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NOTULEN 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 

IJSHOCKEY NEDERLAND 
DINSDAG 18 APRIL 2017 

IN ‘T VEERHUIS TE NIEUWEGEIN 
 

1. Opening 
- 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. 
 
- 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:  
 
 Ton Dokter 
 Op 4 maart 2017 is Ton Dokter op 76 jarige leeftijd overleden. Ton was oud-
 bestuurslid van IJCU Utrecht, jarenlang bench-official in Utrecht en benoemd tot lid 
 van verdienste van de Nederlandse IJshockey Bond in de algemene 
 ledenvergadering van 19 september 2002. 
 
- De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering een moment van stilte in acht 
 te nemen voor alle leden, die de Nederlandse IJshockey Bond in de afgelopen 
 periode ontvallen zijn. 
 
2. Mededelingen 
 
- Berichten van verhindering 
 De directeur deelt de berichten van verhindering mee. Er zijn berichten van 
 verhindering ontvangen van GIJS Groningen (lid), IJshockeyclubs Capitals 
 Leeuwarden (lid), Alcmaria Flames Alkmaar (potentieel lid), Ronald Coesel 
 (openbaar aanklager), Onno Hoekstra (referee in chief), Frank Baarveld (erelid), Jan 
 de Greef (erelid), John Ponsioen (erelid), Toon van Rijswijk (erelid), Wim Tamboer 
 (erelid), Cyril Speijer (lid van verdienste), Steven Jellingerhaus (licentiecommissie), 
 Marlies Goessens (competitiecommissie). 
 
- Aantal stemmen 
 Ook meldt de algemeen directeur dat de aanwezige leden (clubs) 32 van de 
 mogelijk 46 stemmen kunnen uitbrengen. 
 
- Convocatie en publicatie van agenda en vergaderstukken 
 De convocatie is op 29 maart 2017 op de website nijb.nl gepubliceerd. De agenda 
 van de algemene ledenvergadering is op 5 april 2017 op de website nijb.nl 
 gepubliceerd. De links naar de vergaderstukken zijn op 13 april 2017 per mail 
 verzonden.  
 
-  Sedert toetreding van de NIJB tot het Instituut Sport Rechtspraak met betrekking tot 
 zaken aangaande 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. Op de website is destijds een oproep gedaan voor kandidaten voor 
 deze positie, waarvoor eens in de vier jaar een verkiezing wordt georganiseerd. In 
 de algemene ledenvergadering van 2 juni 2015 is Paul de Brabander benoemd tot 
 afgevaardigde van de individuele leden. Paul de Brabander heeft onlangs 
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 aangegeven dat hij na dit seizoen stopt als vertegenwoordiger van de individuele 
 leden. Hiervoor wordt derhalve opnieuw een vacature geplaatst.  
 
3. Ingekomen stukken 
-  Van de financiële commissie is het verslag over de controle van de jaarcijfers 2016 
 ontvangen. Dit verslag zal worden voorgelezen onder agendapunt 12.  
-  IJV Amstel Tijgers anno 1963 Amsterdam verzoekt om het para-ijshockey op te 
 nemen binnen de Nederlandse IJshockey Bond. De directie is van mening dat para-
 ijshockey  past binnen de activiteiten van IJshockey Nederland en zal een gesprek 
 met de betreffende sportbond plannen.  
 
4. Notulen van de algemene ledenvergadering van 25 januari 2017 
- De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de notulen van de algemene 
 ledenvergadering van 25 januari 2017 vast te stellen. De notulen van de algemene 
 ledenvergadering van 25 januari 2017 worden door de algemene ledenvergadering 
 goedgekeurd. 
 
5. Toetreding leden 
- Er zijn geen toetredende leden. 
 
6. Naamswijziging Nederlandse IJshockey Bond in IJshockey Nederland 
-  Het voorstel tot naamswijziging wordt gedaan zodat eenduidigheid ontstaat tussen 
 de naam van de bond en het brandingconcept bij activiteiten. Met andere woorden 
 de naam van de bond wordt veranderd in IJshockey Nederland. Dit heeft geen 
 formele juridische consequenties.  
-  Puk Daniels (Stichting Topijshockey Eaters Limburg) vraagt of hiermee de website 
 van de NIJB komt te vervallen. De directeur geeft aan dat dit niet het geval is. 
 Brandingconcept is IJshockey Nederland. Er ontstaat verwarring door de twee 
 namen. Bovendien stelt NOC*NSF de sportbonden voor om het woordje bond 
 zoveel mogelijk te laten schieten. ‘Bond’ heeft een stoffig imago. Voorgesteld wordt 
 om de naam IJshockey Nederland in alle opzichten te hanteren. Er blijft echter een 
 website bestaan die uitsluitend voor de clubs ter beschikking staat waarin zaken die 
 van administratief belang zijn staan opgenomen.  
-  De naamswijziging wordt door de algemene ledenvergadering goedgekeurd.  
 
7. Benoeming vaste commissies 
 
 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.A. Boertjes 
 Mr. J.C. v.d. Hooft 
 Mr. G.J.H. Houtzagers 
 Mr. W. van Hulten 
 Lijst B 
 A.E.Th. Beulink 
 J.P.L. Ham 
 
- De leden van de vaste commissies worden door de algemene ledenvergadering 
 benoemd.  
 
8. Evaluatie seizoen 2016-2017 
- De technisch directeur doet de volgende mededelingen. 
 
- Nationale teams 
- In de periode van 11 tot en met 17 december 2016 heeft Nederland tijdens het 2017 
 IIHF IJshockey WK U20 Divisie I Groep A in Tallinn, Estland tegen Kroatië, Estland, 
 Litouwen, Roemenië en Slovenië gespeeld. Nederland is op het WK-toernooi op de 
 vijfde plaats geëindigd. 
- In de periode van 13 tot en met 19 maart 2017 heeft Nederland tijdens het 2017 
 IIHF IJshockey WK U18 Divisie II Groep B in Belgrado, Servië tegen Australië, 
 België, Spanje, IJsland en Servië gespeeld. Nederland is op het WK-toernooi op de 
 vierde plaats geëindigd. 
- In de periode van 2 tot en met 8 april 2017 heeft het nationale vrouwenteam tijdens 
 het 2017 IIHF IJshockey WK Vrouwen Divisie II Groep A in Gangneung, Korea 
 gespeeld tegen Korea, Groot-Brittannië, Noord-Korea, Slovenië en Australië. 
 Nederland heeft nipt verloren van Korea en is op het WK-toernooi op de tweede 
 plaats geëindigd. 
- Het nationale mannenteam speelt in de periode van 23-29 april 2017 in Belfast, 
 Groot-Brittannië tijdens het 2017 IIHF IJshockey WK Divisie I Groep B tegen Japan, 
 Groot-Brittannië, Litouwen, Kroatië en Estland.  
- Gekeken naar het tot stand brengen van een vrouwen U18-team. Gekeken wordt 
 naar de minimale standaards die nodig zijn om in te kunnen schrijven. In mei van dit 
 jaar wordt hierover tijdens het IIHF-congres beslist.  
- Het streven is per leeftijdsjaar een nationaal team te kunnen formeren. 
 
- Ledenwervingsactie 
- In 2016 zijn in juni en september inspiratiesessies georganiseerd in het kader van 
 ledenwervingsacties. Voor de inspiratiesessies is Danny Rijnhout van Rijnhout 
 Sportconsultancy ingehuurd. Ter ondersteuning van de ledenwervingsacties is het 
 concept van open dagen geïntroduceerd en is een toolkit met handleiding 
 ontwikkeld. Bij de aanvang van het seizoen 2016-2017 hebben diverse verenigingen 
 een open dag georganiseerd. Voor de open dagen is een nieuwspagina opgezet 
 met daarop de data, locaties en landingspagina van de websites van de betreffende 
 verenigingen. Ga door met waar je mee bezig bent!  
-  Puk Daniels (Stichting Topijshockey Eaters Limburg) vraagt naar het rendement van 
 de ledenwervingsacties. De technisch directeur komt hierop tijdens het 
 voorjaarsoverleg terug. We merken een groei met de kanttekening van een daling 
 van drie jaar geleden. De activiteiten werpen zijn vruchten af. De stap na 
 schaatsschool of ijshockeyschool is nog steeds groot. Belangrijk is dat clubs 
 voldoende ijstijd beschikbaar hebben.  
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- Verenigingsondersteuning 
- Vanaf 2016 zijn verenigingen bezocht om ten eerste kennis te maken met de 
 verenigingen en vertegenwoordigers van de verenigingen en ten tweede te 
 inventariseren waarover de verenigingen tevreden en ontevreden zijn aan de hand 
 waarvan gekeken wordt of en hoe de Nederlandse IJshockey Bond kan helpen 
 (door bijvoorbeeld expertise van de Nederlandse IJshockey Bond in te zetten of 
 externe hulp in de vorm van workshops aan te bieden) en welke verenigingen aan 
 elkaar gekoppeld kunnen worden. Tijdens het voorjaarsoverleg volgt een 
 samenvatting. 
 
- RTC’s 
- In Dordrecht en Heerenveen zijn regionale talentcentra (RTC’s) opgericht. De 
 technisch directeur verzoekt de clubs hieraan meer ruchtbaarheid te geven.  
 
- Opleidingen 
- Naast de opleidingen IJshockeytrainer/coach 1 en IJshockeytrainer/coach 2 is in 
 2016 de opleiding IJshockeytrainer/coach 3 van gestart gegaan met 9 cursisten. 
 Eind mei van dit jaar worden de data van de praktijk-/examendagen van de 
 opleiding IJshockeytrainer/coach 1  bekend gemaakt. De cursisten van de opleiding 
 IJshockeytrainer/coach 2 moeten de portfolio’s inleveren. De cursisten van de 
 opleiding IJshockeytrainer/coach 3 moeten een praktijkexamen afleggen en 
 portfolio’s inleveren. Dit jaar is gestart met Dryland Training.  
-  Nathalie Kösters (VJB Smoke Eaters Geleen) vraagt naar een vervolg op de 
 opleiding IJshockeygoaliecoach 1. De technisch directeur geeft aan dat een vervolg 
 gaat komen en dat de opleiding IJshockeygoaliecoach 2 op korte termijn wordt 
 ingevoerd.  
 
- Sporttechnisch beleidsplan 2017+ 
- Tijdens de algemene ledenvergadering van 25 januari 2017 is het sporttechnisch 
 beleidsplan 2017+ voorgelegd en goedgekeurd. In het betreffende beleidsplan is 
 aangekondigd dat in Tilburg, naast Dordrecht en Heerenveen, een regionaal 
 talentcentrum zal worden georganiseerd. Conform het betreffende beleidsplan volgt 
 een nieuw Learn to Play-programma (versie 2.0) voor spelers onder 12 jaar. Ook 
 wordt meer aandacht gegeven aan droogtrainingen. In januari 2017 heeft een 
 seminar over Dryland Training plaatsgevonden en worden tijdens de Summer Pilot 
 droogtrainingen gegeven. 
 
9. Activiteitenverslag NIJB 2016 
- De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering het activiteitenverslag NIJB 
 2016 vast te stellen. Het activiteitenverslag NIJB 2016 wordt door de algemene 
 ledenvergadering goedgekeurd. 
 
10. CTO/NTC 
-  In een denktank is nagedacht over de competitieopzet. Op woensdag 10 mei 2017 
 wordt tijdens het voorjaarsoverleg over de ideeën verder gesproken. Gekeken wordt 
 naar competities met zoveel mogelijk gelijkwaardige wedstrijden.  
-  In Eindhoven bestaat nu een aantal jaar een Nederlands IJshockey Centrum. 
 Mogelijk dat dit in Eindhoven niet kan blijven bestaan. Derhalve wordt gekeken naar 
 een uitwijkmogelijkheid, waaronder Tilburg een kandidaat is. 
-  Heerenveen is geïnteresseerd om het ijshockey onder te brengen binnen het NTC. 
 In het kader van talentontwikkeling dient IJshockey Nederland bij NOC*NSF een 
 plan in om een Centrum voor Topsport en Onderwijs-ijshockey (CTO-ijshockey) op 
 te zetten in Heerenveen. Het kunnen opzetten van een CTO in Heerenveen is 
 afhankelijk van een subsidietoekenning van NOC*NSF in het kader van het Start-
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 up-programma. Subsidie is voor vier jaar met uitbreiding naar acht. Harry 
 Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den Haag) vraagt of dit een NIJA nieuwe stijl betreft. 
 Dit wordt door de technisch directeur beaamd. Diverse spelers hebben van de NIJA 
 geprofiteerd. Diverse stakeholders moeten met de nieuwe plannen gaan 
 meedenken. Ook de spelers moeten een eigen bijdrage gaan leveren.  
-  Edwin Vught (IJHC Dordrecht Lions) vraagt of de BeNe-league blijft bestaan. De 
 technisch directeur beaamt dat de BeNe League blijft bestaan. Harry 
 Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den Haag) merkt op dat gekeken wordt naar 
 wijzigingen in competities onder de BeNe League. De technisch directeur geeft aan 
 dat gekeken wordt naar U19+, U16, U14 en U12. Daarnaast blijft mogelijk de Eerste 
 divisie bestaan. Edwin Vught vraagt of na woensdag 10 mei 2017 hierover 
 duidelijkheid bestaat. De technisch directeur brengt naar voren dat in het 
 voorjaarsoverleg eerst moet blijken hoe de clubs tegenover de plannen staan.  
-  De voorzitter confronteert de clubs met een probleem. Het succes van Tilburg 
 Trappers is een probleem voor het topijshockey in Nederland. Hierdoor ontstaat het 
 dilemma – kans op promotie of degradatie. Probleem ontstaat door de competitie in 
 de Oberliga. Degradatie heeft grote financiële consequenties. De inkomsten van de 
 IIHF gaan dan omlaag. De directeur heeft inspanningen gepleegd om de competitie 
 van de Oberliga naar voren te halen. Sprake wordt van een eliteclub naast een 
 marginale topcompetitie. Ben van Duin (IJV Amstel Tijgers anno 1963) vraagt of 
 naast de spelers van Tilburg geen goede spelers beschikbaar zijn. 70% van het 
 team van Tilburg komt uit voor het nationale team. Jeugdspelers willen graag in 
 Tilburg spelen en zich daar ontwikkelen. Daarnaast spelen topspelers in het 
 buitenland in de play-offs. In de BeNe League heb je de situatie dat spelers - om 
 mee te kunnen doen - snipperdagen moeten pakken. De ambitie om uit te komen 
 voor het nationale team is niet altijd aanwezig.  
 Harry Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den Haag) vraagt waarom de IIHF de competitie 
 daar niet op aansluit. De directeur geeft aan dat de Duitse competitie afwijkt van 
 andere landen. Als je op het WK zou spelen dan sluiten de competities aan. Nu 
 loopt de competitie uit tot 30 april 2017 indien Tilburg in de finale komt. De directeur 
 heeft een balletje bij de IIHF neergelegd of het niet mogelijk om de WK-toernooien 
 naar later te verzetten. In de By-Laws van de IIHF staat echter dat alle competities 
 een week voor het WK afgelopen moeten zijn. Voor sponsors is het niet interessant 
 als we internationaal afglijden. Zou Tilburg worden toegelaten tot de DEL2 dan is de 
 competitie eerder afgelopen. De Oberliga loopt vrij ver door. In de BeNe League 
 moet gestuurd worden naar een hoger niveau. Hiervoor moeten we echter een 
 lange adem hebben. Daarbij speelt het wegvallen van het CTO een rol. Gekeken 
 wordt om kader uit Vierumaki naar Nederland te halen. Hier zouden interessante 
 samenwerkingsovereenkomsten uit kunnen voortvloeien.  
- De voorzitter vraagt wat Ron van Gestel (Stichting Topijshockey Tilburg) hiervan 
 vindt. Ron van Gestel stelt dat de situatie volgend jaar verandert. Dit jaar duurt de 
 competitie een week langer. Harry Vlaardingerbroek vraagt of Tilburg een 
 doorlopend contract heeft. Ron van Gestel geeft aan dat dit zo is. DEL2 zet de deur 
 niet open. Het beste Duitse team kan promoveren. Tilburg kan promotie van het 
 beste Duitse team niet tegenhouden. De voorzitter vraagt of degradatie bestaat. 
 Ron van Gestel geeft aan dat degradatie bestaat tussen DEL1 en DEL2. Ze zijn aan 
 het kijken naar promotie/degradatie. De bijdrage om mee te doen aan DEL1 
 bedraagt EUR 100.000. Jeugdtalenten kunnen meedoen in DEL1 en DEL2. Op 
 korte termijn is nog geen oplossing voorhanden, aldus de voorzitter. Rogier Peijs 
 (Stichting Topijshockey Tilburg) geeft aan dat volgend jaar het aantal teams omlaag 
 gaat waardoor mogelijk een oplossing geboden gaat worden.  
- Ron van Gestel en de directeur hebben hierover gesprekken gevoerd met Duitsland. 
 Gevoel bestaat dat hier wel naar geluisterd is.  
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11. Marketing/Communicatie 
- De directeur geeft aan dat gekozen is voor meer aandacht voor de sport in 
 Nederland. De website en social media zijn ontwikkeld om zoveel mogelijk in 
 contact te komen met de fans. Redactieteam zorgt voor dagelijkse content. 
 Stagiaires zorgen voor social media via Facebook et cetera.  
- In het kader van dienstverlening hebben diverse onderwerpen extra aandacht 
 gekregen, competitie, ledenwerving, opleidingen, marketing & communicatie. 
- IJshockey is geen breedtesport. Buiten de grenzen moet gekeken worden naar 
 mensen die het spelletje leuk vinden. Belangrijk hierbij is een aantrekkelijke 
 sportkalender. Een aantrekkelijke topcompetitie, bekerfinale (kijken naar een andere 
 wedstrijddag), Final Four was een succes met betrekking tot de uitvoer. De 
 mogelijkheden die de Final Four biedt zijn zeer wel aanwezig. Ron Bertelingschaal-
 wedstrijd gaat dit jaar naar Amsterdam. De organisatie van een vierlandentoernooi 
 staat in de koelkast. Gekeken wordt naar een All Star Game. Wel overweegt 
 Nederland kandidatuur voor het WK divisie I of divisie II. Een WK –toernooi past in 
 de filosofie en kan financieel lucratief zijn.  
- Wat hebben we gerealiseerd: hoofdsponsor. We moeten echter afwachten wat de 
 Eerste Kamer gaat besluiten in het kader van de kansspelwetgeving. In de 
 tussentijd hebben we KPN binnengehaald als teamsponsor van het nationale 
 mannenteam. T-Rex Rubber International heeft contract als teamsponsor verlengd. 
 Bauer is toegetreden als official supplier. Sportsbroadcasting (SBC) is toegetreden 
 als Media Partner. SBC doet het goed en wordt opgepakt door Fox.  
- De volgende evenementen zijn als propositie interessant: bekerfinale, final four, 
 2018 IIHF WK, All Star Game, Merchandise, statistieken, fantasy league, 
 jeugdopleidingen, scheidsrechters, livestream, IJSTIJD (KNSB), jaarlijkse awards en 
 de nationale teams.  
- De directeur geeft aan de hand van diverse presentatiesheets een opsomming van 
 de statistieken van het platform IJshockeyNederland.nl. 
- Gekeken wordt of we met andere teamsporten kennis kunnen delen en bundelen.  
- Gekeken wordt naar een verbetering van de website.  
 
12.a. Toelichting op de jaarrekening NIJB 2016 
12.b. Jaarrekening NIJB 2016 
-  De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening NIJB 2016. 
- Zoals aangekondigd is het resultaat van 2016 uitgekomen op een verlies van EUR 
 100.000.  
- De penningmeester geeft een toelichting op de balans met kengetallen op 
 continuïteit, verloop eigen vermogen en inzicht in de vorderingen.  
- De Nederlandse IJshockey Bond gaat voort met de opstelling dat de bond geen 
 kredietverstrekkende instelling is.  
-  Wat betekent dit voor de continuïteit. We zijn aan het investeren. Dit is ook aan de 
 accountant uitgelegd. Na 2017 kiezen we voor het perspectief van groei. Solvabiliteit 
 is gedaald van 88% naar 61%. Liquiditeit moet meer zijn dan >1. Daar voldoen we 
 nog steeds aan. Werkkapitaal is positief. Continuïteit is geborgd. Wel moeten we 
 vinger aan de pols houden.  
- De penningmeester geeft een toelichting op eigen vermogen: algemene reserve en 
 bestemmingsreserve. Bestemmingsreserve is afgesproken met de algemene 
 ledenvergadering.  
- Debiteuren zijn tijdig in 2016 gefactureerd.  
- Processen zijn op orde gebracht.  
- Voortgang is geboekt in het kader van de voorzieningen: teruggebracht van EUR 
 56.000 naar EUR 12.783. Ron van Gestel (Stichting Topijshockey Tilburg) had vorig 
 jaar begrepen dat alle voorzieningen afgeboekt zouden worden en dat clubs aan 
 hun verplichtingen zouden voldoen. De penningmeester geeft een toelichting op de 
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 post van EUR 12.783 (voorziening dubieuze debiteuren). We hadden diverse 
 betalingsregelingen lopen. Alleen Stichting Topsport Dordrecht blijft over. De 
 Stichting Topsport Dordrecht heeft zich ten onrechte ontbonden. In de rechtszaak 
 die is aangespannen is het faillissement uitgesproken. De kwestie is thans in 
 behandeling bij de curator. Daarom staat de post nog in de boeken.  
- De penningmeester geeft een toelichting op de staat van baten en lasten. 
- De financiële administratie is uitbesteed aan een extern administratiekantoor.  
- De kosten automatisering betreffen met name de ontwikkeling van het 
 communicatie platform IJshockey Nederland. De penningmeester stelt dat in de 
 toekomst de leden drie keer per jaar (om de vier maanden) een financiële 
 rapportage zullen ontvangen.  
- Ron van Gestel (Stichting Topijshockey Tilburg) vraagt naar de post van overig. De 
 penningmeester geeft aan dat dit te maken heeft met leegloop voorzieningen. 
 Overige organisatiekosten zijn met name personeelskosten. Bertine Veenhuizen 
 (IJHC Dordrecht Lions) vindt het vreemd dat de personeelskosten zijn gestegen 
 terwijl de financiële administratie is uitbesteed. Voorheen werd de financiële 
 administratie door vrijwilligers gedaan, aldus de penningmeester. Ron van Gestel 
 vraagt of drie keer voldoende is. De penningmeester is van mening dat eens in de 
 vier maanden voldoende moet zijn. Het bondsbestuur krijgt maandelijks een 
 rapportage. Harry Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den Haag) geeft aan dat het de 
 eerste keer is dat de realisatie enorm afwijkt van de begroting.  
- Henk Hoekstra (Stichting Eredivisie Friesland Flyers 2014) vraagt naar een 
 overzicht van de incidentele cijfers. De penningmeester geeft aan dat het hier gaat 
 om een bedrag van EUR 50.000.  
- De inspanningen leiden tot sponsorinkomsten. De penningmeester geeft aan dat 
 subsidies teruglopen. Het bondsbestuur is blij met de investering om sponsors te 
 kunnen betrekken. Ben van Duin (IJV Amstel Tijgers anno 1963) vraagt naar de 
 sponsorinkomsten. Perspectief is het aantrekken van een hoofdsponsor na het 
 openstellen van de kansspelmarkt. Wij als organisatie konden in het verleden 
 potentiële sponsors onvoldoende bieden om sponsors aan ons te binden. Het 
 gevolg van de investering is dat we een organisatie hebben ontwikkeld die beter in 
 staat is om sponsors aan te trekken.  
- De directeur probeert zoveel mogelijk evenementen te  organiseren om de overgang 
 naar de hoofdsponsor te kunnen overbruggen.  
- De directeur geeft aan dat we in het geval van de final four de EUR 10.000 niet 
 binnenhalen. Derhalve zijn maatregelen getroffen om dit gat op te lossen. De sport 
 is klein. Het is heel lastig om sponsoren te vinden. Met Betsson hebben we een 
 contract voor twee jaar. Elastiekmanagement is van toepassing. Halen we de 
 targets op jaarbasis. Wat kunnen we extra doen om te corrigeren. Maandelijks 
 moeten we kijken naar de cijfers. Geen sinecure om financieel gezond te blijven. We 
 doen ons best om interessant te worden c.q. te blijven.  
- In teamverband hopen we in het kader van brancheversterking bij NOC*NSF alsnog 
 subsidie binnen te harken.  
- Na het verdwijnen van de Eredivisie oude stijl ontvangen we EUR 40.000-50.000 
 minder aan inkomsten. Harry Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den Haag) vraagt of de 
 lagere inkomsten op wedstrijdgelden ten opzichte van de begroting te maken heeft 
 met het wegvallen van de inkomsten uit de Oberliga. Dit wordt door de 
 penningmeester bevestigd. 
- Harry Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den Haag) vraagt naar de post van afboekingen. 
 De penningmeester geeft een toelichting op de vrijval voorziening debiteuren en 
 de afboekingen. 
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12.c. Verslag van de financiële commissie 
- Harry Vlaardingerbroek leest vanuit zijn positie als lid van de financiële commissie 
 het verslag van de financiële commissie over het kalenderjaar 2016 voor (bijlage 1). 
 
12.d. Décharge verlenen 
- De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de jaarrekening NIJB 2016 
 vast te stellen: De jaarrekening is gecontroleerd door Trivent, waarvoor wij verwijzen 
 naar de accountantsverklaring. Wij stellen u voor de jaarrekening 2016 vast te 
 stellen overeenkomstig de voorgelegde stukken, welke vaststelling het 
 bondsbestuur, overeenkomstig artikel 14 van de statuten, tot décharge strekt. De 
 algemene ledenvergadering geeft het bondsbestuur décharge voor het gevoerde 
 financiële beleid. 
 
13. Rondvraag 
- Wim van Herk (IJV Kemphanen Eindhoven) vraagt naar de oprichting van TLC. TLC 
 is door een particulier opgericht. We vinden het  vervelend hieraan gekoppeld te 
 worden. De technisch directeur is bekend met TLC. Ook de Nederlandse IJshockey 
 Bond wordt hieraan onterecht gekoppeld. We hebben hierover een brief 
 rondgestuurd naar alle jeugdverenigingen. Iedereen is vrij om initiatieven te 
 ontplooien.  
- Ben van Duin (IJV Amstel Tijgers anno 1963) vraagt naar het fenomeen 
 breedtesport of topsport. Iedereen is uit op groei; aan de andere kant wordt 
 geroepen dat breedtesport moeilijk is. In Amsterdam is een rem door gebrek aan ijs. 
 Gaan we als bond en clubs aan het werk om te zorgen dat die extra ijstijd of 
 ijsbanen er komen. De directeur geeft aan dat de Nederlandse IJshockey Bond het 
 initiatief ondersteunt om meer ijstijd te krijgen. Als je kijkt naar het aantal 
 accommodaties (ijsbanen), dat gedeeld moet worden met andere ijssporten. Als je 
 kijkt naar de ijstijden geschikt voor de jeugd dan is dat heel mager. Groei van 
 honderden in de sport is geen optie. Hoe ga je om met de schaarste. Hoe ga je om 
 met de revenuen. Daar moet naar gekeken worden. Er worden twee bewegen 
 bewandeld. Bij de Vereniging Kunstijsbanen Nederland (VKN) is losgelaten dat een 
 stad met 25.000 inwoners een ijsbaan zou moeten hebben. Wil je als club goede 
 ijshockeyers afleveren om een kwalitatief niveau te komen moet je veel trainen en 
 spelen. Ben van Duin geeft aan dat het ijshockey niet verder komt. Hij is van mening 
 dat de bond eerst moet voorstaan dat de sport een breedtesport wordt. Amsterdam 
 staat dat voor. Amsterdam wil groter worden, wil meer ijs krijgen. De directeur geeft 
 aan dat andere landen veel beter uitpakken. De sport moet toegankelijker worden 
 gemaakt voor veel meer jonge mensen. Die faciliteiten zijn er op dit moment niet. 
 We moeten hard werken om meer ijstijd mogelijk te maken. Ouders moeten veel 
 betalen, dus moet je kwalitatief een product aanbieden dat de investering waard is. 
 Hoe kunnen we de kwaliteit omhoog brengen en meer ijstijd creeren. Daarvoor 
 hebben we aansprekende namen nodig. We moeten wel degelijk binnen de ruimtes 
 die we hebben keuzes maken. Er zijn andere landen die met weinig spelers toch in 
 de top meedoen. De voorzitter is van mening dat de grenzen liggen aan de 
 accommodaties en de prijzen aan de sport. Kijk naar waterpolo. We moeten 
 proberen om de bodem te verbreden. We moeten binnen de grenzen blijven 
 ontwikkelen. Ben van Duin geeft aan dat ook een hockeyclub een veld moet 
 creeren. Op een hockeyveld wordt alleen veldhockey beoefend, aldus Harry 
 Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den Haag). Binnen de grenzen kunnen we het beter 
 doen dan we nu doen. Betere opleidingen, betere clubs, beter kader, aldus de 
 voorzitter. 
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14. 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  
DINSDAG 18 APRIL 2017 

IN ‘T VEERHUIS TE NIEUWEGEIN 
 
Bondsbestuur 
R.L. Vreeman - voorzitter 
J.W.M. Hopstaken - vicevoorzitter 
L.B.T. Pakos - secretaris / legal affairs 
A.J.J. van der Horst - penningmeester 
R. de Vroede - bestuurslid 
 
Medewerkers bondsbureau 
R.F.P. van Rijswijk - directeur 
T.J.A. van Gerwen - technisch directeur 
mevrouw W. Olijhoek - office manager 
mevrouw S. van Heteren - coördinator sport & events 
J.P.L. Ham - medewerker financiële administratie 
 
Leden  aantal 

 stemmen 
IJshockeyvereniging Amstel Tijgers  
 anno 1963 3 -  B.A. van Duin 
Stichting Topsport 
 Red Eagles 's-Hertogenbosch  2 - C. Barneveld 
IJshockey Vereniging 
 Red Eagles 's-Hertogenbosch  2 -  mevrouw W. Hooijmans, L. van den 
    Thillart 
IJshockeyclub Dordrecht Lions 2 - E. van Vught, mevrouw B. Veenhuizen 
IJshockey Vereniging  
 Eindhoven Kemphanen 2 -  W. van Herk  
Stichting Topijshockey Eaters Geleen 2 - P. Daniels 
Vereniging Jeugdbelang  
 Smoke Eaters Geleen 2 - mevrouw N. Kösters, M. Pothuizen 
Hijs Hokij Den Haag 3 - H. Vlaardingerbroek, L.J. de Jong  
Stichting Eredivisie Friesland Flyers 2014 2 - H. Hoekstra, P. Balstra 
SJIJ Heerenveen e.o. 1991 2 - F. den Edel 
Stichting IJshockey Noviomagus 2 - P. Fondse 
Vereniging Jeugdijshockey Nijmegen 1 - P. Fondse 
Stichting Topijshockey Tilburg 3 - R. van Gestel, R. Peijs 
Stichting IJshockeyclub Utrecht 2 - M. van Doorn, R. Claessens 
IJshockeyvereniging Zoetermeer Panters 2 - mevrouw H. van Wanrooij-van Vliet 
 
Ereleden en leden van verdienste 
E. Martin -  lid van verdienste 
 
Belangstellenden 
D. Contzé - lid licentiecommissie  
J. Meijsen - editor www.IJshockeyNederland.nl 
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Leden afwezig met kennisgeving 
 aantal 

 stemmen 
GIJS Groningen - 2  
Stichting IJshockeyclub  
 Capitals Leeuwarden - 2 
Persoonlijke leden  - 1  
 
Leden afwezig zonder kennisgeving 
 aantal 

 stemmen 
Stichting Support Eindhoven IJshockey - 2 
IJshockeyclub Enschede Lions - 2  
Hoornse IJshockeyvereniging  
 “Blue Mountain Cougars” - 1 
Leidse IJshockeyclub Leiden Lions - 2 
Stichting Sweetlake Panters - 2 
 
Berichten van verhindering 
Alcmaria Flames Alkmaar - potentieel lid 
Frank Baarveld - erelid 
Jan de Greef  - erelid  
John Ponsioen  - erelid  
Wim Tamboer  - erelid  
Toon van Rijswijk - erelid 
Cyril Speijer  - lid van verdienste  
Onno Hoekstra - referee in chief 
Marlies Goessens  - competitiecommissie 
Steven Jellingerhaus - lid licentiecommissie 
Ronald Coesel  - openbaar aanklager  
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Bijlage 1 
 

 


