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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 het afgelopen jaar is ons helaas een aantal ijshockeyvrienden ontvallen. In het
bijzonder en zonder anderen daarbij tekort te doen, noemt de voorzitter hier:
Ronald Herregraven
De bekende ijshockeysupporter Ronald Herregraven is op 27 maart 2013 op 34-jarige
leeftijd overleden. Hij geldt als een van de meest gepassioneerde liefhebbers van de sport
in Nederland. Ronald was al langere tijd ziek. Openhartig deelde hij de afgelopen jaren de
soms aangrijpende gebeurtenissen in zijn leven met de rest van de wereld via Facebook,
maar ook door zijn deelname aan het televisieprogramma Over Mijn Lijk. Ronald was één
van die supporters bij wie ijshockeybloed door de aderen stroomde. Altijd in voor een
uitgebreid, enthousiast, gesprek over de sport en begaan met het lot van zijn club Geleen
Eaters en de hele ijshockeywereld. Voor IJshockey.com leverde hij rond interlands
uitgebreide statistieken en hield hij enige tijd een rubriek over ijshockeystatistieken bij. Hij
was een veelschrijvende deelnemer aan IJshockeyforum.com en speelde een belangrijke
rol als speler en coach van het zogenoemde Forumteam. Een andere belangrijke passie in
zijn leven was muziek, waarbij hij deel uitmaakte van de band The Liszt. Het enthousiasme
en de analyses van Ronald zullen enorm gemist worden in de Nederlandse ijshockeywereld.
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Dr. J. (Pef) Serrarens
Op zaterdag 14 december 2013 is Dr. J. Serrarens (roepnaam Pef) op 85-jarige leeftijd
overleden. Dr. Serrarens -- drager van de Gouden Speld van Tilburg Trappers – was van
1975 tot en met 1988 teamarts en clubarts van Tilburg Trappers, van 1979 tot en met 1979
vice-voorzitter van de club en van 1979 tot en met 1988 voorzitter. Bij de NIJB was hij
teamarts van het nationale mannenteam onder andere tijdens de Olympische Spelen in
Lake Placid in 1980. Dr. J. Serrarens is voor zijn staat van dienst binnen de ijshockeysport
benoemd tot lid van verdienste van de NIJB.
Drs. Cornelis (Cor) Gerardus Schwenke
Op vrijdag 3 januari 2014 is Drs. Cornelis Gerardus Schwenke op 89-jarige leeftijd
overleden. Cor Schwenke speelde vanaf het seizoen 1946-1947 tot en met het seizoen
1957-1958 voor Den Haag en van 1948 tot en met 1955 vertegenwoordigde hij Nederland
tijdens interlands, WK’s en EK’s.
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering een moment van stilte in acht te nemen
voor alle leden, die de Nederlandse IJshockey Bond het afgelopen jaar ontvallen zijn.
2. Mededelingen
De algemeen directeur meldt de berichten van verhindering. In totaal beschikken de leden
van de NIJB over 46 stemmen. Stemming over statutenwijziging behoeft de aanwezigheid
van 2/3 van de 25 afgevaardigden. 13 van de 25 afgevaardigden zijn vanavond aanwezig,
hetgeen betekent dat niet gestemd kan worden over een statutenwijziging. Een nieuwe
vergadering zal worden bijeengeroepen.
De convocatie en de agenda van de algemene ledenvergadering zijn respectievelijk op 6
januari 2014 op de website nijb.nl zijn gepubliceerd. Vanaf 16 januari 2014 waren de
vergaderstukken via nijb.nl te downloaden. Ook zijn links naar de vergaderstukken per mail
verzonden.
3. Ingekomen stukken
Er is een ingekomen stuk ontvangen van de heer Wil Zwarthoed. De brief van de heer Wil
Zwarthoed inzake publicatie van statistieken wordt binnen een sporttechnisch overleg
besproken.
Er is een ingekomen stuk ontvangen van het bestuur van IJV Red Eagles ’sHertogenbosch. Joost Ekels (IJV Red Eagles ’s-Hertogenbosch licht de brief toe. Zijn
betoog gaat over (1) de opzet van de NIJA en (2) de werkwijze van de NIJA. IJV Red
Eagles ’s-Hertogenbosch heeft dit seizoen 7 spelers afgestaan aan de NIJA. IJV Red
Eagles ’s-Hertogenbosch heeft geïnvesteerd in de jeugdontwikkeling, mede door het
aantrekken van een jeugdtrainer. De basis van het aantal spelers per team is te klein om
spelers in een ander team te laten spelen. De technisch directeur geeft aan dat deze
discussie al loopt vanaf het moment dat het CTO is ontstaan. Hij begrijpt het probleem van
IJV ’s-Hertogenbosch, maar heeft ook het belang inzake de ontwikkeling van de NIJA. De
technisch directeur is van mening dat de NIJA de beste (optimale) omgeving is voor een
speler om te ontwikkelen in combinatie met school. IJV Red Eagles ’s-Hertogenbosch is
van mening dat aan de bovenkant wordt opgebouwd, terwijl aan de onderkant wordt
afgebouwd. De technisch directeur geeft aan dat de Eredivisieclubs klagen dat ze meer
buitenlandse spelers moeten aantrekken om voldoende spelers te hebben. Het initiatief van
de NIJA is hierbij een prima beweging. De omgeving in Eindhoven is fantastisch goed
geregeld, aldus Joost Ekels. Doorn in het oog is de eigen club, die is ontwikkeld en
deelneemt aan de competitie. Het akkoord is gegeven op trainen bij het CTO en spelen bij
de eigen club, hetgeen een win-win-situatie oplevert, aldus Joost Ekels. De technisch
directeur geeft aan dat het altijd de intentie is geweest om een eigen team te creëren, dat
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zou gaan deelnemen aan de competitie en spelers te laten doorstromen naar de Eredivisie
om de spelers Eredivisie-ervaring te laten opdoen. De spelers keren uiteindelijk terug naar
de eigen club. Trainen en spelen bij de NIJA is naar de mening van de technisch directeur
het meest optimaal. IJV Red Eagles ’s-Hertogenbosch bestaat dan op termijn niet meer,
omdat ze spelers moeten missen, aldus Joos Ekels. De technisch directeur is van mening
dat een modus moet worden gevonden om Den Bosch te ondersteunen. Ben van Duin (IJV
Amstel Tijgers anno 1963) merkt op dat talentvolle spelers die bij de eigen club spelen,
geen ondersteuning krijgen. De voorzitter geeft aan dat Nederland beschikt over te weinig
talent, anders zouden clubs voldoende spelers overhouden. De voorzitter geeft voorts aan
dat de Eredivisie ook geen sterke basis kent. De NIJB meent de talentontwikkeling van
individuele spelers niet te willen remmen. Het bestaansrecht van een club als IJV Red
Eagles ’s-Hertogenbosch dient echter wel te worden ondersteund. Er dient een gesprek
plaats te vinden om de verhouding van de club in tact houden en de beste spelers te blijven
opleiden binnen de NIJA. Als we een aantal jaren investeren in spelers, gaat dat zijn
vruchten afleveren. De voorzitter is van mening dat een apart gesprek georganiseerd moet
worden om balans te vinden en de bodem niet weg te slaan bij clubs, maar toch ook de
ambitie van talentontwikkeling via de NIJA te blijven vinden. Harry Vlaardingerbroek (Hijs
Hokij Den Haag) geeft aan dat de clubs in Tilburg en Den Bosch hier vanwege de afstand
meer last van hebben. Ron van Gestel (Stichting Topijshockey Tilburg) meent dat van
belang is dat meer directe communicatie moet plaatsvinden met de clubs en niet direct met
de spelers. De technisch directeur is het hiermee eens. Henk Götschenberg (VJB Smoke
Eaters Geleen) stelt voor dat de NIJB omschrijft hoe de NIJB de clubs ondersteunt om de
kwaliteit te ondersteunen. De technisch directeur geeft aan dat een en ander in het
sporttechnisch beleidsplan staat omschreven. De voorzitter stelt vast dat het van belang is
om de Eredivisieclubs te verbreden en de nationale teams te verbeteren. Joost Ekels merkt
op dat diverse clubs met een hoofdtrainer het jeugdijshockey aan het ontwikkelen zijn.
Daarvan moet een blauwdruk gemaakt worden voor de andere clubs, waarbij de NIJB een
bijdrage levert in de opleiding. De voorzitter vindt het een goede discussie. De reden dat
spelers uit hun omgeving worden gehaald is om de trainingsintensiteit omhoog te helpen,
als clubs zelf meer investeren en meer gaan trainen, kan de NIJB scherper selecteren voor
de NIJA. Nathalie Kösters (VJB Smoke Eaters Geleen) vraagt naar de termijn van de
bijeenkomst van de technisch coördinatoren. De technisch directeur geeft aan dat morgen
de uitnodiging de deur uitgaat.
4. Notulen van de buitengewone algemene ledenvergadering van 1 juli 2013
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de notulen van de buitengewone
algemene ledenvergadering van 1 juli 2013 vast te stellen. De notulen van de
buitengewone algemene ledenvergadering van 1 juli 2013 worden vastgesteld.
5. Toetreding leden
De volgende rechtspersonen verzoeken om toetreding tot het lidmaatschap van de
Nederlandse IJshockey Bond:
Stichting Topsport Dordrecht Lions
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58419012.
Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de Nederlandse
IJshockey Bond besloten de Stichting Topsport Dordrecht Lions als lid toe te laten tot de
Nederlandse IJshockey Bond onder de voorwaarde dat de Stichting Topsport Dordrecht
Lions in zijn statuten heeft opgenomen c.q. laat opnemen dat wat artikel 6 lid 2 van de
statuten van de NIJB voorschrijft. Conform artikel 7 lid 3 van het huishoudelijk reglement
stelt het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond aan de ledenvergadering voor het
inleggeld van de Stichting Topsport Dordrecht Lions vast te stellen op EUR 350,00.
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Ron van Gestel (Stichting Topijshockey Tilburg) vraagt om het niet raar is om deze vraag
halverwege het seizoen te stellen. De algemeen directeur geeft aan dat het bondsbestuur
voorafgaand aan het seizoen heeft besloten over het lidmaatschap en dat de algemene
ledenvergadering beslist over het inleggeld.
Stichting Sweetlake Panters
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58657932.
Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de Nederlandse
IJshockey Bond besloten de Stichting Sweetlake Panters als lid toe te laten tot de
Nederlandse IJshockey Bond. Conform artikel 7 lid 3 van het huishoudelijk reglement stelt
het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond aan de ledenvergadering voor het
inleggeld van de Stichting Sweetlake Panters vast te stellen op EUR 3.293,83.
De voorzitter verzoekt de algemene ledenvergadering de voorgestelde inleggelden vast te
stellen. De algemene ledenvergadering stelt de voorgestelde inleggelden vast.
6. Vaststelling c.q. wijziging van statuten en reglementen (algemeen directeur)
De vaststelling c.q. wijziging van statuten, huishoudelijk reglement en tuchtreglement wordt
in een volgende algemene ledenvergadering besproken. De wijzigingen van het sportreglement en licentiereglement worden nu wel ter goedgekeuring voorgelegd. De voorzitter
vraagt de algemene ledenvergadering de wijzigingen van het sportreglement en het
licentiereglement vast te stellen. De wijzigingen van het sportreglement worden
goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. De wijziging van het licentiereglement
wordt formeel goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. (In het verleden is/wordt
het aantal buitenlandse spelers gehonoreerd met een gentlemen’s agreement.) Ron van
Gestel (Stichting Topijshockey Tilburg) geeft aan dat hun jurist Mark van Kempen hierop
heeft gereageerd met een voorstel. Het voorstel wordt met jurist en licentiecommissie
besproken.
Namens de Stichting Instituut Sportrechtspraak (ISR) geeft Marjan Olfers (architect van de
wijzigingen in de betreffende statuten en reglementen) tijdens de algemene
ledenvergadering van 23 januari 2014 een toelichting op de wijzigingen van statuten,
huishoudelijk reglement en het tuchtreglement van de NIJB.
In het kader van de minimale kwaliteitseisen van NOC*NSF dienen de sportbonden te
beschikken over goede tuchtregels inzake doping en seksuele intimidatie. Indien een
sportbond niet voldoet aan de minimale kwaliteitseisen verliest de sportbond de lottogelden.
De NIJB voldoet op dit moment niet aan de minimale kwaliteitseisen en heeft om die reden
de code geel van NOC*NSF gekregen.
De sportbonden kunnen de tuchtrechtspraak inzake doping en seksuele intimidatie zelf
regelen of onderbrengen bij het ISR. De tuchtregels dienen te voldoen aan een blauwdruk.
Overtredingen inzake doping en seksuele intimidatie worden nu door de eigen
tuchtcommissie behandeld. Dopingzaken en zaken gerelateerd aan seksuele intimidatie,
komen minder vaak voor waardoor de eigen tuchtcommissie over minder expertise beschikt
en/of kan opbouwen. Veel sportbonden hebben doping en seksuele intimidatie
ondergebracht bij het ISR. Het ISR heeft ruime expertise op deze gebieden, waardoor bij
uitspraken veelal beroepszaken worden voorkomen. Het voorkomen van beroepszaken is
tevens in het belang van de sporters.
De buitengewone algemene ledenvergadering van 1 juli 2013 heeft mandaat gegeven voor
het aanpassen van de statuten, het huishoudelijk reglement en het tuchtreglement ten
einde dopingzaken en zaken met betrekking tot seksuele intimidatie onder te kunnen
brengen bij de Stichting Instituut Sportrechtspraak (ISR). Een aankondiging hiertoe is reeds
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in de algemene ledenvergadering van 17 december 2012 gedaan: De directie van de NIJB
is in gesprek met de Stichting Instituut Sportrechtspraak (ISR) over het onderbrengen van
de tuchtrechtspraak inzake seksuele intimidatie en dopingzaken bij het Instituut
Sportrechtspraak. In het geval een samenwerking wordt aangegaan met ISR dienen
aanpassingen plaats te vinden in de statuten van de NIJB, het huishoudelijk reglement van
de NIJB en het tuchtreglement van de NIJB.
Met het onderbrengen van doping en seksuele intimidatie bij het ISR, dient het ISR een
orgaan te worden van de bond met dientengevolge een ingrijpende wijziging van de
statuten. In het kader van een goede aanpak is individueel lidmaatschap vereist en dienen
contractanten eveneens stemgerechtigd te worden.
Ben van Duin (IJV Amstel Tijgers anno 1963) verwijst naar artikel 13 lid 1 van het
huishoudelijk reglement van de NIJB. Daarin staat dat de afgevaardigden van de leden die
zich met de ijshockeysport bezighouden als bedoeld in artikel 15 van de statuten tijdens de
algemene ledenvergadering voorzien moeten zijn van een schriftelijk bewijs van hun
afvaardiging, ondertekend door tenminste twee bestuursleden van de betreffende
vereniging of stichting, zij zelf daaronder niet begrepen. Nu bestaat het bestuur van de IJV
Amstel Tijgers anno 1963 uit twee personen en is het lid derhalve niet in het bezit van een
Verklaring van Afvaardiging zoals omschreven in het betreffende artikel. Zijn vraag is of het
lid bij het ontbreken van de Verklaring van Afvaardiging in dat geval wettelijk aanwezig mag
zijn bij de algemene ledenvergadering. Deze vraag wordt onderzocht.
7. Ontwikkelingen
Verenigingsondersteuning (algemeen directeur)
De NIJB wil graag maatwerk leveren op het gebied van verenigingsondersteuning, waarbij
de clubs een proactieve houding van de NIJB kunnen verwachten afgestemd op de
behoeftes die binnen de afzonderlijke clubs leven. Het sportoverstijgende en door
NOC*NSF ondersteunde VSK-programma (naar een veiliger sportklimaat) wordt door de
NIJB mede gebruikt om behoeftes, wensen en ambities op organisatorisch, technisch en
bestuurlijk niveau in kaart te brengen. Onder leiding van een daartoe gekwalificeerd
persoon, Ron Perdon, die daartoe diverse cursussen bij IIHF en NOC*NSF heeft gevolgd,
zal hier inhoud aan worden gegeven.
Ron Perdon (projectleider VSK) geeft een toelichting op zijn audit in het kader van
verenigingsondersteuning. De audits in het kader van VSK is een kapstok om de clubs
verder te bevragen over verenigingsondersteuning bijvoorbeeld op behoefte in het kader
van ledenwerving, kaderontwikkeling, et cetera. Een vereniging bloeit als een sportieve
cultuur heerst. In 2014 willen we de clubs een basis geven. De clubs zullen individueel
worden ondersteund.
Talentontwikkeling (algemeen directeur)
Bij het IOC is een projectsubsidie aangevraagd voor talentontwikkeling. Met enige trots kan
ik u zeggen dat onze aanvraag een week geleden is goedgekeurd en dat we een
substantieel bedrag, weliswaar geoormerkt, kunnen besteden aan talentontwikkeling. U
wordt te zijner tijd door de technisch uitgebreid geïnformeerd over de inhoud. Wellicht dat
de technisch directeur nu een korte samenvatting kan geven.
De technisch directeur geeft een toelichting op de subsidieaanvraag bij de IOC. Er is met
name behoefte aan hoogwaardige buitenlandse instructeurs. De aanvraag is gehonoreerd.
Vanaf april 2014 kan de NIJB aan de slag gaan met een goalie-instructeur en een spelerinstructeur uit Zweden. Deze instructeurs gaan op pad langs de clubs.
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Ontwikkelingen op organisatorisch gebied (algemeen directeur)
De algemeen directeur geeft aan dat de NIJA en het NIJC de NIJB helpen om vooruit te
komen. De algemeen directeur complimenteert de technisch directeur met het behaalde
resultaat.
Ontwikkelingen op sporttechnisch beleid (technisch directeur)
Het aantal uren voor de programma’s van de nationale teams is uitgebreid naar ruim 800
uur. De NIJB heeft op de locatie in Eindhoven een nationaal ijshockeytrainingscentrum
kunnen realiseren, waar veel sportbonden trots op zouden zijn.
Het NIJC is voor het Nederlandse ijshockey een ideaal middel om nationale teams zoveel
mogelijk te kunnen laten trainen. Inmiddels zijn de nationale teams uitgebreid met een Jong
Oranje U14-selectie en een Jong Oranje U12-selectie.Er wordt gekeken of we een
nationaal U18-vrouwenteam kunnen samenstellen. Daarbij is ledenwerving van meisjes van
cruciaal belang.
Opleidingen (technisch directeur)
In februari 2014 wordt de examen/praktijkdag van de opleiding Sportleider 1 in Groningen
georganiseerd. Vanaf seizoen 2014-2015 is certificering van Sportleider 1 met een jaar
dispensatie verplicht. De technisch directeur verzoekt de clubs de officials aan te sporen de
examen/praktijkdag Sportleider 1 te volgen. De opleiding Sportleider 2 gaat in april 2014
van start. Van de opleiding Sportleider 1 willen thans 20 deelnemers de opleiding
Sportleider 2 volgen. De opleiding Sportleider 3 wordt ontwikkeld in samenwerking met het
buitenland en gestart in april 2015. De opleiding Sportleider 4 is gestart met 2 deelnemers:
Ron Berteling en Marc Visschers. Zij worden sportoverstijgend opgeleid.
Opleidingsplan goalies en goalietrainer/coaches (technisch directeur)
In het kader van het stimuleren, faciliteren en conditioneren van de opleiding van goalies en
goalietrainer/coaches is een werkgroep geformeerd, waarin (oud-)goalies zitting hebben.
Het opleidingsplan richt zich op de volgende onderdelen: (a) beleid goaliecoaches nationale
teams, (b) beleid goalietrainingen clubs en regio’s, (c) opleiding IJshockey
Goalietrainer/coach niveau 1 (opleiding tot goalietrainer/coach voor goalies tot en met de
leeftijd van 14 jaar), opleiding IJshockey Goalietrainer/coach niveau 2 (opleiding tot
goalietrainer/coach voor goalies tot en met de leeftijd van 18 jaar.
De leden van de werkgroep zijn ingedeeld op de thema’s: (a) ‘opzet en uitvoering goalietrainingen nationale teams’, (b) ‘opzet en uitvoering (lokale en regionale) goalietrainingen
clubs’ en (c) ‘ontwikkeling opleidingen tot goalietrainer/coach’.
De NIJB vindt dat de gewenste stijl van de Nederlandse goalie moet worden vastgesteld,
waarbij de goalietrainer/coaches een uniform beleid gaan voeren. De NIJB gaat ervoor
zorgen dat er een eenduidige visie komt op de trainingswijze van goalies zowel op
technisch, tactisch, fysiek als op mentaal vlak. De werkgroep gaat actief aan de slag op het
opleidingsprogramma van goalies en goalietrainer/coaches.
De NIJB vindt dat goalies vanaf zeer jonge leeftijd specifiek op de vaardigheden van een
goalie moeten worden opgeleid (op jonge leeftijd is dat bijvoorbeeld op schaatstechniek en
houding; stapsgewijs in leeftijdscategorie worden de specifieke vaardigheden van een
goalie verder opgebouwd).
De pilots van de opleiding Goaliecoach 1 en de opleiding Goaliecoach 2 starten vanaf
augustus/september 2014.
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Overig (technisch directeur)
Onder leiding van de technisch directeur is een brainstormsessie georganiseerd voor
ledenwerving. Helaas is deze niet doorgegaan vanwege te weinig belangstelling. Er volgt
opnieuw een uitnodiging.
De technisch directeur wil graag de competitieopzet van jeugdcompetities met technisch
coördinatoren (in een sporttechnisch overleg) bespreken. Dit onderwerp wordt eerst
besproken met Ron Berteling en Marc Visschers. Gekeken wordt of een regiocompetitie
opnieuw leven kan krijgen.
Harry Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den Haag) vraagt of de nieuwe competitieopzet volgend
seizoen gaat gelden. De technisch directeur geeft aan dat de nieuwe competitieopzet
volgend seizoen zeker niet ingaat. We hebben eerder afgesproken dat we drie jaar zouden
vasthouden aan de huidige opzet. Het seizoen 2015-2016 gaat een vernieuwde
competitieopzet wel in, maar de vernieuwde opzet wordt tijdens het eerstvolgende
voorjaarsoverleg gepresenteerd.
Ab Sier (Saints Nijmegen) vraagt of de Tweede divisie en de daaropvolgende seniorendivisies ook worden ondersteund met plannen. De technisch directeur geeft aan open te
staan voor adviezen.
Harry Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den Haag) geeft aan dat deelname aan buitenlandse
toernooien met de nationale teams spelers een beter beeld geeft van waar zij staan.
Ontwikkelingen op PR & Marketing (bestuurslid PR- en marketing)
Vele jaren ontbrak het de NIJB aan een hoofdsponsor. Het bestuur is trots om u te kunnen
melden dat we in ieder geval tot 1 januari 2015 in Jack’s Casino een hoofdsponsor te
hebben gevonden. Het bericht is nu onder embargo, maar wordt morgenavond bekend
gemaakt aan de media. Het sponsorcontract geldt voor drie jaar, het tweede en derde jaar
is echter onzeker vanwege mogelijk conflict met de Lotto.
Er zijn contacten gelegd met United Sport, een bedrijf uit de broadcastwereld dat de NIJB,
in eerste instantie samen met de Eredivisieclubs, gaat helpen om een strategie te
ontwikkelen om ijshockey onder bredere aandacht van het publiek te brengen.
Er komt een sponsorcommissie, die een sponsorplan gaat samenstellen in het kader van
sponsorwerving.
8. Bestuursverkiezing
De penningmeester, de heer Theo Assmann, treedt tussentijds af en stelt zich niet
herkiesbaar. De voorzitter, de heer Ruud Vreeman, treedt af en kan zich momenteel
vanwege externe omstandigheden niet herkiesbaar stellen. De heer Vreeman zou zich op
zijn beurt graag na zijn interim-burgemeesterschap van Groningen (maximaal 11 maanden)
weer willen inzetten voor de ijshockeysport. De vice-voorzitter stelt zich kandidaat voor de
positie van voorzitter van de Nederlandse IJshockey Bond. Het voorstel is dat Ruud
Vreeman zichzelf na een jaar opnieuw kiesbaar stelt als voorzitter. Op korte termijn gaat
het bondsbestuur op zoek naar een penningmeester.
Comform artikel 9 van de statuten van de Nederlandse IJshockey Bond stelt het
bondsbestuur de vergadering voor om de heer Jan Hopstaken te benoemen tot voorzitter
van de Nederlandse IJshockey Bond en akkoord te gaan met bovengenoemd voorstel. De
algemene ledenvergadering gaat akkoord met het voorstel.
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9. Benoeming leden vaste commissies seizoen 2013-2014
De algemeen directeur draagt de volgende leden van de vaste commissies ter benoeming
aan de algemene ledenvergadering voor:
FINANCIËLE COMMISSIE
B. Robers
lid
H. Vlaardingerbroek
lid
COMMISSIE VAN BEROEP
Mr. P.P. Rousseau
voorzitter
Jhr. Mr. P.R. Feith
lid
Mr. A.G.W. Leijsen
lid
De algemeen directeur doet een oproep voor een nieuwe kandidaat voor de commissie van
beroep. Jhr. Mr. Feith heeft aangegeven er gezien zijn leeftijd mee te willen stoppen.
MEDISCHE COMMISSIE
Jean Driessen, MD PhD
Richard van Delft
Robert James Goddard
Stephan Widjaja
Dr. Frank Baarveld

voorzitter
lid
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
J.P.L. Ham
De voorzitter verzoekt de algemene ledenvergadering de voorgestelde leden van de vaste
commissie te benoemen. De financiële commissie, de commissie van beroep, de medische
commissie en het college van arbiters worden conform het voorstel benoemd.
10.a. Vaststelling contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2013-2014
Met ingang van seizoen 2002-2003 worden de contributies, bijdragen en afdrachten
jaarlijks, bij aanvang van het seizoen, aangepast op basis van de prijsindexcijfers (2,8%)
voor gezinsconsumptie. De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de
contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2013-2014 vast te stellen. De algemene
ledenvergadering gaat akkoord.
10.b. Vaststelling scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2013-2014
Met ingang van seizoen 2008-2009 worden de vergoedingen aan scheidsrechters jaarlijks,
bij aanvang van het seizoen, aangepast op basis van de prijsindexcijfers (2,8%) voor
gezinsconsumptie. De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2013-2014 formeel vast te stellen. De algemene ledenvergadering
gaat akkoord.
De vergadering vraagt wanneer de vergoedingen weer worden aangepast. De voorzitter
geeft aan dat de vergoedingen ieder jaar met de indexering worden verhoogd.
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11.a. Jaarplan NIJB 2014
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering het jaarplan NIJB 2014 vast te stellen.
De jaarplan NIJB 2014 wordt goedgekeurd.
Harry Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den Haag) vraagt om een toelichting op het talentvolgsysteem. De technisch directeur geeft aan dat hij afhankelijk is van de IT-mensen. Het
talentvolgsysteem wordt namelijk opgenomen binnen nijb.nl en niet apart.
11.b. Begroting NIJB 2014
De algemeen directeur geeft een korte toelichting op de begroting NIJB 2014. Aan de
lastenkant is een bezuiniging op de huurkosten bureau en accommodaties vanwege de
samenwerkingsovereenkomst met de Gemeente Eindhoven. Ondanks toch een uitbreiding
van de sporttechnische programma’s. Aan de lastenkant staat de post Overige
organisatiekosten. Deze kosten betreffen onder andere kosten voor de projecten ‘Naar een
veiliger sportklimaat’ en ‘Development assistance IIHF’, waarvoor aan de batenkant
subsidies staan opgenomen. Aan de batenkant zijn opbrengsten van leden-bijdragen hoger
vanwege meer activiteiten nationale teams, opbrengsten evenementen hoger vanwege de
bekerfinale. Bovendien zijn aan de batenkant sponsorgelden opgenomen. Daartegenover
staat een substantieel verlies van opbrengsten uit subsidies.
Bij NOC*NSF is een subsidie aangevraagd in het kader van organisatieontwikkeling. (Per 1
februari duidelijkheid.) Bij het IOC is een subsidie (gelabeld aan het project) aangevraagd in
het kader van het aantrekken van buitenlandse talentcoaches voor spelers en goalies. Bij
de provincie Noord-Brabant wordt een subsidie aangevraagd in het kader van de
talentcoaches van de NIJA. Er lopen derhalve nog een aantal subsidieaanvragen (zoals
ook in het kader van sportparticipatie), waarvan op dit moment niet duidelijk is of de
subsidies worden toegekend. Deze subsidies zijn niet in de begroting van 2014
meegenomen.
De voorzitter verzoekt de algemene ledenvergadering de begroting NIJB 2014 vast te
stellen. De begroting NIJB 2014 wordt goedgekeurd.
12. Onderscheidingen
Het bondsbestuur draagt de volgende personen voor tot lid van verdienste van de
Nederlandse IJshockey Bond:
Marlies Goessens
Marlies Goessens, veelzijdig, multifunctioneel en breed inzetbaar, een clubvrouw in hart en
nieren. Eaters bovenal! Maar Marlies realiseert zich dat er om ijshockey te spelen meer
partijen nodig zijn dan alleen haar favoriete ijshockeyclub. Zo heb je tegenstanders,
scheidsrechters en vrijwilligers nodig voor het algemene nut, zo heb je een bond nodig voor
infrastructuur, reglementen, competities, et cetera. Ook op al deze genoemde fronten zet
Marlies op een enthousiaste en contentieuze wijze haar beste beentje voor. Zo is ze
gastvrouw bij de WK’s en zit ze aan de balie in het WK-hotel en zorgt ze dat probleempjes
snel en tot ieders tevredenheid worden opgelost. Haar vriendelijkheid en klantgerichtheid
liggen daaraan ten grondslag. De vele lekkernijen op de balie zullen daar mede debet aan
zijn. Als competitieleider van de junioren zorgt ze voor een goed competitieschema,
probeert ze het iedereen naar de zin te maken, maar is ze ook (noodzakelijk) streng tegen
mensen die afspraken of reglementen schenden. Zo verleent ze haar medewerking aan het
landelijke scheidsrechterweekend. De echte regelneef staat op: hotelreserveringen,
kamerindelingen, inkoop van maaltijden (inclusief de gevierde lekkernijen), de catering, de
betalingen, et cetera. Ze doet het allemaal en wederom belangeloos! Marlies heeft de
scheidsrechters in haar hart gesloten, maar wat nog belangrijker is: zij ook Marlies. Over
hart gesproken: haar hart ligt ook bij het vrouwenijshockey. De grote animator (samen met
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haar dochter) van het Girls Only Hockey Weekend. Een geweldig evenement dat dit
seizoen voor de derde keer door Marlies werd georganiseerd. Alle meiden van Nederland
kijken hier telkens weer naar uit. Waarom? Het weekend zorgt voor sportiviteit, lol, plezier
en uitdaging. Geweldig om te zien hoe Marlies dit organiseert en hoe goed ze voor de
meiden zorgt. Graag bedankten we Marlies hartelijk voor haar jarenlange inzet voor het
Nederlandse ijshockey. Behalve Marlies bedanken we ook nog wat anderen. En wel haar
gezin. Zonder de steun en toeverlaat van haar dochters Cindy en Jenny, maar vooral haar
man Piet, zou Marlies nooit kunnen doen wat ze allemaal doet. We hopen dat ze Marlies en
daarmee het Nederlandse en het Geleense ijshockey nog lang mogen steunen.
Graag draagt het bondsbestuur Marlies Goessens voor aan de algemene ledenvergadering
voor de benoeming tot lid van verdienste van de NIJB.
De algemene ledenvergadering benoemt mevrouw Marlies Goessens tot lid van verdienste
van de Nederlandse IJshockey Bond.
Jan Kerkhof
Actief bij GIJS Groningen
Jan Kerkhof is vanaf 1975 tot heden bench official bij GIJS Groningen. Vanaf 1977 tot en
met 2002 heeft hij zich bij GIJS Groningen verdienstelijk gemaakt als clubbladmedewerker.
Sinds 1984 tot heden houdt Jan de statistieken van de club bij. Daarnaast was hij bij de
club Groningen van 1995 tot en met 2003 actief als clubscheidsrechter. Vanaf 2006
bekleedt Jan de stoel van clubhistoricus en is hij de auteur van het boek ‘Terug in de
Gijstijd 40 jaar ijshockey in Groningen’.
Actief bij de NIJB
Voor de NIJB is Jan sinds 1991 actief als bondsstatisticus Eredivisie, Eerste divisie en
nationale mannenteam. Daarnaast vervult hij vanaf 1993 tot heden de functie van Sport
Director tijdens WK’s in Nederland. In de functie van Sport Director heeft hij de IIHF WK's
mannen in Eindhoven en Tilburg (in 1993, 1996, 2002, 2005 en 2010) en het IIHF WK U18
in Heerenveen (in 2012) tot organisatorisch succes gebracht. In dezelfde periode nam Jan
de functie van Sport Director waar tijdens de IIHF Continental Cup in Amsterdam in 2002,
tijdens de Euro Ice Hockey Challenge-toernooien in Zoetermeer en Tilburg (respectievelijk
in 2003, 2006 en 2008) en tijdens de bekerfinaleweekenden in Eindhoven in 2004 en 2005.
Jan was zeer betrokken bij de organisatie van de IIHF Hockey Development Camps in
Eindhoven in 2003, 2004 en 2005. Vanaf 2003 tot heden is Jan voorzitter van de werkgroep
statistiekverwerking en houdt zich daarbij bezig met de controle van de wedstrijdformulieren
Eredivisie en Eerste divisie. Vanaf 2003 tot heden is Jan de ontwerper en maker van
diverse oorkondes, certificaten en diploma's. Vanaf 2005 tot heden is Jan binnen de NIJB
actief als Supervisor Bench Officials en derhalve actief als ontwerper van het
wedstrijdformulier, als auteur van de Handleiding Bench Officials en als cursusleider van de
cursus Bench Official.
Actief bij de IIHF
Jan mag zich ook verdienstelijk noemen op internationaal niveau. Hij was in de periode van
1996-1998 voor de IIHF actief als Assistant Result Manager tijdens het IIHF WK U20 APoule in Geneve (Zwitserland) in 1997 en het IIHF WK A-poule in Zurich (Zwitserland) in
1998. In de periode van 2006-2008 was Jan voor de IIHF actief als Result Manager tijdens
het IIHF WK Women Division III in Sheffield (Groot-Brittannië) in 2007 en het IIHF WK U20
Division II in Canazei (Italië) in 2008.
De vele functies die Jan bekleedt en heeft bekleed, doet hij met bijzonder veel kennis van
zaken, gedrevenheid voor de ijshockeysport en precisie. Iemand die uiterste
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nauwkeurigheid neerzet in alles wat hij doet. Dankzij zijn competenties staat de NIJB
binnen de IIHF al jarenlang bekend als een goede organisator van evenementen. Hij wordt
in veel van zijn werkzaamheden bijzonder bijgestaan door zijn vrouw Rennie Schuurman.
Een bijzonder goedlachse vrouw, die zichzelf ook zeer verdienstelijk maakt voor de
ijshockeyclub in Groningen, de NIJB en in het verleden ook voor de IIHF. Zonder de steun
en toeverlaat van Rennie zou Jan nooit kunnen doen wat hij allemaal doet. We hopen dat
ze Jan en daarmee het Nederlandse en het Groningse ijshockey nog lang mag steunen.
Graag draagt het bondsbestuur Jan Kerkhof voor aan de algemene ledenvergadering voor
de benoeming tot lid van verdienste van de NIJB.
De algemene ledenvergadering benoemt de heer Jan Kerkhof tot lid van verdienste van de
Nederlandse IJshockey Bond.
Gertjan van Eck
Gertjan van Eck was met zijn bedrijf DESTIL hoofsponsor in Tilburg, terwijl hij zich in
andere steden zoals bijvoorbeeld Den Haag en Amsterdam niet onbetuigd liet. Een man die
niet alleen voor zijn clubbie gaat, maar voor het Nederlandse ijshockey. Meer mensen
zouden daar, en dan nog niet eens in financiële zin, een voorbeeld aan kunnen nemen.
Ook heeft Gertjan met zijn bedrijf tijdens bekerfinales financiële support geleverd, ook
daarmee heeft hij het ijshockey in Nederland op de been gehouden. Meer mensen zouden
daar, en dan nog niet eens in financiële zin, een voorbeeld aan kunnen nemen.
Des te vervelender dat hij en zijn gezin slachtoffer werd van een brute overval. We gaan nu
niet in op details daarvan, maar het gebeuren had in ieder geval zoveel impact, dat Gertjan
de ijshockeysport de rug toekeerde. Peter van Biezen, zei daar bij aanvang van het seizoen
het volgende over: “Ik vind het heel erg dat Gertjan er niet is. Het is het alsof er een teamlid
in de kleedkamer ontbreekt. Gertjan is deel van ons team, zo voelt dat voor mij. Ik vind het
jammer voor Trappers dat we hierdoor een sponsor missen. Maar ik vind het veel erger dat
we Gertjan missen, zijn persoonlijkheid. Hij hoort bij Trappers."
Daarom doet het de hele ijshockeyfamilie deugd dat Gertjan zijn gezicht weer op de
ijsbanen laat zien en zijn we bijzonder trots dat hij hier vanavond is.
Graag draagt het bondsbestuur Gertjan van Eck voor aan de algemene ledenvergadering
voor de benoeming tot lid van verdienste van de NIJB.
De algemene ledenvergadering benoemt de heer Gertjan van Eck tot lid van verdienste van
de Nederlandse IJshockey Bond.
13. Rondvraag
Rob Pelders (IJHC Dordrecht Lions) stelt voor om sheets digitaal in te zenden. Jan Kerkhof
(voorzitter werkgroep statistiekverwerking) geeft aan dat een papieren sheet een officieel
document is. Bekeken moet worden of kan worden volstaan om een kopie van het officiële
papieren sheet als pdf in te sturen. Clubs moeten dan wel het officiele papieren document
bewaren en bij discussie inleveren. Het gaat uiteindelijk om de handtekeningen. Ab Sier
(Saints Nijmegen) geeft aan dat in de praktijk een kopie van een officieel document erkend
wordt als een officieel document. De algemeen directeur stelt voor het inzenden van het
papieren sheet dit seizoen aan te houden en voor het volgend seizoen met een antwoord te
komen.
Joop Vullers (erelid) complimenteert het bestuur met het binnenhalen van de hoofdsponsor.
Een positie op het ijs waar we geen trofee voor hebben, is die voor de linesman. Joop
Vullers stelt voor de Ilse Robben-trofee toe te voegen aan de best-player-awards. Het is nu
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vijf jaar geleden dat Ilse Robben is overleden. Het bondsbestuur neemt dit voorstel in
overweging.
14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.
Voorzitter:

Secretaris:
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PRESENTIELIJST ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE NEDERLANDSE
IJSHOCKEY BOND, GEHOUDEN OP DONDERDAG 23 JANUARI 2014 IN
‘T VEERHUIS TE NIEUWEGEIN
Bondsbestuur
R.L. Vreeman
J. Hermsen
J.W.M. Hopstaken
L.B.T. Pakos

- voorzitter (aangetreden 21-11-2011)
- bestuurslid (aangetreden 21-11-2011)
- bestuurslid (aangetreden 01-07-2013)
- bestuurslid (aangetreden 01-07-2013)

Medewerkers bondsbureau
A.J.J.C. van Berkel
T.J.A. van Gerwen
mevrouw W. Olijhoek
J.P.L. Ham

- algemeen directeur
- technisch directeur
- office manager
- medewerker financiële administratie

Leden
IJV Amstel Tijgers anno 1963
Stichting Topsport
Red Eagles 's-Hertogenbosch
IJshockey Vereniging
Red Eagles 's-Hertogenbosch
IJshockeyclub Dordrecht Lions
IJV Eindhoven Kemphanen
Stichting Topijshockey Eaters Limburg
VJB Smoke Eaters Geleen
Hijs Hokij Den Haag
Stichting Eredivisie Friesland Flyers 2012
Stichting IJshockeyclub Capitals
Leeuwarden
Stichting Topijshockey Tilburg
Stichting IJshockeyclub Utrecht
IJV Zoetermeer Panters

aantal
stemmen
2 - B.A. van Duin
1

-

J. Ekels

2
2
2
2
2
2
2

-

J. Ekels, R. Pelders, L. v.d. Thillart
J.J. van Tilborg, W. van Leer
W. van Herk
H. Götschenberg
Mevrouw N. Kösters, H. Götschenberg
H. Vlaardingerbroek, L.J. de Jong
H. Hoekstra

2
3
2
2

-

N. Brouwer
R. van Gestel
R. Veldhuisen
P.F. Soeters, M. v.d. Klugt

Ereleden en leden van verdienste
J.M.C.C. Herijgers
A.J.M. van Rijswijk
J.M.I. Vullers
J.H. Kerkhof
E. Martin
Mevrouw M. Goessens-Stans

-

erelid
erelid
erelid
lid van verdienste/statistiekverwerking
lid van verdienste/competitiecommissie
lid van verdienste/competitiecommissie

Commissieleden en overigen
A. Sier
P. van Dongen
E. van de Pas
Mevrouw S. van Heteren
J. Meijsen
K.R. Perdon
P. Goessens
Mevrouw R. Schuurman
Mevrouw M. Olfers

-

Saints Nijmegen (contractant)
Tilburg Capitals (contractant)
Tilburg Capitals (contractant)
competitiecommissie
IJshockey.com
VSK
belangstellende
belangstellende
Instituut Sportrechtspraak
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Leden afwezig met kennisgeving

Stichting Top IJshockey Eindhoven

aantal
stemmen
-2

Leden afwezig zonder kennisgeving

Stichting Topsport Dordrecht Lions
Stichting Support Eindhoven IJshockey
IJshockeyclub Enschede Lions
GIJS Bears Groningen
Eredivisie IJshockey Den Haag
SJIJ Heerenveen e.o. 1991
Hoornse IJshockeyvereniging
“Blue Mountain Cougars”
LIJC Leiden Lions
Stichting IJshockey Noviomagus
VJN Nijmegen
Stichting Sweetlake Panters

aantal
stemmen
-2
-1
-1
-2
-2
-2
-1
-2
-1
-2
-1

Berichten van verhindering ereleden, leden van verdienste, commissieleden en overigen
F. Baarveld
- erelid/medische commissie
R.M.U. Jonkmans
- erelid/tuchtcommissie
W. Tamboer
- erelid/tuchtcommissie
C. Speijer
- lid van verdienste
A.G.W. Leijsen
- college van arbiters
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