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Aanwezig
Zie bijgevoegde presentielijst (bijlage 1).
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Visienotitie ‘Meer samen besturen’
4. Ingekomen stukken
5. Notulen van de algemene ledenvergadering van 11 december 2018
6. Toetreding leden
7. Benoeming vaste commissies
8. Vaststelling c.q. wijziging van statuten en reglementen
9. Bestuursverkiezing
10. Activiteitenverslag IJshockey Nederland 2018
11.a. Toelichting op de jaarrekening IJshockey Nederland 2018
11.b. Jaarrekening IJshockey Nederland 2018
11.c. Verslag van de financiële commissie
11.d. Décharge verlenen
12. Onderscheidingen
13. Rondvraag
14. Sluiting
1. Opening
De vicevoorzitter opent als waarnemend voorzitter, hierna voorzitter, 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.
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:
Henk Maas
Op zaterdag 23 februari 2019 overleed Henk Maas op 83-jarige leeftijd. Henk Maas staat
onder meer bekend als oprichter en organisator van het befaamde Chris Verwijst-toernooi in
Tilburg. Ook was hij jarenlang lid van de jeugdcommissie bij zowel Tilburg Trappers als bij de
Nederlandse IJshockeybond. Namens de bond was hij ook jarenlang begeleider van
nationale jeugdselecties en beheerde hij vele jaren het magazijn waar de materialen van de
nationale teams van Nederland waren opgeslagen.
In 2013 werd Henk Maas samen met Jacques Herijgers benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau, een beloning voor hun vele vrijwilligerswerk voor het Tilburgse en
Nederlandse ijshockey. Ze ontvingen hun onderscheiding uit handen van de Tilburgse
burgemeester tijdens de viering van het 75-jarige bestaan van Trappers.
Henk was meer dan dertig jaar verantwoordelijk voor het materiaalbeheer bij IJshockey
Nederland. Alles was tot in de puntjes verzorgd. Ook voor zijn inzet voor het Chris
Verwijsttoernooi, dat hij in 1977 opzette als eerbetoon aan het gelijknamige oud-bestuurslid
van Trappers en zijn jaren als begeleider van nationale jeugdteams is het Nederlandse
ijshockey veel dank verschuldigd aan Henk Maas.
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De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering een moment van stilte in acht te nemen
voor alle leden, die IJshockey Nederland in de afgelopen periode ontvallen zijn.
2. Mededelingen
Berichten van verhindering
De waarnemend directeur, hierna directeur, deelt de berichten van verhindering mee. Er zijn
berichten van verhindering ontvangen van:
Rob van Rijswijk (directeur), Wim Tamboer (erelid), Eddy Euverman (erelid), Jan de Greef
(erelid), Henk van de Pas (erelid), John Ponsioen (erelid), Sjoerd Feenstra (erelid), Paul
Marx (lid van verdienste), Karel van der Wal (lid van verdienste), Cyril Speijer (lid van
verdienste), Berry van de Zande (lid van verdienste), Blue Mountain Cougars Hoorn (lid),
Vereniging Alcmaria Flames Alkmaar (lid), IJshockeyclub Enschede Lions (lid), Nathalie
Kösters (voorzitter VJB Smoke Eaters Geleen).
Aantal stemmen
Ook meldt de directeur dat de aanwezige leden (clubs) 37 van de mogelijk 47 stemmen
kunnen uitbrengen.
De convocatie en de agenda van de algemene ledenvergadering is op 23 augustus 2019 op
de website nijb.nl is gepubliceerd. Vanaf 23 augustus 2019 waren vergaderstukken via nijb.nl
te downloaden. De volgende vergaderstukken liggen vandaag voor:
- Agenda
(beschikbaar vanaf 23 augustus 2019);
- Aanzet visienotitie ‘Meer samen besturen’
(t.b.v. agendapunt 3, beschikbaar vanaf 23 augustus 2019);
- Ingekomen stukken
(t.b.v. agendapunt 4, beschikbaar vanaf 10 september 2019);
- Notulen van de algemene ledenvergadering van 11 december 2019
(t.b.v. agendapunt 5, beschikbaar vanaf 5 september 2019);
- Benoeming vaste commissies
(t.b.v. agendapunt 7, beschikbaar vanaf 23 augustus 2019);
- Vaststelling c.q. wijziging van statuten
(t.b.v. agendapunt 8, beschikbaar vanaf 23 augustus 2019);
- Vaststelling c.q. wijziging van reglementen
(t.b.v. agendapunt 8, beschikbaar vanaf 7 september 2019);
- Aangepast Vaststelling c.q. wijziging van statuten
(t.b.v. agendapunt 8, beschikbaar vanaf 9 september 2019);
- Bestuursverkiezing
(t.b.v. agendapunt 9, beschikbaar vanaf 23 augustus 2019);
- Aangepast Bestuursverkiezing
(t.b.v. agendapunt 9, beschikbaar vanaf 2 september 2019);
- Activiteitenverslag 2018
(t.b.v. agendapunt 10, beschikbaar vanaf 23 augustus 2019);
- Toelichting op de jaarrekening IJshockey Nederland 2018
(t.b.v. agendapunt 11.a., beschikbaar vanaf 5 september 2019);
- Jaarrekening IJshockey Nederland 2018
(t.b.v. agendapunt 11.b., beschikbaar vanaf 5 september 2019);
- Verslag van de financiële commissie
(t.b.v. agendapunt 11.c., beschikbaar vanaf 5 september 2019);
- Verklaring van afvaardiging
(beschikbaar vanaf 23 augustus 2019).
Ook zijn links naar bovenstaande documenten per e-mail verstuurd.
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De penningmeester deelt het volgende mee: Op 17 mei organiseerde de belastingdienst,
samen met VWS en NOC*NSF, een bijeenkomst voor sportbonden rond het thema ‘fiscaliteit
en sport’. De belangrijkste aanleiding voor deze bijeenkomst is de herbeoordeling
belastingplicht van stichtingen en verengingen, waar de belastingdienst vanaf 2019 mee aan
de slag gaat. Alle stichtingen en verenigingen in Nederland krijgen hiermee te maken. Als
eerste is de sportbranche aan de beurt. Lees verder.
De technisch directeur doet de volgende mededelingen:
Wedstrijd om de Ron Berteling Schaal 2019
Het seizoen 2019-2020 wordt geopend met de wedstrijd om de Ron Berteling Schaal. De
wedstrijd om de Ron Berteling Schaal tussen CAIROX Hijs Hokij Den Haag en Select 4 U BV
Nijmegen wordt georganiseerd op zaterdag 21 september 2019, aanvang 20:30 uur. De
wedstrijd om de Ron Berteling Schaal editie 2019 vindt plaats in het IJsstadion De Uithof,
Jaap Edenweg 10 te Den Haag.
Voorafgaand aan de wedstrijd vindt de awarduitreiking van de beste spelers en
scheidsrechter van het seizoen 2018-2019 plaats: de Gobel-De Bruyn-Trofee aan de beste
doelverdediger, de Jack de Heer-Trofee aan de Topscorer, de Wim Kuit-Trofee aan de beste
scheidsrechter, de Wil van Dommelen-Trofee aan de beste verdediger, de Frans HenrichsBokaal aan de meest waardevolle Nederlandse speler en de Bennie Tijnagel-Trofee aan de
best rookie.
2020 IIHF IJshockey U18 Vrouwen WK Divisie II Groep A
IJshockey Nederland organiseert van 25 tot en met 28 januari 2020 in Eindhoven het 2020
IIHF IJshockey U18 Vrouwen WK Divisie II Groep A tenzij door de International Ice Hockey
Federation besloten wordt dat de organisatie van een 7-landentoernooi georganiseerd wordt
gehouden in Mexico. Tijdens het WK-toernooi 2020 IIHF IJshockey U18 Vrouwen WK Divisie
II Groep A zal een seminar plaatsvinden in het kader van ledenwerving met onder andere
een gastspreker aangesteld door de IIHF.
2020 IIHF WK-programma
Het 2020 WK Mannen Divisie II Groep A vindt plaats in Zagreb, Kroatië in de periode van 1925 april 2020. Deelnemende landen zijn Nederland, Kroatië, Australië, Spanje, China en
Israël.
Het 2020 WK Vrouwen Divisie I Groep A vindt plaats in Angers, Frankrijk in de periode van
12-18 april 2020. Deelnemende landen zijn Zweden, Frankrijk, Noorwegen, Oostenrijk,
Slowakije en Nederland.
Het 2020 WK Mannen U20 Divisie II Groep B vindt plaats in Gangneung, Korea in de periode
van 28 januari – 3 februari 2020. Deelnemende landen zijn Korea, Kroatië, Nederland,
België, Israël en China.
Het 2020 WK Mannen U18 Divisie II Groep B vindt plaats in Tianjin, China in de periode van
21-27 maart 2020. Deelnemende landen zijn Spanje, China, Nederland, Kroatië, Australië en
Bulgarije.
Het 2020 WK Vrouwen U18 Divisie II Groep A vindt plaats in Eindhoven in de periode van
25-28 januari 2020. Deelnemende landen zijn Nederland, Kazachstan, Chinese Taipei en
Australië tenzij door de International Ice Hockey Federation besloten wordt dat de
organisatie van een 7-landentoernooi georganiseerd wordt gehouden in Mexico.
2022 Olympische Winter Spelen
Het nationale mannenteam speelt in het weekend van 12 tot en met 15 december 2019 in
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een nog nader te bepalen stad in Spanje tijdens het Olympisch kwalificatietoernooi (Olympic
Pre-Qualification Round 2, Group L) tegen Spanje, Mexico en Qualifier 10.
Het 2022 Olympisch vrouwenijshockeytoernooi wordt voor het eerst gespeeld met 10 teams.
Het kwalificatietraject zal worden vastgesteld op het jaarlijkse congres in mei 2020 en
gebaseerd zijn op de 2020 IIHF Women's World Ranking.
Opleiding IJshockeytrainer/coach 1
Op de volgende data vinden de praktijk-/examendagen van de opleiding
IJshockeytrainer/coach 1 van het seizoen 2019-2020 plaats:
Zaterdag 12 oktober 2019 in Tilburg
Zaterdag 18 januari 2020 in Tilburg
Opleiding IJshockeytrainer/coach 2
In het seizoen 2019-2020 zal de opleiding IJshockeytrainer/coach 2 een weekendopzet
kennen. In het weekend van 13, 14 en 15 september 2019 zal de cursus plaatsvinden in
Tilburg. Gedurende het weekend zullen theorie (klassikaal) en praktijk (ijssessies) elkaar
afwisselen. Van de cursisten wordt tevens verwacht dat zij gedurende het seizoen
praktijkopdrachten uitvoeren tijdens de nationale U10-dag (datum nog niet bekend).
Conform het sportreglement dienen alle teambegeleiders (inclusief coaches en
teammanagers) van teams in de jeugdcompetities minimaal te beschikken over het, door
IJshockey Nederland te verstrekken, diploma IJshockeytrainer/coach 1. Dispensatie wordt
verleend tot de cursusdag mits de teambegeleider is aangemeld voor één van de
bovenstaande cursusdagen en betaling heeft plaatsgevonden. Voordat clubs
teambegeleiders inzetten dienen zij er zeker van te zijn dat de teambegeleider is
gecertificeerd of dispensatie heeft gekregen.
3. Visienotitie ‘Meer samen besturen’
De voorzitter geeft een toelichting op het visiedocument ‘Meer samen besturen’. De
voorzitter geeft daarbij een toelichting op de ontwikkelingen binnen IJshockey Nederland.
Het bestuur heeft zich de afgelopen maanden beraden op een wijziging in de organisatie van
IJshockey Nederland. Deze wijziging moet leiden tot een verbetering van de werkwijze en -zonder een vergroting van het aantal personeelsleden -- uiteindelijk tot een structurele
kostenverlaging.
Henk Hoekstra (Stichting Eredivisie Friesland Flyers 2014) is van mening dat het
visiedocument pas kan worden vastgesteld door het nieuwe bondsbestuur. Ben van Duin
(IJshockeyvereniging Amstel Tijgers 1963 Amsterdam) mist in de notitie een lange
termijnvisie en snapt wel dat de eerste grote stap het oplossen van het structurele financiële
tekort is. De stip aan de horizon creëren we zelf door middel van de output van de
commissies aldus de voorzitter. Joop Vullers (Stichting IJshockey Noviomagus/Vereniging
Jeugdijshockey Nijmegen) stelt derhalve voor om de titel van de notitie aan te passen. Ben
van Duin is van mening dat het belangrijk is dat eerst het nieuwe bestuur gezeteld is.
4. Ingekomen stukken
De penningmeester meldt een ingekomen stuk van de heren Arnoud van Berkel en Danny
Micola von Fürstenrecht (kandidatuur als voorzitter van IJshockey Nederland) en een
ingekomen stuk van de IJshockeyvereniging Amstel Tijgers 1963 Amsterdam (naar
aanleiding van aangepast vergaderstuk agendapunt 9). Deze ingekomen stukken worden
behandeld tijdens agendapunt 9.
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5. Notulen van de algemene ledenvergadering van 11 december 2018
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de notulen van de algemene
ledenvergadering van 11 december 2018 vast te stellen.
Edwin van Vught (IJshockeyclub Dordrecht Lions) vraagt naar de digitale betaling aan
scheidsrechters. Het is een onderwerp dat in de afgelopen jaren in de algemene
ledenvergadering aan de orde is gesteld. Edwin van Vught vindt het vervelend dat dit
probleem bij de clubs wordt neergelegd.
De notulen van de algemene ledenvergadering van 11 december 2018 worden
goedgekeurd.
6. Toetreding leden
Er zijn vooralsnog geen toetredende leden.
7. Benoeming vaste commissies
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de leden van de vaste commissies te
benoemen:
FINANCIËLE COMMISSIE
B. Robers
H. Vlaardingerbroek

lid
lid

COMMISSIE VAN BEROEP
Mr. P.P. Rousseau
Mr. J. Manders
Mr. W. Schnitzler-Strijbos
Mr. A.G.W. Leijsen

voorzitter
lid
lid
lid

MEDISCHE COMMISSIE
Jean Driessen, MD PhD
Richard van Delft
Robert James Goddard
Dr. Frank Baarveld

voorzitter
lid
lid
adviseur

COLLEGE VAN ARBITERS
Lijst A
Mr. J.A. Boertjes
Mr. J.C. v.d. Hooft
Mr. G.J.H. Houtzagers
Mr. W. van Hulten
Lijst B
A.E.Th. Beulink
Joop Vullers (Stichting IJshockey Noviomagus/Vereniging Jeugdijshockey Nijmegen) vraagt
naar de zittingstermijn van de leden van de financiële commissie en stelt het op prijs om
optimaal te zorgen dat regelmatig vernieuwing van de leden plaatsvindt. De algemene
ledenvergadering verzoekt om zittingstermijn in de reglementen op te nemen.
De leden van de vaste commissies worden benoemd.
8. Wijzigingen van statuten en reglementen
De secretaris geeft een toelichting op de wijzigingen in de statuten, toevoeging in het
huishoudelijk reglement en de aanvulling op artikel 7 in het tuchtreglement. De technisch
directeur geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen in het sportreglement.
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Edwin van Vught (IJshockeyclub Dordrecht Lions) snapt het probleem met betrekking tot het
formulier van artikel 9 (Nationale transfers) niet. De technisch directeur vraagt of de
algemene ledenvergadering een persoonlijk formulier van de speler vereist. Joop Vullers
(Stichting IJshockey Noviomagus/Vereniging Jeugdijshockey Nijmegen) vindt het vreemd dat
spelers mogen spelen zonder toestemming van de oude club. Hij stelt voor om een 7 dagen
deadline in te stellen voor de goedkeuring van een nationale transfer door de oude club en
de oude clubs pro-actief te informeren over de publicatie van een nationale transfer.
De technisch directeur geeft een toelichting op de wijzigingen in artikel 13 (opstelling en
teamlijst) van het sportreglement. Ben van Duin (IJshockeyvereniging Amstel Tijgers 1963
Amsterdam) vraagt of de scheidsrechter verplicht is om die controle te doen. De technisch
directeur wijst op lid q. dat de scheidsrechter kan controleren. Eric Martin (lid van verdienste)
vraagt of ‘kan’ eigenlijk ‘moet’ zou moeten zijn. De technisch directeur heeft dit besproken
met de scheidsrechterscommissie. Nadrukkelijk is gekozen voor ‘kan’. De scheidsrechter kan
op dit punt niet worden misbruikt. Belangrijk is dat een speler op heterdaad betrapt moet
kunnen worden. Het gaat zeer beslist niet om het controleren van de speelgerechtigheid.
Controle op speelgerechtigheid doet de competitiecommissie achteraf.
De technisch directeur geeft een toelichting op artikel 24 (Best-of-two-serie). Een en ander
betreft een verduidelijking van de betreffende regels.
De voorzitter verzoekt de algemene ledenvergadering de wijzigingen van statuten en
reglementen goed te keuren. Er volgt een wijzigingsvoorstel op artikel 9 (Nationale transfers)
van het sportreglement. De overige reglementswijzigingen worden goedgekeurd.
9. Bestuursverkiezing
De bestuurslid R. (Robin) de Vroede treedt af en stelt zich herkiesbaar. Conform artikel 10 van
de statuten van IJshockey Nederland stelt het bondsbestuur de vergadering voor de heer R.
(Robin) de Vroede te herkiezen tot bestuurslid van IJshockey Nederland. De heer De Vroede
wordt herkozen tot bestuurslid van IJshockey Nederland.
De voorzitter, de heer R.L. (Ruud) Vreeman, is per 1 juni 2019 afgetreden. Conform artikel
10 van de statuten van IJshockey Nederland stelt het bondsbestuur de vergadering voor
de heer J.W.M. (Jan) Hopstaken te verkiezen tot voorzitter van IJshockey Nederland.
-- pauze -De ingekomen stukken van Arnoud van Berkel en Danny Micola von Fürstenrecht alsmede het
ingekomen stuk van de IJshockeyvereniging Amstel Tijgers 1963 Amsterdam zijn verspreid en
in de pauze gelezen. Na de pauze neemt de penningmeester een ontvangen e-mail van het
erelid Henk van de Pas plenair door. De penningmeester neemt de vergadering stapsgewijs
door het vergaderstuk 9.
Ben van Duin (IJshockeyvereniging Amstel Tijgers 1963 Amsterdam) meent dat de door het
bondsbestuur voorgestelde werkwijze in strijd is met de statuten en huishoudelijk reglement.
De penningmeester geeft aan dat als de (juiste) spelregels in de huidige situatie niet
aanwezig zijn of de algemene ledenvergadering dan akkoord kan gaan met een
modernisering. Joop Vullers (Stichting IJshockey Noviomagus/Vereniging Jeugdijshockey
Nijmegen) is van mening dat dan eerst het punt modernisering voorgesteld had moeten en
dat de huidige regels voldoende spelregels bieden. Dat Jan Hopstaken opnieuw getoetst zou
moeten worden vindt Joop Vullers vreemd.
De penningmeester vraagt of de leden met de werkwijze akkoord kunnen gaan. Rodrique
van den Dungen (IJshockeyvereniging Red Eagles Den Bosch) vindt het geen raar voorstel.
Harry Vlaardingerbroek (Stichting Topsport Hijs-Hokij Den Haag) vindt dat de regels voldoen.
7

Echter los van de regels moet elke kandidaat de kans krijgen om zich te kandideren en te
presenteren. Harry Vlaardingerbroek geeft aan dat het hier een belangrijke functie betreft en
stelt voor om een aparte kiesavond te organiseren waarbij elke kandidaat zich kan
presenteren. Hij stelt voor om ten behoeve van de presentatie van de kandidaten tijdens de
volgende algemene ledenvergadering vragen op te stellen. Aan het eind van de algemene
vergadering zal een beoordeling worden gemaakt en een kandidaat tot voorzitter van
IJshockey Nederland worden gekozen.
De penningmeester concludeert dat de algemene ledenvergadering besluit een verkiezing te
organiseren bij een volgende ledenvergadering. Eric Martin (lid van verdienste) vraagt
waarom de verkiezing vooruit wordt geschoven. De penningmeester heeft uitgelegd waarom
het bondsbestuur heeft gekozen voor een interne opvolging. Door de kandidaatstellingen
ontstaat een totaal nieuwe situatie. De algemene ledenvergadering stelt voor om een
verkiezing te organiseren. Ben van Duin (IJshockeyvereniging Amstel Tijgers 1963
Amsterdam) vindt het raar dat regels worden aangepast. Nico van Galen Last
(IJshockeyvereniging Eindhoven Kemphanen) pleit ervoor om het voorstel van Den Haag
over te nemen.
De penningmeester stelt voor om de termijn van kandidaatstelling te verruimen tot 1 oktober
2019. Joop Vullers (Stichting IJshockey Noviomagus/Vereniging Jeugdijshockey Nijmegen)
vraagt zich af waarom de termijn verruimd moet worden en stelt voor om over vier weken
opnieuw een algemene ledenvergadering te plannen. De penningmeester constateert
onvoldoende draagvlak voor het verruimen van de termijn.
De toetsing van de kandidaten voor de functie van voorzitter gaat aan de hand van het
bestuursprofiel, de aanbevelingen van Goed Sportbestuur en het beschikken over een valide
VOG. Arnoud van Berkel stelt dat een valide VOG ook door het bondsbureau kan worden
aangevraagd.
De penningmeester vindt dat in het kader van integriteit de toetsing moet plaatsvinden door
anderen dan de leden van het bondsbestuur. Uit de algemene ledenvergadering worden de
volgende personen benoemd in de toetsingscommissie: Nico van Galen Last (IJshockey
Vereniging Eindhoven Kemphanen), Joop Vullers (Stichting IJshockey
Noviomagus/Vereniging Jeugdijshockey Nijmegen), Ben van Duin (IJshockeyvereniging
Amstel Tijgers 1963 Amsterdam) en Jesmer Doele (Stichting IJshockeyclub Capitals
Leeuwarden). David van Aarle (Stichting Topijshockey Tilburg) vraagt of een en ander nu
kan plaatsvinden. Joop Vullers (Stichting IJshockey Noviomagus/Vereniging Jeugdijshockey
Nijmegen) geeft aan dat zorgvuldigheid nodig is.
Ben van Duin (IJshockeyvereniging Amstel Tijgers 1963 Amsterdam) spreekt clubs aan op
het feit dat clubs niet deelnemen aan de stemming voor of tegen verruiming.
Gekozen wordt voor een buitengewone algemene ledenvergadering. Het bondsbestuur zal
met de toetsingscommissie de procedure, waaronder detijdlijn, af te stemmen. Harry
Vlaardingerbroek (Stichting Topsport Hijs-Hokij Den Haag) is van mening dat tijdige
besluitvorming noodzakelijk is om ruim voor december te kunnen besluiten over de plannen
voor 2020. Jacob van Gelder (GIJS Groningen) verzoekt de clubs tijdens de buitengewone
algemene ledenvergadering voltallig aanwezig te zijn. De penningmeester stelt dat anders
meteen een tweede vergadering wordt geopend.
10. Activiteitenverslag 2018
De waarnemend voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering het activiteitenverslag
IJshockey Nederland 2018 vast te stellen. Het activiteitenverslag 2018 wordt goedgekeurd.
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11. Financieel verslag
11.a. Toelichting op de jaarrekening 2018
11.b. Jaarrekening 2018
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening IJshockey Nederland 2018.
Henk Hoekstra (Stichting Eredivisie Friesland Flyers 2014) heeft een discrepantie in de
salariskosten vastgesteld. De penningmeester geeft aan dat dit te maken heeft met een
toerekening van salariskosten aan activiteiten.
11.c. Verslag van de financiële commissie
Het lid van de financiële commissie Harry Vlaardingerbroek geeft een toelichting op het
verslag van de financiële commissie over het kalenderjaar 2018 (bijlage).
11.d. Décharge bondsbestuur
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de jaarrekening IJshockey Nederland
2018 vast te stellen: De jaarrekening is gecontroleerd door Trivent, waarvoor wij verwijzen
naar de accountantsverklaring. Wij stellen u voor de jaarrekening 2018 vast te stellen
overeenkomstig de voorgelegde stukken, welke vaststelling het bondsbestuur,
overeenkomstig artikel 14 van de statuten, tot décharge strekt.
De jaarrekening 2018 wordt vastgesteld en de algemene ledenvergadering verleent het
bondsbestuur décharge voor het gevoerde financiële beleid.
In de loop van november denkt het bestuur een jaarplan en een bijbehorende (structureel)
sluitende begroting gereed te hebben. Hierop zal in december opnieuw een algemene
ledenvergadering worden uitgeschreven.
12. Onderscheidingen
Het bondsbestuur draagt de heer Arnoud van Berkel voor als erelid van IJshockey
Nederland. De algemene ledenvergadering benoemt de heer Van Berkel tot erelid van
IJshockey Nederland.
Het bondsbestuur draagt mevrouw Debby Hengst voor als lid van verdienste van IJshockey
Nederland. De algemene ledenvergadering benoemt mevrouw Hengst tot lid van verdienste
van IJshockey Nederland.
Het bondsbestuur draagt de heer Dick Passchier voor als lid van verdienste van IJshockey
Nederland. De algemene ledenvergadering benoemt de heer Passchier tot lid van verdienste
van IJshockey Nederland.
13. Rondvraag
Jacob van Gelder (GIJS Groningen) is van mening dat het lastig is om over personen te
stemmen.
Jacob van Gelder (GIJS Groningen) stelt de competitieopzet van de Eerste divisie vanavond
ter discussie. De technisch directeur geeft een toelichting op de problematiek rondom de
planning van play-offs in de Eerste divisie. Alleen door een poule-indeling ontstaat ruimte
voor het plannen van play-offs aldus de technisch directeur. De clubs kiezen voor een pouleindeling en play-offs.
Jacob van Gelder (GIJS Groningen) stelt voor dat spelers die bij een club uitschrijven een
verklaring mee te geven als zij aan hun verplichtingen hebben voldaan. De technisch
directeur geeft aan dat artikel 9 wordt aangepast.
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Tom van Doorne (IJshockeyvereniging Eindhoven Kemphanen) stelt voor om een
bijeenkomst te organiseren in het kader van de nieuwe topcompetities. De technisch
directeur gaat op korte termijn een bijeenkomst organiseren.
Esther Calame (Den Haag) verzoekt om mails aan de wedstrijdsecretarissen ook te
versturen naar de voorzitters. De technisch directeur geeft aan dat hieraan niet tegemoet kan
worden gekomen.
Lenneart Scheenstra (SJIJ Heerenveen e.o. 1991)) brengt aan de orde of het is toegestaan
voor meisjes om aan het RTC in Heerenveen deel te nemen. De technisch directeur geeft
aan dit tot de mogelijkheden behoort.
Ben van Duin (IJshockeyvereniging Amstel Tijgers 1963 Amsterdam) vraagt of kandidaten
voor het bondsbestuur zijn aangedragen. De penningmeester geeft aan dat dit klopt. Deze
kandidaten hebben zich niet gemeld op een specifieke taak. Er vindt nog een
kennismakingsgesprek plaats waarna de kandidaten mee zullen lopen in het bondsbestuur.
Arnoud van Berkel vraagt naar hoe de toetsingscommissie gaat handelen. De
penningmeester zal een procedure opstellen.
Arnoud van Berkel vraagt naar de datum van de buitengewone algemene ledenvergadering.
De penningmeester spreekt eerst met de toetsingscommissie om de termijn te bepalen. Ben
van Duin (IJshockeyvereniging Amstel Tijgers 1963 Amsterdam) stelt voor om een termijn
van vier weken aan te houden. De penningmeester geeft aan dat hierbij zeker snelheid
betracht zal worden.
Marlies Goessens (competitieleider) verzoekt de clubs aan de achterban door te geven dat
de competities van boven naar beneden worden gepland en dat het derhalve geen zin heeft
om van alle kanten te vragen naar de competities in de juniorendivisies als de Eerste divisie
en de andere seniorencompetities nog niet zijn gepland.
Nico van Galen Last (IJshockey Vereniging Eindhoven Kemphanen) brengt de constructie
Breda / Tilburg aan de orde. Deze ontwikkeling is goed voor Tilburg maar zeker ook voor de
ontwikkeling van de ijshockeyvereniging in Breda. Daarnaast is een en ander ook goed in het
algemene belang van de ijshockeysport.
Jesmer Doele (Leeuwarden) vraagt naar de opzet van de play-offs in de Eerste divisie. De
technisch directeur bespreekt dit eerst met de competitieplanner.
14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.
Voorzitter:
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Secretaris:

PRESENTIELIJST VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN
IJSHOCKEY NEDERLAND GEHOUDEN OP
WOENSDAG 11 SEPTEMBER 2019
IN ZALENCENTRUM NDC TEN HOMMEL TE UTRECHT
Bondsbestuur
J.W.M. Hopstaken
L.B.T. Pakos
A.J.J. van der Horst
R. de Vroede

- vicevoorzitter
- secretaris / legal affairs
- penningmeester
- bestuurslid

Medewerkers bondsbureau
T.J.A. van Gerwen
mevrouw W. Olijhoek
mevrouw S. van Heteren

- technisch directeur
- office manager
- coördinator sport & events

Leden
IJshockeyvereniging Amstel Tijgers
anno 1963
IJshockeyclub Yeti’s Breda
IJshockey Vereniging
Red Eagles 's-Hertogenbosch
IJshockeyclub Dordrecht Lions
IJshockey Vereniging
Eindhoven Kemphanen
Stichting Topijshockey Eaters Geleen
Vereniging Jeugdbelang
Smoke Eaters Geleen
Stichting Topsport Hijs-Hokij Den Haag
Hijs Hokij Den Haag
GIJS Groningen
Stichting Eredivisie Friesland Flyers 2014
SJIJ Heerenveen e.o. 1991
Stichting IJshockeyclub
Capitals Leeuwarden
Stichting IJshockey Noviomagus
Vereniging Jeugdijshockey Nijmegen
Stichting Topshockey Tilburg
Stichting IJshockeyclub Utrecht
Persoonlijke leden

aantal
stemmen (37 stemmen)
3
2

-

B.A. van Duin
M. Cleton

2
2

-

R. van den Dungen, L. van den Thillart
E. van Vught, C. Mookhoek

2
2

-

T. van Doorne, N. van Galen Last
R. Lahay

2
2
2
2
2
2

-

mevrouw G. Isbouts
H. Vlaardingerbroek
mevrouw E. Calamé, D. Grootenboer
J. van Gelder
H. Hoekstra
L. Scheenstra, J. Vos

2
2
2
3
2
1

-

J.H. Doele
J. Vullers
J. Vullers
D. van Aarle, B. Stroetinga
R. Moorman
Mevrouw D. Hengst

Ereleden en leden van verdienste
Joop Vullers
Eric Martin

-

erelid
lid van verdienste

Belangstellenden
Arnoud van Berkel
Danny Micola von Fürstenrecht
Patrick van de Wijgert
Dick Passchier
Mevrouw Debby Hengst
Mevrouw Marlies Goessens
Joep Meijsen
Ed Versteeve

-

kandidaat
kandidaat
referee in chief/scheidsrechterscommissie
scheidsrechterscommissie
scheidsrechterscommissie
competitiecommissie
redacteur www.IJshockeyNederland.nl
redacteur Face-off
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Niels Barneveld
Mevrouw Jenny Goessens

-

stagiaire www.IJshockeyNederland.nl
teammanager nationaal U18-vrouwenteam

Leden afwezig met kennisgeving

Vereniging Alcmaria Flames Alkmaar
IJshockeyclub Enschede Lions
Hoornse IJshockeyvereniging
“Blue Mountain Cougars”

aantal
stemmen (4 stemmen)
-2
-1
-1

Leden afwezig zonder kennisgeving

Leidse IJshockeyclub Leiden Lions
Stichting Sweetlake Panters
IJshockeyvereniging Zoetermeer Panters
Berichten van verhindering
Rob van Rijswijk
Wim Tamboer
Eddy Euverman
Jan de Greef
Henk van de Pas
John Ponsioen
Sjoerd Feenstra
Paul Marx
Karel van der Wal
Cyril Speijer
Berry van de Zande
Mevrouw Nathalie Kösters
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aantal
stemmen (6 stemmen)
-2
-2
-2

- directeur
- erelid
- erelid)
- erelid
- erelid
- erelid)
- erelid)
- lid van verdienste
- lid van verdienste
- lid van verdienste
- lid van verdienste
- voorzitter VJB Smoke Eaters Geleen
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