugkwamen met de nationale ploeg, kreeg je altijd nog een mooie bedankbrief en hij 
vergat ook nooit een verjaardag. De functie van teammanager was toen ook nog heel anders 
dan nu. Je had geen e-mail en social media, dus alles moest per brief of telefoon. Dat deed 
hij perfect. Een heel sociale en aardige man.’ 
 
Ook bondsdirecteur Theo van Gerwen had in het verleden te maken met Pim van Halem. 
‘Het was een fantastische man, die beschikte over engelengeduld. Hij stond altijd in dienst 
van spelers en coaches.’  
 
Van Halem was de eerste voorzitter van de ijshockeyclub in Dordrecht, fungeerde als 
interim-voorzitter van Leiden Lions en maakte in verschillende functies lange tijd deel uit van 
het bondsbestuur. Ook droeg hij bij aan de ontwikkeling van inline hockey in ons land.  
 
IJshockey Nederland wenst familie, vrienden en bekenden van Van Halem veel sterkte met 
het verwerken van dit verlies. De ijshockeysport in Nederland blijft Pim dankbaar voor zijn 
inzet voor de sport. 
 
Dave Schreurs (52) overleden 
18 juli 2020 maakte Hijs Hokij Den Haag bekend dat Dave Schreurs op 52-jarige leeftijd is 
overleden. Schreurs leed al jaren aan bloedcelleukemie. 
 
Niet lang geleden liet de club al weten Schreurs was opgenomen in een hospice in Limburg 
voor zijn laatste levensfase. Schreurs was betrokken bij het ijshockey in Geleen en als 
assistent-coach en verzorger bij de ploeg van Hijs Den Haag die tien jaar geleden drie 
landstitels in de wacht sleepte.  
 
IJshockey Nederland wenst familie, vrienden en betrokkenen heel veel sterkte met dit 
verlies. 
 
2. Onderscheidingen 
 
Het bondsbestuur draagt Richard van Delft en Pim van Halem voor als lid van verdienste van 
IJshockey Nederland. 
 
Richard van Delft is op zijn 27ste als fysiotherapeut bij het nationale mannenteam gekomen. 
Dit was voorafgaande aan het WK in Polen 2000. Direct maakt Richard een sterke indruk 
door zijn vakkennis, maar zeker ook door zijn verbinding met de spelersgroep. Richard is nu 
20 jaar later nog altijd een vast onderdeel van de begeleidingsstaf van het nationale 
mannenteam. Gedurende vele WK's, OKT's, interlands en trainingsstages heeft hij bewezen 
van grote waarde te zijn voor het team, een geliefde collega van de staf en een zeer 
gewaardeerd persoon voor de spelersgroep. Velen zijn bij hem op de behandeltafel 
verzorgd. Voor zijn inzet en toewijding meent het bestuur van IJshockey Nederland hem te 
onderscheiden als lid van verdienste. 
 
Voor al hetgeen Pim van Halem heeft gedaan en betekend voor de Nederlandse 
ijshockeysport meent het bestuur van IJshockey Nederland hem postuum te onderscheiden 
als lid van verdienste. 
 
De algemene ledenvergadering benoemt de heren Richard van Delft en Pim van Halem tot 
lid van verdienste van IJshockey Nederland. 
 
De daadwerkelijke uitreiking zal op een later tijdstip plaatsvinden. 
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3. Mededelingen 
 
De directeur doet de volgende mededelingen: 
 
Berichten van verhindering 
De directeur deelt de berichten van verhindering mee. Er zijn berichten van verhindering 
ontvangen van Arnoud van Berkel (erelid), Eddy Euverman (erelid), Jan de Greef (erelid), 
John Ponsioen (erelid), Rob van Rijswijk (erelid), Eric Martin (lid van verdienste), Paul Marx 
(lid van verdienste), Cyril Speijer (lid van verdienste), Berry van de Zande (lid van 
verdienste), Vereniging Alcmaria Flames Alkmaar (lid), Stichting Topsport HIJS HOKIJ Den 
Haag (lid), Stichting Jeugdijshockey Heerenveen (lid) en Stichting Sweetlake Panters 
Zoetermeer (lid). 
 
Aantal stemmen 
Ook meldt de directeur dat de aanwezige leden (clubs) 34 van de mogelijk 46 stemmen 
kunnen uitbrengen.  
 
Convocatie en vergaderstukken 
De convocatie is op 4 augustus 2020 op de website gepubliceerd en per mail verzonden. De 
agenda van de algemene ledenvergadering is op 26 augustus 2020 op de website 
gepubliceerd. De agenda en de vergaderstukken zijn vanaf 26 augustus 2020 op de website 
geplaatst en per mail verzonden. De statutenwijzigingen zijn conform statuten tijdig 
beschikbaar gesteld. 
 
De voorzitter doet de volgende mededelingen: 
 
“Zoals ik in de opening al aangaf presenteren we het jaarplan en de begroting 2020 veel later 
dan gebruikelijk. De reden is u bekend. 

Verder ben ik blij en trots dat ik hier nogmaals mag melden dat Ron Berteling de prestigieuze 
Torriani Award van de IIHF heeft ontvangen. Een prijs die door de IIHF wordt uitgereikt aan 
iemand met een buitengewone carrière en verdienste voor het ijshockey in een niet ijshockey 
top land. Zoals u weet heeft Ron een heel speciale status binnen het Nederlandse ijshockey. 
Niet alleen vanwege de enorme hoeveelheid wedstrijden die hij heeft gespeeld en zijn 
successen. Maar ook vanwege zijn altijd positieve houding rondom de sport en het 
fantastische werk dat hij na zijn actieve loopbaan heeft geleverd aan de opleiding van jonge 
spelers. De bijdrage van Ron Berteling aan het Nederlandse ijshockey kan niet worden 
overschat. We hebben hem dan ook met heel veel enthousiasme voorgedragen en vinden 
het geweldig dat hij met de Award onderscheiden is. We hebben hem al uitgebreid 
gefeliciteerd maar dat doe ik hier graag nog een keer. 

Een derde mededeling gaat over het vertrek van Rob van Rijswijk bij IJshockey Nederland. 
Per 1 juni 2020 hebben we afscheid genomen van algemeen directeur Rob van Rijswijk. 

IJshockey Nederland is Rob van Rijswijk dank verschuldigd voor zijn inzet voor het 
Nederlandse en internationale ijshockey. Jarenlang heeft hij in verschillende functies een 
belangrijke rol gespeeld, in de jaren ’80-’90 was hij al eerder directeur van de Nederlandse 
IJshockey Bond en stapte daarna over naar de Internationale IJshockey Federatie (IIHF). In 
2017 heeft het bestuur van IJshockey Nederland Rob van Rijswijk aangesteld als algemeen 
directeur. Voor Rob bestaat veel internationale waardering voor zijn werk voor het ijshockey. 
IJshockey Nederland bedankt Rob voor zijn inzet en inbreng voor het ijshockey in Nederland 
en daarbuiten. Wellicht dat wij in de toekomst nog een beroep zullen doen op zijn kennis en 
kunde op het gebied van de nationale en internationale ijshockeysport. We wensen hem alle 
goeds, in goede gezondheid, en gaan er van uit dat we hem, ook als erelid, zullen blijven 
ontmoeten bij het ijs. 
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Sinds juni 2019 werden de taken van Rob vanwege ziekte al door Theo van Gerwen 
waargenomen. Als directe opvolger van Rob van Rijswijk heeft het bestuur van IJshockey 
Nederland daarom Theo van Gerwen per 1 juni 2020 benoemd als directeur om zo de 
continuïteit te garanderen. Theo van Gerwen zal zowel technische als algemene zaken in 
zijn portefeuille hebben. Met het trio Theo van Gerwen, Wilma Olijhoek en Sonja van 
Heteren op het bondsbureau en een duidelijke taakverdeling onder de huidige bestuursleden 
ziet het bestuur van IJshockey Nederland de toekomst met vertrouwen tegemoet. De 
ingezette koers om het Nederlandse ijshockey samen met onze leden toekomstbestendig te 
maken, zal verder met kracht worden uitgevoerd. 

“Voor de volgende mededeling geef ik graag het woord aan Danny, ons bestuurslid 
marketing & communicatie:” 
 
Het bestuurslid marketing & communicatie geeft aan de hand van presentatiesheets (zie 
bijlage) een toelichting op de integratie van de websites nijb.nl en ijshockeynederland.nl, 
ledenadministratie, webshop, ledenwerving, naamgever competities en het belang van public 
relations voor IJshockey Nederland. 

De directeur doet de volgende mededelingen: 
 
Gang van zaken rond Covid-19 
Met betrekking tot Covid-19 is IJshockey Nederland actief binnen verschillende commissies 
van NOC*NSF en heeft informatie ingewonnen bij andere organisaties en andere landen.   
 
IJshockey Nederland volgt de ontwikkelingen rondom de maatregelen met betrekking tot het 
coronavirus binnen de sport op de voet en informeert betrokkenen via de website van 
IJshockey Nederland over nieuws met betrekking tot aanpassingen rondom de maatregelen. 
IJshockey Nederland heeft een sportprotocol sportspecifiek trainingen en wedstrijden op de 
website beschikbaar gesteld, dat voortdurend wordt bijgewerkt.  
 
Op de website is een pagina beschikbaar: Sportprotocol Corona, waarbij ook de adviezen, 
protocollen, FAQ en handreikingen van NOC*NSF en het RIVM worden bijgehouden. 
Aanpassingen worden aan de clubs gecommuniceerd. Het sportprotocol specifiek is een 
‘levend’ document. We geven hiermee de clubs informatie die nodig is om aan de slag te 
kunnen met de eigen protocollen. FAQ zal worden aangevuld.  
 
Bij vragen kan een mail worden gestuurd naar coronavirus@ijshockeynederland.nl of contact 
worden opgenomen met het bondsbureau. IJshockey Nederland is adviserend en niet 
controlerend. Stel corona-coördinatoren aan om te controleren en te sturen. Het zijn 
uiteindelijk BOA’s en politie die kunnen handhaven. Het zijn niet de scheidsrechters die 
handhaven. Scheidsrechters kunnen wel reageren wanneer zij zelf een kleedkamer niet 
veilig vinden. Belangrijk is dat maatregelen in de protocollen staan zodat verenigingen, 
teams en toeschouwers weten wat ze mogen verwachten. De clubs worden verzocht de 
eigen (lokale) protocollen aan te leveren. Deze zullen centraal op de website (onderaan de 
pagina Sportprotocol corona) worden geplaatst. Belangrijk is het aanstellen van corona-
coördinatoren en het opstellen van protocollen die bezoekers wegwijs kunnen maken.  
 
Er is een Covid-19 crisisteam opgericht met name om een adviserende rol te spelen. 
Daarnaast hebben de penningmeester en de office manager clubs individueel gesproken om 
de nadere (financiële) gevolgen van de coronamaatregelen te inventariseren. Met die 
informatie kunnen we een completer document maken richting NOC*NSF. 
 
De maatregelen met betrekking tot de spelersbank en de strafbank is onlangs op ons dak 
gevallen. We zijn op dit moment met NOC*NSF in gesprek om richting VWS een lobby op te 
zetten om vrijstelling te krijgen voor deze maatregel.  

mailto:coronavirus@ijshockeynederland.nl
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In de bijlage bij het sportreglement is ingespeeld op wat mogelijk zou kunnen gebeuren bij 
geen doorgang van wedstrijden vanwege 3 positief geteste spelers, een regionale lockdown 
of een landelijke lockdown. Belangrijk is om er rekening mee te houden dat wedstrijden 
eventueel dubbel kunnen tellen. Wedstrijden die geen doorgang hebben vanwege Covid-19 
worden niet ingehaald. Bij het vrijwillig terugtrekken van een team zullen alle uitslagen 
worden verwijderd uit de standenlijst. Bij een landelijke lockdown zal bij 50% van gespeelde 
wedstrijden gekeken worden naar de mogelijkheid van een play-offronde aan het begin van 
het volgende seizoen. Besloten is om de competitie in de U16 en de U14 aan te passen. Er 
zal geen bekercompetitie plaatsvinden en derhalve ook geen competitie met een elite divisie 
en een eerste divisie. Het komend seizoen wordt in de U16 en U14 gespeeld in een Noord- 
en Zuid-competitie met afsluitend play-offwedstrijden. Hiervoor is gekozen om meer flexibel 
te kunnen plannen en lange reisafstanden te vermijden indien douchen een probleem is. 
 
Besloten is dat bij vechten zonder handschoenen direct een Match Penalty volgt, waarbij de 
standaardstraf van 2 wedstrijden wordt verhoogd naar 4 wedstrijden. Dit is een tijdelijke 
maatregel en wordt samen met de openbaar aanklagers uitgewerkt. Wanneer spelers 
handschoenen uitdoen is het voor scheidsrechters niet mogelijk om adequaat op te treden 
vanwege het risicogevaar. De referee in chief Martin de Wilde benadrukt dat vechten geen 
onderdeel van de ijshockeysport is en dat ook met handschoenen aan vechtpartijen worden 
bestraft. Vechten zonder handschoenen wordt onmiddellijk bestraft met een Match Penalty. 
Het is vanzelfsprekend dat ook bij vechten met handschoenen opgetreden wordt en dat 

hierop ook een Match Penalty kan volgen.  

Talenten maken indruk tijdens Jeugd Olympische Winterspelen 
De Nederlandse deelname van zeven ijshockeytalenten is niet onopgemerkt gebleven tijdens 
de derde editie van de Jeugd Olympische Winterspelen in het Zwitserse Lausanne. Drie van 
de zeven spelers wonnen een Olympische medaille, eenmaal goud en tweemaal zilver. 
Deelnemende Nederlandse talenten waren Sanne Claessens (16, Utrecht Dragons), 
Kimberley Collard (15, Utrecht Dragons), Iris van Houten (15, UNIS Flyers Heerenveen), 
Roos Karst (14, UNIS Flyers Heerenveen), Ryan Kölgen (15, Red Eagles Den Bosch), Corné 
van Stuijvenberg (15, Duisburg Die Füchse) en Dylan Wesseling (15, Hijs Hokij Den Haag). 
 
Medailleverdeling 
Goud: Iris van Houten 
Zilver: Kimberley Collard en Dylan Wesseling 
Roos Karst en Corné van Stuijvenberg behaalden in de troostfinale de vierde plek, een 
Olympisch brevet. Sanne Claessens en Ryan Kölgen vielen net buiten de prijzen. 
 
2022 Olympische Winter Spelen 
 
Mannen 
Het nationale mannenteam heeft de Olympic Pre-Qualification Round 2 gewonnen en is 
daaropvolgend tijdens de Olympic Pre-Qualification Round 3 als laatste geëindigd. 
 
Vrouwen 
Het nationale vrouwenteam speelt van 11 tot en met 14 februari 2021 de voorronde voor het 
Olympisch kwalificatietoernooi in het Poolse Gdansk. Tegenstanders van Nederland zijn 
Polen, Mexico en Turkije. Als Nederland het toernooi winnend weet af te sluiten volgt 
plaatsing voor de laatste ronde van de Olympische kwalificatie. Daarvoor mag Nederland 
dan afreizen naar Tsjechië (Pribram), Duitsland (Füssen) of Zweden (nog onbekende 
speellocatie). Welk toernooi Oranje precies gaat spelen, hangt af van de andere ploegen die 
zich kwalificeren en de wereldranglijst. Deze ronde wordt tussen 26 en 29 augustus 2021 
gespeeld. 
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2020 IIHF IJshockey U18 Vrouwen WK Divisie II Groep A 
IJshockey Nederland organiseerde van 25 tot en met 28 januari 2020 in Eindhoven het 2020 
IIHF IJshockey U18 Vrouwen WK Divisie II Groep A. Dit WK-toernooi is organisatorisch, 
sportief en financieel succesvol verlopen. Het bestuur dankt het bestuur van IJshockey 
Vereniging Eindhoven Kemphanen en de vrijwilligers voor de geweldige medewerking die zij 
aan dit toernooi hebben geleverd. 
 
2020 IIHF IJshockey U18 WK Divisie II Groep B  
Het 2020 IIHF IJshockey U18 WK Divisie II Groep B is vanwege het coronavirus door de 

IIHF geannuleerd. 

2020 IIHF IJshockey WK Vrouwen 
Het 2020 IIHF IJshockey Vrouwen WK Divisie I Groep A is vanwege het coronavirus door de 
IIHF geannuleerd. 
 
2020 IIHF IJshockey WK Mannen Divisie II Groep A 
Het 2020 IIHF IJshockey Mannen WK Divisie II Groep B is vanwege het coronavirus door de 
IIHF geannuleerd. 
 
Allocaties WK’s 2021 
Het nationale mannenteam neemt deel aan het 2021 IIHF IJshockey Mannen WK Divisie II, 
Groep A (China, Beijing) in de periode van 10 tot en met 16 april 2021. Tegenstanders zijn 
China, Australië, Israël, Kroatië en Spanje. 
 
Het nationale vrouwenteam neemt deel aan het 2021 IIHF IJshockey Vrouwen WK Divisie I, 
Groep A (Frankrijk, Angers) in de periode van 18 tot en met 24 april 2021. Tegenstanders 
zijn Frankrijk, Zweden, Noorwegen, Oostenrijk en Slowakije. 
 
Jong Oranje U20 neemt deel aan het 2021 IIHF IJshockey U20 WK Divisie II, Groep B 
(Servië, Belgrado) in de periode van 8 tot en met 14 februari 2021. De tegenstanders zijn 
België, China, IJsland, Kroatië en Servië. 
 
Jong Oranje U18 neemt deel aan het 2021 IIHF IJshockey U18 WK Divisie II, Groep B 
(Bulgarije, Sofia) in de periode van 21 tot en met 27 maart 2021. De tegenstanders zijn 
Australië, Bulgarije, China, Kroatië en Spanje. 
 
Het nationale vrouwen U18-team neemt deel aan het 2021 IIHF IJshockey U18 Vrouwen WK 
Divisie II, Groep A (Groot-Brittannië, Dumfries). De tegenstanders zijn Groot-Brittannië en 
Spanje. Australië heeft deelname vanwege Covid-19 onlangs afgezegd. 
 
Nieuwe topcompetities Eredivisie en Eerste divisie 
Het afgelopen seizoen is gewerkt aan een langere termijnvisie voor de topcompetities.  
De directeur geeft aan dat het meerjarenbeleid moet zorgen voor meer stabiliteit met een 
visie voor de komende vijf jaar. Hierdoor kunnen clubs zich beter voorbereiden op de 
komende jaren. Dit plan is in juni 2020 aan de clubs gepresenteerd. Vanwege de late start 
van de BeNe-League is bijlage I bij het sportreglement aangepast: Tijdens de voorcompetitie 
van de eerste divisie mogen spelers van de BeNe-League niet meedoen, tijdens de 
nacompetitie gelden andere regels.  
 
Besloten is dat we aan de slag gaan met de planning van de competities en dat hierbij niet 
de planning van de BeNe-League wordt afgewacht, aldus de directeur. Marlies Goessens 
(competitieleider) vreest daardoor veel wedstrijdwijzigingen na de planning van de BeNe-
League. 
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Ginny Isbouts (Vereniging Jeugdbelang Smoke Eaters Geleen) vraagt of voor het eind van 
2020 nog een (digitale) algemene ledenvergadering wordt georganiseerd waarin jaarplan 
2021 en begroting 2021 worden gepresenteerd. De directeur geeft aan dat dit later dit jaar 
zal gebeuren.  
 
Bertine Veenhuizen (IJshockeyclub Dordrecht Lions) vraagt wanneer de longlisten weer 
geüpload kunnen worden. De longlist kan nog niet geüpload worden. Hier wordt aan 
gewerkt. Hopelijk is dit probleem snel opgelost, aldus het bondsbureau. 
 
Naar aanleiding van bijlage I bij het sportreglement (switchen spelers tussen BeNe-League 
(Oberliga) en eredivisie/eerste divisie) vraagt Pieter Poelsma (Stichting IJshockeyclub 
Capitals Leeuwarden) of de 5 wisselspelers iedereen mag zijn. De directeur geeft aan dat 
importspelers zijn uitgesloten. Tamara Noblesse (Vereniging Jeugdbelang Smoke Eaters 
Geleen) vraagt naar de regels wanneer je maar één goalie hebt. De directeur komt hier na 
de vergadering op terug.  

 
4. Ingekomen stukken 
 
De voorzitter geeft aan dat er geen ingekomen stukken zijn. 
 
5. Notulen van de buitengewone algemene ledenvergadering van 23 oktober 2019 
 
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de notulen van de buitengewone 
algemene ledenvergadering van 23 oktober 2019 vast te stellen. De notulen van de 
buitengewone algemene ledenvergadering van 23 oktober 2019 wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
6. Toetreding leden 
 
De voorzitter geeft aan dat er geen toetredende leden zijn. 
 
7. Vaststelling c.q. wijziging van statuten en reglementen 
 
De secretaris geeft een toelichting op de wijzigingen in de statuten, het sportreglement en 
het tuchtreglement: 
- Wijzigingen in de statuten: de wijzigingen in de statuten hebben met name betrekking op 
het verder inbedden van goed sportbestuur op basis van de aanbevelingen van NOC*NSF 
en het onderbrengen van match fixing bij het Instituut Sportrecht (ISR). 
- Wijzigingen in het sportreglement: de wijzigingen in het sportreglement hebben met name 
betrekking op aanpassingen van huishoudelijke aard (naamswijziging van eerstes divisie 
naar eredivisie en eerste divisie), het aanpassen van artikel 9 met betrekking tot nationale 
transfers waarbij voorheen spelers wel speelgerechtigd waren na publicatie van een 
nationale transfer tot bezwaar gegrond werd verklaard en nu spelers niet speelgerechtigd 
zijn na publicatie van een nationale transfer totdat transfer definitief is goedgekeurd en het 
aanpassen van de toegangsregeling van scheidsrechters(commissie) en referee coaches 
(supervisors). De referee in chief Martin de Wilde voegt hieraan toe dat in het huidige tijdperk 
met de coronamaatregelen de toegangsregeling voor scheidsrechters kan worden beperkt, 
dit geldt echter niet voor de toegangsregeling voor leden van de scheidsrechterscommissie 
en de referee coaches (supervisors).  
- Wijzigingen in het tuchtreglement: de wijzigingen in het tuchtreglement hebben met name 
betrekking op de mogelijkheid van de openbaar aanklager om schikkingsvoorstellen te doen 
waarmee de weg naar de tuchtcommissie niet nodig is. 
 
Ronald Diehle (Persoonlijke leden) merkt op dat in de statuten wordt gesproken over 
verenigingsjaar en kalenderjaar. Het verenigingsjaar is wel gedefinieerd, echter het 
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kalenderjaar niet. De penningmeester geeft aan dat het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en 
met 30 juni en dat het kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Kalenderjaar 
zal explicieter worden gedefinieerd.  
 
De wijzigingen in de statuten, het sportreglement en het tuchtreglement worden 
goedgekeurd.  
 
8. Benoeming afgevaardigde persoonlijke leden 
 
Sedert toetreding van IJshockey Nederland tot het Instituut Sport Rechtspraak met 
betrekking tot zaken over seksuele 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. 
 
Mevrouw Debby Hengst was in de algemene ledenvergadering van 7 december 2017 
gekozen tot vertegenwoordiger van de individuele leden. Tijdens het seizoen 2019-2020 
heeft mevrouw Debby Hengst haar functie tussentijds ter beschikking gesteld. Derhalve 
bestaat een vacature voor deze functie en is IJshockey Nederland op zoek naar kandidaten 
uit de groep van actieve persoonlijke leden. 
 
Om die reden is door de kiescommissie op 6 maart 2020 de vacature geplaatst op de 
website van IJshockey Nederland.  
 
Ronald Diehle is de enige kandidaat die op de vacature heeft gereageerd. De voorzitter stelt 
Ronald Diehle dan ook graag voor als nieuwe vertegenwoordiger van de individuele leden. 
Ronald Diehle stelt zichzelf voor aan de algemene ledenvergadering. 
 
De algemene ledenvergadering benoemt Ronald Diehle tot vertegenwoordiger van de 
individuele leden. De voorzitter feliciteert Ronald Diehle graag namens het bestuur met zijn 
benoeming. 
 
9. Benoeming vaste commissies 
 
Voorzitter: 
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de leden van de vaste commissies te 
benoemen: 
 
FINANCIËLE COMMISSIE 
B. Robers   lid 
H. Vlaardingerbroek  lid 
 
COMMISSIE VAN BEROEP 
Mr. P.P. Rousseau  voorzitter 
Mr. J. Manders  lid 
Mr. W. Schnitzler-Strijbos lid 
Mr. A.G.W. Leijsen  lid 
 
MEDISCHE COMMISSIE 
Jean Driessen, MD PhD voorzitter 
Richard van Delft  lid 
Robert James Goddard lid 
Dr. Frank Baarveld  adviseur 
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COLLEGE VAN ARBITERS 
Lijst A 
Mr. J.C. v.d. Hooft 
Mr. G.J.H. Houtzagers 
Mr. W. van Hulten 
 
De leden van de vaste commissies worden benoemd. 
 
10. Activiteitenverslag 2019 
 
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering het activiteitenverslag IJshockey 
Nederland 2019 vast te stellen. Het activiteitenverslag IJshockey Nederland 2019 wordt 
ongewijzigd vastgesteld. 
 
11. Financieel verslag 2019 
11.a. Jaarrekening 2019 (bijlage) 
11.b. Toelichting op de jaarrekening 2019 
 
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening IJshockey Nederland 2019.  
 
De inrichting van de jaarrekening voldoet aan de eisen van NOC*NSF en de accountant. De 
jaarrekening 2019 is tijdig voor 1 juli 2020 bij NOC*NSF ingediend in het kader van de 
subsidieverantwoording over 2019 met dien verstande dat de algemene ledenvergadering de 
jaarrekening vanavond goedkeurt. 
 
De penningmeester legt uit dat de opzet van de begroting aansluit op het verzoek van de 
financiële commissie om de cijfers voor de leden meer inzichtelijk te presenteren waarbij een 
financiële analyse wordt gegeven van de structurele en incidentele lasten en baten. De 
jaarrekening kent dezelfde getallen in een andere volgorde, waarbij het resultaat 
overeenkomt. De structurele baten en lasten zijn met elkaar in verband gebracht zonder 
teveel afhankelijk te zijn van financiële tegenvallers en incidentele meevallers zoals in het 
verleden continue het geval is geweest. Op het bondsbureau zijn niet noodzakelijke kosten 
geschrapt. De samenstelling van het personeelsbestand is aangepast. Daarmee is al een 
grote slag gemaakt om structurele baten en lasten met elkaar in verhouding te kunnen 
brengen. Hiervoor is echter een langer traject – een aantal jaren - nodig. We draaien dit niet 
zomaar om. We moeten op zoek naar opbrengsten en het vermijden van kosten. Het kost 
een paar jaar om dit meer in evenwicht te brengen, maar we zijn wel goed op weg, aldus de 
penningmeester. 
 
De jaarrekening 2019 had met een klein verlies kunnen worden afgesloten. Echter is met 
een doorkijk naar 2020 in samenhang met een eventuele aanvraag op het coronanoodfonds 
besloten om risico’s te parkeren in 2019. De afwikkeling van de arbeidsovereenkomst met 
Rob van Rijswijk is ondergebracht in 2019 - hetgeen binnen de wet op jaarverslaggeving 
toegestaan - en voor de lening aan de Stichting Grensoverschrijdend IJshockey is in de 
jaarrekening van 2019 een voorziening opgenomen. In het kader van de opstartkosten van 
de BeNe-League is een lening verstrekt. De meningen tussen IJshockey Nederland en de 
Stichting Grensoverschrijdend IJshockey lopen uiteen of het nu een achtergestelde of een 
direct opeisbare lening betreft. De voorziening is niet bedoeld om onze rechten te verlagen, 
zeker om onze positie te handhaven, maar deze niet meer te laten zien als financieel 
uitgangspunt. De incidentele baten en lasten zijn eveneens met elkaar in verhouding 
gebracht. De uitgaven voor de Olympische kwalificatietoernooien worden geparkeerd naar 
het moment waarop we vanuit het IOC vanuit de Olympische cyclus een opbrengst 
verwachten. De verwachting is dat de bijdrage van het IOC de kosten zullen overstijgen 
anders hadden we in de jaarrekening 2019 nog een bedrag van circa EUR 40.000 in 
mindering moeten brengen.   

https://www.nijb.nl/pdf/JaarrekeningIJshockeyNederland2019.pdf
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Ronald Diehle (Persoonlijke leden) benadrukt dat we moeten waarborgen dat de definitie van 
kalenderjaar in de statuten moet worden dichtgetimmerd. 
 
Ben van Duin (IJshockeyvereniging Amstel Tijgers anno 1963) informeert naar het verschil in 
loonkosten van EUR 26.000 en vraagt of personeel is aangetrokken. De penningmeester legt 
uit dat het bedrag in loonkosten inderdaad hoger is ten opzichte van de begroting en licht toe 
dat dit komt doordat de totale afwikkeling van de loonkosten inclusief sociale lasten van Rob 
van Rijswijk naar 2019 is verhuisd. Vanaf 2020 is met Sonja van Heteren een contract 
afgesloten. 
 
11.c. Verslag van de financiële commissie 
 
Het verslag van de financiële commissie over het kalenderjaar 2019 is aan de leden 
voorgelegd. In het kader van continuïteit worden maatregelen genomen. Diverse zaken zijn 
geparkeerd in 2019. Maandelijks wordt de liquiditeitspositie in beeld gebracht. Eén van de 
maatregelen is het naar voren halen van de facturatie. De mail hierover aan de clubs en 
contractanten is stroef opgesteld. Het naar voren halen van de facturatie betekent niet dat de 
bond zich in een precaire situatie bevindt, maar is bedoeld om de liquiditeitspositie van de 
bond te stimuleren. Anders zouden we naar een verhoogde ‘dijkbewaking’ moeten gaan. We 
moeten elkaar helpen om door het coronatijdperk heen te komen. Eerder betalen zal 
mogelijk voor een aantal clubs lastig zijn. Immers, als de bond onderuit gaat dan zitten we 
met zijn allen in het schuitje.  
 
Bertine Veenhuizen (IJshockeyclub Dordrecht Lions) wijst op het exploitatietekort van EUR 
65.000 en vraagt naar de stappen c.q. maatregelen die worden genomen om een 
exploitatietekort te voorkomen. De penningmeester geeft aan dat één van de maatregelen is 
dat kosten in 2019 zijn genomen waardoor de begroting van 2020 al meer stabiel is en in lijn 
is op de filosofie van structurele en incidentele baten en lasten met elkaar in verhouding 
brengen. Hierover volgt tijdens de behandeling van de begroting 2020 een toelichting.  
 
11.d. Décharge bondsbestuur 
 
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de jaarrekening IJshockey Nederland 
2019 vast te stellen: De jaarrekening is gecontroleerd door Trivent, waarvoor wij verwijzen 
naar de accountantsverklaring. Wij stellen u voor de jaarrekening 2019 vast te stellen 
overeenkomstig de voorgelegde stukken, welke vaststelling het bondsbestuur, 
overeenkomstig artikel 14 van de statuten, tot décharge strekt. 
 
De jaarrekening 2019 wordt vastgesteld en de algemene ledenvergadering verleent het 
bondsbestuur décharge voor het gevoerde financiële beleid. 
 
12. Verslaglegging 2020 
12.a. Jaarplan 2020 
 
In het jaarplan worden de activiteiten opgenomen die het bestuur van IJshockey Nederland 
graag in 2020 wil doen laten plaatsvinden en waarnaar zoveel mogelijk zal worden gestreefd. 
Mochten dan activiteiten niet kunnen plaatsvinden door gebrek aan mankracht of middelen 
dan wordt daarvan verslag gedaan in het activiteitenverslag IJshockey Nederland 2020. 
Diverse evenementen hebben vanwege de maatregelen met betrekking tot de coronacrisis 
geen doorgang gevonden. Hierop is het jaarplan 2020 niet aangepast. 
  
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering het jaarplan IJshockey Nederland 2020 
vast te stellen. Het jaarplan 2020 wordt vastgesteld. 
 
 



 

13 

Bertine Veenhuizen (IJshockeyclub Dordrecht Lions) informeert naar de deelname van U12 
aan de finaledagen. Esther Calame (Hijs Hokij Den Haag) heeft begrepen dat de finaledagen 
Super Sunday en Jack Ham Memorial in het seizoen 2020-2021 door omstandigheden geen 
doorgang vinden. De directeur geeft aan dat de opzet van U12 is gewijzigd en dat U12 
derhalve niet meer meedoet aan de finaledagen. In het jaarplan 2020 staan diverse 
evenementen die geen doorgang vinden. Hierop wordt het jaarplan 2020 niet aangepast. In 
het activiteitenverslag over 2020 zal hierover verslag worden gedaan, aldus de directeur.  
 
Ginny Isbouts (Vereniging Jeugdbelang Smoke Eaters Geleen) merkt op dat 
talentontwikkeling alleen mogelijk is voor kinderen van ouders die dat kunnen betalen en 
vraagt of er plannen zijn om daar verandering in aan te gaan brengen. De directeur komt hier 
na de vergadering bij Ginny Isbouts op terug.  
 
12.b. Begroting 2020 
 
De in het jaarplan genoemde activiteiten vinden hun neerslag in de begroting 2020. Diverse 
evenementen hebben vanwege de maatregelen met betrekking tot de coronacrisis geen 
doorgang gevonden. Hierop is de begroting 2020 aangepast.  
 
Jesmer Doele (Stichting IJshockeyclub Capitals Leeuwarden) heeft afgelopen weekend – 
waarschijnlijk te laat voor deze vergadering - een voorstel ingediend en licht zijn voorstel met 
betrekking tot het aanpassen van contributies, bijdragen en afdrachten toe. Hij stelt voor om 
de contributie individueel lidmaatschap voor competitieleden met EUR 20 gelijk te stellen en 
de niet-competitieleden EUR 10 te factureren. We hebben veel meer seniorenspelers. 
Ditzelfde geldt ook voor de competitieafdrachten. Hij stelt verder voor om de lagere 
seniorendivisies ook competitieafdrachten (bijvoorbeeld EUR 25) te laten betalen. Hij stelt 
voor om eens goed naar het voorstel te kijken dat enerzijds leidt tot een verhoging van baten 
en anderzijds leidt tot een nivellering ten opzichte van de lagere seniorendivisies. 
 
De penningmeester is van mening dat veranderingen niet eerder kunnen worden 
meegenomen dan in de begroting 2021. De begroting 2021 hebben we naar verwachting in 
november 2020 beschikbaar. We hebben nu eenmaal te maken met een beleidscyclus 
planning & control en de deadlines bij NOC*NSF voor het indienen van de subsidieaanvraag 
en de subsidieverantwoording. De begroting 2020 is voor 1 december 2019 ingediend bij 
NOC*NSF om de subsidieaanvraag veilig te stellen met het voorbehoud van goedkeuring 
door de algemene ledenvergadering. 
 
Ben van Duin (IJshockeyvereniging Amstel Tijgers anno 1963) verzoekt verhogingen van 
contributies, bijdragen en afdrachten tijdig voor te leggen daar deze door clubs en 
contractanten moeten worden doorbelast aan de leden. 
 
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2020. Elk uitgangspunt kan ieder 
moment door de coronasituatie veranderen. Derhalve is in kolom 4 een begroting corona 
2020 toegevoegd. 
 
Bij de structurele baten horen de subsidie van NOC*NSF (deze is echter ten opzichte van 
een aantal jaren geleden significant gedaald) en de contributies en afdrachten van leden 
(deze zijn redelijk constant – echter wellicht niet in coronatijd). De structurele kosten staan 
onder organisatiekosten (waaronder bondsbestuur, bondsbureau, verenigingsondersteuning, 
opleidingen en competities. De structurele kosten zijn redelijk stabiel. Diverse opbrengsten 
zijn niet stabiel. Het vinden van nieuwe sponsoren – zeker in de coronatijd - is een uitdaging. 
De opbrengsten uit evenementen van IJshockey zoals de bekerfinale, Super Sunday, Dutch 
Elite Development Camp zijn – afhankelijk van doorgang - ook niet stabiel. De opbrengsten 
voor selecties zijn sponsoren, bijdragen van de IIHF en eigen bijdragen van ouders van 
kinderen op WK’s en het talentontwikkelingsprogramma. Het talentontwikkelingsprogramma 
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wordt geheel gefinancierd door de ouders met eigen bijdragen. Aan de kostenkant dalen de 
salarissen zodat we dit goed beheersbaar houden ten opzichte van de financiële situatie. Het 
WK Vrouwen U18 was niet alleen organisatorisch maar ook financieel succesvol. Diverse 
WK’s zijn geannuleerd. We hebben van de IIHF een extra bijdrage ontvangen voor 
geannuleerde WK’s. 
 
De voorzitter vraagt of er vragen zijn over de begroting corona 2020. De begroting 2020 
wordt goedgekeurd. 
 
13.a. Vaststelling contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2019-2020 
 
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de contributies, bijdragen en  afdrachten 
seizoen 2019-2020 formeel vast te stellen. Met ingang van seizoen 2002- 2003 worden de 
contributies, bijdragen en afdrachten jaarlijks, bij aanvang van het  seizoen, aangepast op 
basis van de prijsindexcijfers (augustus 2019: 2,8%) voor gezinsconsumptie. De bedragen 
zijn conform afspraak afgerond. De contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2019-2020 
worden formeel vastgesteld. 
 
13.b. Vaststelling scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2019-2020 
 
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de scheidsrechtersvergoedingen 
seizoen 2019-2020 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 2019: 2,8%) voor gezinsconsumptie. De bedragen zijn 
conform afspraak afgerond. De scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2019-202 worden 
formeel vastgesteld. 
 
14. Arbitrageplan Team Stripes 2020-2023 
 
De voorzitter geeft hierover het woord aan de referee in chief Martin de Wilde. De referee in 
chief geeft aan de hand van presentatiesheets (zie bijlage) een toelichting op het 
arbitrageplan Team Stripes 2020-2023, de voorstellen tot verhoging van de 
scheidsrechtersvergoedingen alsmede het voorstel tot het nieuwe betalingssysteem. 
 
Daarnaast meldt de referee in chief dat NOC*NSF een opleiding heeft ontwikkeld voor de 
functie van scheidsrechtersbegeleider en dat in het seizoen 2020-2021 Duitse 
scheidsrechters meedraaien die in Duitsland (DEL) nog niet actief kunnen zijn.  
 
Ben van Duin (IJshockeyvereniging Amstel Tijgers anno 1963) wijst op het vierde team 
namelijk het bench official team.  
 
Ronald Coesel (openbaar aanklager) vraagt of de scheidsrechters naast de opleiding van 
spelregels ook worden opgeleid in het adequaat rapporteren van straffen, gericht op een 
gang naar de tuchtcommissie. De referee in chief geeft aan dat eerst het scheidsrechters-
rapport moet worden verbeterd. Waar we tegenaan lopen is dat rapporteren makkelijker 
gemaakt moet worden. Het bestaande scheidsrechtersrapport is hiervoor niet erg handzaam. 
De directeur wijst naar de wijziging in het tuchtreglement met betrekking tot het kunnen doen 
van een schikkingsvoorstel door de openbaar aanklager. In dit kader past een goede 
samenwerking tussen de scheidsrechterscommissie en de openbaar aanklagers. Ronald 
Coesel vindt dit een goede aanvulling in het tuchtreglement. Hij is het eens dat gekeken 
moet worden naar een nieuw scheidsrechtersrapport en verzoekt de scheidsrechters-
commissie de openbaar aanklagers op basis van kennis en ervaring mee te nemen. Het is 
de mening van de openbaar aanklager dat het leren schrijven van rapporten voortdurend 
aandacht behoeft en niet kan worden opgelost met een workshop.  
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Bertine Veenhuizen (IJshockeyclub Dordrecht Lions) vraagt of dat, wanneer de 
vergoedingen omhoog gaan, de scheidsrechterscommissie garandeert dat er meer 
scheidsrechters komen. Volgens Bertine is salaris niet de drijfveer en moeten we 
onderzoeken waarom er grote uitval is. De referee in chief is van mening dat de verhogingen 
zorgen voor behoud van scheidsrechters en dat de bedragen meer marktconform worden. 
Een aantal jaren geleden zijn de vergoedingen behoorlijk verlaagd. We willen de groep 
scheidsrechters die we hebben beter waarderen en hopen het aantrekkelijker te maken om 
scheidsrechter te worden en niet een ander bijbaantje te pakken. 
 
Roy Slond (Breda) stelt voor om de kosten van scheidsrechters op te nemen in de algemene 
kosten en deze niet door de clubs apart te laten afrekenen. Ondanks het risico van 
coronamaatregelen hebben we dit voorstel toch laten staan, aldus de referee in chief.  
 
Ben van Duin (IJshockeyvereniging Amstel Tijgers anno 1963) merkt op dat iedere club 
evenveel betaalt.  
 
Bertine Veenhuizen (IJshockeyclub Dordrecht Lions) merkt op dat de verhogingen pas nu 
bekend zijn en derhalve door de clubs niet in de begroting van de club zijn meegenomen.  
 
Ginny Isbouts (VJB Smoke Eaters Geleen) merkt op dat clubs die zelf wel veel 
scheidsrechters beschikbaar hebben, deels de reiskosten moeten dragen voor 
scheidsrechters voor andere clubs. De referee in chief geeft aan dat sommige clubs erop 
vooruit gaan en dat sommige clubs erop achteruit gaan. 70% blijft gelijk. Bij uitval zullen 
scheidsrechters van ver moeten komen. Bij Geleen is ook sprake van uitval van 
scheidsrechters. De stelregel is dat scheidsrechters niet alleen bij de eigen club fluiten maar 
dat afwisseling noodzakelijk is.  
 
Ben van Duin (IJshockeyvereniging Amstel Tijgers anno 1963) vraagt of het klopt dat bij de 
eredivisie – bij geen doorgang BeNe-League – 2 scheidsrechters en 2 linesmen worden 
aangesteld die allen betaald moeten worden. De referee in chief geeft aan dat de reiskosten 
gelijk blijven maar dat additioneel een vergoeding aan de extra scheidsrechter moet worden 
betaald. Jacob van Gelder (GIJS Bears IJshockey Vereniging Groningen) vraagt of 4 
scheidsrechters niet overdreven is. De referee in chief antwoordt dat dit niet het geval is. 
Internationaal is dit standaard geworden. Het viermansysteem is een systeem waarin 
scheidsrechters onderling enorm veel van elkaar kunnen leren. Wedstrijden met 4 
scheidsrechters worden beter geleid. 
 
De directeur onderstreept dat we nu moeten investeren en rekruteren. De referee in chief 
benadrukt dat het arbitrageplan moet zorgen voor kwalitatieve scheidsrechters en het 
afbreken van muren tussen diverse partijen. 
 
De referee in chief geeft aan dat een mail volgt naar de coaches met betrekking tot 
coronamaatregelen en spelregels. 
 
De algemene ledenvergadering gaat akkoord met de voorgestelde plannen. De voorzitter en 
de directeur complimenteren de scheidsrechterscommissie met de opgestelde plannen. 
 
15.a. Vaststelling contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2020-2021 
 
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de contributies, bijdragen en afdrachten 
seizoen 2020-2021 formeel vast te stellen. Met ingang van seizoen 2002-2003 worden de 
contributies, bijdragen en afdrachten jaarlijks, bij aanvang van het seizoen, aangepast op 
basis van de prijsindexcijfers (juli 2020: 1,7%) voor gezinsconsumptie. De bedragen zijn 
conform afspraak afgerond. Naast de indexverhoging van 1,7% worden een verhoging met 
EUR 40,00 van de competitieafdracht tweede divisie, derde divisie, vierde divisie en vijfde 
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divisie vanwege finaledag en een verhoging van 5% van de competitieafdracht en 
wedstrijdgeld per thuiswedstrijd eredivisie/eerste divisie voorgesteld. De algemene 
ledenvergadering gaat akkoord met de voorgestelde bedragen en verhogingen.  
 
Ginny Isbouts (Vereniging Jeugdbelang Smoke Eaters Geleen) vraagt een toelichting op de 
verhoging van 20% op de competitieafdrachten lagere seniorendivisies. De directeur geeft 
aan dat dit te maken heeft met een extra bijdrage van de teams voor de organisatie van de 
finaledag. Dit is besproken tijdens het voorjaarsoverleg.  
 
Bertine Veenhuizen (IJshockeyclub Dordrecht Lions) verzoekt verhogingen in het vervolg 
tijdig voorafgaand aan een seizoen te presenteren. De penningmeester geeft aan dat de 
begroting jaarlijks in november / december wordt opgesteld. Daarbij kan de penningmeester 
de clubs meegeven met welke verhoging clubs rekening moeten houden voor de eerste helft 
van het volgende seizoen. De directeur geeft aan dat de verhoging van 5% in het voorjaar is 
besproken met de eredivisie/eerste divisieclubs. Daarbij is aangegeven dat de tarieven voor 
de eredivisie/eerste divisie jaarlijks nog extra verhoogd zullen worden. Een aantal jaren 
geleden zijn de tarieven van eredivisie sterk verlaagd naar het niveau van eerste divisie om 
op dat moment te overleven. Destijds is aangegeven dat de tarieven op termijn zouden 
worden opgetrokken. Vandaar dat de verhoging van 5% nu in werking treedt.  
 
Ronald Diehle (Persoonlijke leden) vraagt of er een structuurvisie is ten aanzien van 
verhogingen voor de komende jaren. Om te kijken wat we aan inkomsten nodig hebben om 
de vaste kosten te dekken. De penningmeester geeft aan dat hiernaar gekeken wordt vanuit 
de visie om de structurele lasten en baten van de bond meer bij elkaar te krijgen. We kunnen 
hierbij 2-3 seizoenen vooruit kijken. Het lijkt Ronald erg storend om voortdurend te kijken 
naar dekking van de structurele kosten. De penningmeester meent dat een en ander met 
beleid moet gebeuren waarbij rekening gehouden moet worden met de financiële 
mogelijkheden van de clubs. Ronald is van mening dat de hoogte van het inkomen moet 
(blijven) aansluiten op de kosten van de organisatie. 
 
Pieter Poelsma (Stichting IJshockeyclub Capitals Leeuwarden) heeft bezwaar in de zin van 
een betere lastenverdeling zoals door Jesmer Doele is voorgesteld. De directeur geeft aan 
dat het voorstel van Jesmer Doele op een later moment zal worden beoordeeld en worden 
meegenomen naar een volgende algemene ledenvergadering. 
 
15.b. Vaststelling scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2020-2021 
 
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de scheidsrechtersvergoedingen 
seizoen 2020-2021 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 (juli 2020: 1,7%) voor gezinsconsumptie. De bedragen zijn conform 
afspraak afgerond. Daarnaast worden verhogingen voorgesteld zoals toegelicht door Martin 
de Wilde tijdens agendapunt 14.  
 
Jesmer Doele (Stichting IJshockeyclub Capitals Leeuwarden) is van mening dat de 
scheidsrechtersvergoedingen bij U19+- en U16-wedstrijden fors zijn in verhouding tot de 
vergoedingen bij de eredivisie en eerste divisie waarbij in het geval van de eredivisie en 
eerste divisie wel publiek komt kijken en recettes ontvangen worden en in het geval van 
U19+ en U16 geen publiek komt kijken en derhalve geen recettes ontvangen worden. De 
referee in chief begrijpt de vraag vanuit Leeuwarden omdat de scheidsrechters voor 
wedstrijden in Leeuwarden van ver moeten komen en dat derhalve de bedragen voor 
Leeuwarden hoog waren en zijn. De referee in chief hoopt dat we over een aantal jaren 
geografisch gezien over voldoende scheidsrechters beschikken.  
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De algemene ledenvergadering gaat akkoord met de voorgestelde bedragen en 
aanpassingen. 
 
16. Rondvraag 
 
Marlies Goessens verzoekt de clubs in het kader van de dispensatieaanmeldingen in de 
teamregistratieformulieren de posities van de spelers op te nemen. 
 
17. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering met de volgende woorden: 
 
“Dank u wel voor uw aanwezigheid, zij het op afstand. Ik ben benieuwd hoe we elkaar op de 
volgende ALV spreken. Tot die tijd wens ik jullie allemaal een geweldig ijshockeyseizoen in 
goede gezondheid en zien we elkaar weer eens life bij het ijs. Ik sluit hierbij de vergadering 
en graag tot gauw.” 
 
Voorzitter:     Secretaris: 
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PRESENTIELIJST VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN  
IJSHOCKEY NEDERLAND GEHOUDEN OP  

WOENSDAG 9 SEPTEMBER 2020 
ONLINE VIA MS-TEAMS 

 
Bondsbestuur 
J.W.M. Hopstaken - voorzitter 
A.J.J. van der Horst - vicevoorzitter/penningmeester 
L.B.T. Pakos - secretaris / legal affairs 
D. Micola von Fürstenrecht - bestuurslid marketing & communicatie 
R. de Vroede - bestuurslid sporttechnische zaken 
 
Medewerkers bondsbureau 
T.J.A. van Gerwen - algemeen directeur/technisch directeur  
mevrouw W. Olijhoek - office manager/notulist 
mevrouw S. van Heteren - coördinator sport & events 
 
Leden  aantal 

 stemmen (34 stemmen) 
IJshockeyvereniging Amstel Tijgers  
 anno 1963 2 -  B.A. van Duin, J. Kwist 
IJshockeyclub Yeti’s Breda 2 - R. Slond, M. Uitenbroek 
IJshockey Vereniging 
 Red Eagles 's-Hertogenbosch  2 -  R. van  den Dungen  
IJshockeyclub Dordrecht Lions 2 - mevrouw B. Veenhuizen, mevrouw  
    A. Muda 
IJshockey Vereniging  
 Eindhoven Kemphanen 2 - T. van Doorne 
Stichting Topijshockey Eaters Geleen 2 - R. Lahay 
Vereniging Jeugdbelang  
 Smoke Eaters Geleen 2 - mevrouw G. Isbouts, mevrouw  
    T. Noblesse 
Hijs Hokij Den Haag 2 - mevrouw E. Calamé, R. Hols 
GIJS Groningen 2 - J. van Gelder  
Stichting IJshockeyclub  
 Capitals Leeuwarden 2 - P. Poelsma, J.H. Doele, J. de Jong 
Leidse IJshockeyclub Leiden Lions 2 - H. Neuman, mevrouw M. Hesseling 
Stichting IJshockey Noviomagus 2 - P. Fondse, mevrouw M. Vooren 
Vereniging Jeugdijshockey Nijmegen 2 - P. Fondse, mevrouw M. Vooren 
Stichting Topijshockey Tilburg 3 - J. Heefer, D. van Aarle 
Stichting IJshockeyclub Utrecht 2 - M. van Doorn 
IJshockeyvereniging Zoetermeer  2 - L. de Waal 
Persoonlijke leden 1 - R. Diehle 
 
Ereleden en leden van verdienste 
Richard van Delft - lid van verdienste  
Marlies Goessens - lid van verdienste 
 
Belangstellenden 
Mevrouw Marlies Goessens - competitiecommissie 
Edward Kort - competitiecommissie 
Martin de Wilde - referee in chief 
Patrick van de Wijgert - scheidsrechterscommissie 
Reijnoud Koelemeij - scheidsrechterscommissie 
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Mevrouw Nathalie Kösters - scheidsrechterscommissie 
Ronald Coesel - openbaar aanklager 
Martin Ritmeester - openbaar aanklager 
Hugo Schaap - Amsterdam Snipers 
Koen Arens - Icehawks Eindhoven 
Peter van Halem - genodigde 
Joep Meijsen - redacteur www.ijshockeynederland.nl 
 
Leden afwezig met kennisgeving 
 aantal 

 stemmen (9 stemmen) 
Vereniging Alcmaria Flames Alkmaar - 2  
Stichting Topsport Hijs-Hokij Den Haag - 2  
SJIJ Heerenveen e.o. 1991 - 2 
Hoornse IJshockeyvereniging  
 “Blue Mountain Cougars” - 1 
Stichting Sweetlake Panters - 2 
 
Leden afwezig zonder kennisgeving 
 aantal 

 stemmen (3 stemmen) 
IJshockeyclub Enschede Lions - 1 
Stichting Eredivisie Friesland Flyers 2014 - 2  
 
Berichten van verhindering 
Arnoud van Berkel  - erelid  
Eddy Euverman  - erelid  
Jan de Greef  - erelid  
John Ponsioen  - erelid  
Rob van Rijswijk  - erelid  
Eric Martin  - lid van verdienste  
Paul Marx  - lid van verdienste  
Cyril Speijer  - lid van verdienste  
Berry van de Zande  - lid van verdienste  
Harry Vlaardingerbroek - financiële commissie 
 
 

http://www.ijshockeynederland.nl/

