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ONTWIKKELINGEN 
IJSHOCKEY NEDERLAND 

ALV, 2 JUNI 2021 
AGENDAPUNT 6 

 
 

 

CORONA 

IJshockey Nederland gaat positief uit van een herstart eind september, 
begin oktober. Mogelijk dat nog even zonder publiek moet worden 

gespeeld.  

Bekend is dat bij binnensporten sprake is van een terugval in het aantal leden. 
Derhalve moeten we, met name op verenigingsniveau, actief aan de slag met 
ledenwerving.  
 
Naast het uitzetten van een online wervingscampagne zorgt IJshockey Nederland voor een 
ledenwervingspakket "Berebinken", waaronder een handleiding, online informatieboekje, 
learn-to-play-programma, diploma's en merchandise.  
 
Merchandise wordt door IJshockey Nederland ingekocht en tegen inkoopprijs verstrekt aan 
de clubs.  
 
"Berebinken" wordt in september gelanceerd. 
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MEDISCHE COMMISSIE 

Met een nieuwe samenstelling van de medische commissie gaat IJshockey 
Nederland aan de slag in het kader van voorlichting en preventie. 

IJshockey Nederland is van mening dat een sportbond de verantwoordelijkheid 
draagt in het maximaliseren van veiligheid van spelers en officials en moet 
beschikken over een actieve medische commissie die bijdraagt aan 
blessurepreventie door middel van voorlichting en het gevraagd of ongevraagd 
geven van advies. 
 
De rol van de medische commissie is voornamelijk adviserend. Advies kan worden 
gegeven door middel van het organiseren van een jaarlijks seminar voor clubartsen en 
clubfysiotherapeuten met telkens een tweetal thema’s.  
 
De medische commissie buigt zich over een blessureregistratiesysteem waardoor gekeken 
kan worden naar overeenkomsten in soorten blessures. Gekeken wordt naar preventie van 
(langdurige) blessures en het zijn van een vraagbaak in het kader van een netwerk van 
specialisten.  
 
Met de medische commissie wordt een jaarplan opgesteld met de doelstellingen voor het 
komende jaar.  
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LICENTIEREGLEMENT 

Vanaf het seizoen 2021-2022 treedt na goedkeuring door de algemene 
ledenvergadering een licentiereglement in werking. 

Sprake is van een fasering: vanaf 2021-2022 een licentiesysteem voor Oberliga en 
BeNe-League, vanaf 2022-2023 een licentiesysteem voor eerste divisie.  
 
Er wordt een licentiecommissie samengesteld. De licentiecommissie beoordeelt de 
aanvraag, toetst de documenten en evalueert.  
 
De licentiecommissie toetst tussentijds de voortgang en of clubs zich nog steeds aan de 
licentievoorwaarden houden.  
 
Onderdelen van het licentiereglement zijn governance, raad van toezicht en goed 
werkgeverschap. 
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HOCKEY HALL OF FAME 

IJshockey Nederland richt een digitale Hockey Hall of Fame in. 

Een werkgroep buigt zich over het inrichten van een digitale Hockey Hall of Fame.  
 
In de komende maanden worden de plannen vormgegeven.  
 
De digitale Hockey Hall of Fame wordt aan het begin van het seizoen 2021-2022 
gelanceerd.  
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AUTOMATISERING 

Wegens veroudering van onze bestaande online software heeft IJshockey 
Nederland moeten kiezen voor nieuwe software voor haar leden- en 

wedstrijdadministratie.  

AllUnited verenigingsadministratie 
De Service Organisatie Nederland Sport is door NOC*NSF aangesteld als 
serviceorganisatie voor (kleine) sportbonden en richt zich voornamelijk op het ontzorgen 
van de aangesloten sportbonden. Voor alle kleine sportbonden die zich hebben 
aangesloten bij de Service Organisatie Nederland Sport ontwikkelt en onderhoudt AllUnited 
specifieke software om sportverenigingen te ontzorgen. Sinds 2020 is IJshockey Nederland 
aangesloten bij de Service Organisatie Nederland Sport.  
 
IJshockey Nederland heeft voor de online ledenadministratie gekozen voor de 
verenigingsadministratie van AllUnited. Deze software biedt de clubs en contractanten een 
volwaardige en moderne online clubadministratie. Er is een basisconfiguratie voor de 
ClubUnify. Deze wordt betaald door IJshockey Nederland / Nederland Sport. Specifieke 
modules zijn mogelijk en voor kosten van de club zelf, denk hierbij aan een volledig 
geïntegreerde boekhouding, website of ClubApp.  
 
Overstappen-overzetten gegevens 
Om het voor clubs makkelijk(er) te maken om de gegevens van de bestaande leden 
(spelers, teamofficials, bench-officials, clubscheidsrechters, bestuursleden, kaderleden, 
trainende leden, relaties, et cetera) over te zetten is een spreadsheet ontwikkeld. Clubs 
kunnen er natuurlijk ook voor kiezen om alle leden één voor één in te vullen in de online 
verenigingsadministratie. 
 
Oude gegevens 
De huidige informatie in het NIJB-systeem is niet voldoende om de gegevens naar het 
nieuwe ClubUnify te kopiëren. Wedstrijdstatistieken worden omgezet naar nieuwe software 
zodat deze zichtbaar blijven. 
 
Hoe gaan wij jullie helpen met ClubUnify? 
Uiteraard gaan wij clubs niet zomaar in een nieuw systeem loslaten, AllUnited gaat aan de 
hand van de door jullie aangeleverde informatie jullie ClubUnify opbouwen. Ook gaat 
AllUnited jullie uitleg geven via demoavonden, het liefst fysiek maar wanneer dat niet kan 
nog online. Daarbij kunnen jullie altijd vanuit jullie ClubUnify handleidingen raadplegen en 
waar nodig de supportafdeling van AllUnited, middels een ticketsysteem, benaderen voor 
hulp.  
 
Wat is er eigenlijk mogelijk? 
Het grote verschil met de oude software is dat de nieuwe software veel ondersteuning gaat 
bieden voor jouw club. De nieuwe software biedt de club namelijk een volledige online 
ledenadministratie waaronder een CRM-systeem, facturatiemodule gekoppeld aan iDeal en 
een ClubApp. Met de ClubApp kunnen clubs en contractanten onderweg met de telefoon 
de online ledenadministratie bijwerken. Via het pakket kun je ook evenementen aanmaken, 
deelnemers koppelen en facturen versturen. Met het CRM-systeem kunnen doelgroepen 
worden geselecteerd en gemaild. Via het systeem kunnen rapporten worden gegenereerd. 
Kortom een pakket dat ontzorgt en voorkomt dat een dubbele administratie moet worden 
bijgehouden. Alles-in-een! 
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Brochure 
In deze overzichtelijke brochure krijg je een indruk van de mogelijkheden. Klik hier voor de 
brochure. 
 
Wat gaan jullie krijgen en wat kost dit? 
 
- Standaardconfiguratie ClubUnify 
Wat zit er in deze configuratie: relatieadministratie, functiebeheer, families samenstellen, e-
mail functionaliteit, facturatiemodule, digitaal inschrijfformulier, een interface tussen bond 
en club, rapportagetool voor inzichten op uw data, documentenbeheer en 
evenementenmodule. 
  
Deze standaardconfiguratie gaat jullie €0,00 kosten – IJshockey Nederland gaat alle clubs 
en contractanten voorzien van ClubUnify met daarin de functionaliteiten welke voor alle 
clubs en contractanten noodzakelijk en interessant zijn. 
  
- Optionele modules ClubUnify 
Binnen ClubUnify is het mogelijk om extra modules aan te schaffen, dit zijn modules welke 
voor sommige clubs wel interessant zijn en voor andere misschien toekomstmuziek. Denk 
hierbij aan een vrijwilligersmodule (aanmaken en inplannen diensten), een volledig 
geïntegreerde website inclusief hosting, een sponsormodule, materialenbeheer en een 
volledige boekhouding. De belangrijkste module welke heel erg interessant is – is de iDeal 
koppeling. Hiermee kunnen leden en/of sponsoren direct hun (contributie)facturen betalen. 
Daarnaast is er de optie om een ClubApp aan te schaffen, deze koppelt uiteraard met jullie 
systeem. 
 
Kosten modules 
Via de menukaart van AllUnited kun je precies zien wat de kosten van de diverse modules 
zijn. Klik hier voor de menukaart. 
 
Online wedstrijdformulier 
HockeyData levert het online wedstrijdformulier. Jan Kerkhof – supervisor bench officials - 
geeft voor het seizoen 2021-2002 een instructie aan de bench-officials ten aanzien van het 
online wedstrijdformulier. Ook zal voor aanvang van het seizoen een demo aan coaches en 
scheidsrechters worden gegeven. 
 
Uitwisseling van data tussen HockeyData en AllUnited zal automatisch plaatsvinden.  
 
Voor aanvang van een wedstrijd kan de line-up online worden ingevuld.  
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1FmNbjI1_lPOT1ptJ21HkmxCrwOCtElPU/view?usp=sharing&utm_source=IJshockey+Nederland&utm_campaign=4be3e2fa83-EMAIL_CAMPAIGN_2021_03_11_06_47&utm_medium=email&utm_term=0_d9423746e7-4be3e2fa83-&mc_cid=4be3e2fa83&mc_eid=UNIQID
https://drive.google.com/file/d/1FmNbjI1_lPOT1ptJ21HkmxCrwOCtElPU/view?usp=sharing&utm_source=IJshockey+Nederland&utm_campaign=4be3e2fa83-EMAIL_CAMPAIGN_2021_03_11_06_47&utm_medium=email&utm_term=0_d9423746e7-4be3e2fa83-&mc_cid=4be3e2fa83&mc_eid=UNIQID
https://drive.google.com/file/d/1zg8FfWG4Z4HvsnC1vkkIq6ba0GX4HxAm/view?usp=sharing&utm_source=IJshockey+Nederland&utm_campaign=4be3e2fa83-EMAIL_CAMPAIGN_2021_03_11_06_47&utm_medium=email&utm_term=0_d9423746e7-4be3e2fa83-&mc_cid=4be3e2fa83&mc_eid=UNIQID
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COMMUNICATIE 

IJshockey Nederland richt zich de komende jaren op een beter 
communicatieplan via de sociale mediakanalen. 

Via de website van IJshockey Nederland wordt veel gecommuniceerd en veel 
informatie verstrekt.  
 
Via Social Media wordt naast algemene zaken over evenementen gecommuniceerd. 
 
In het kader van communicatie is een communicatieteam waaronder 3 journalisten 
geformeerd. Dit communicatieteam zal meer de nadruk leggen op alle geledingen binnen 
IJshockey Nederland. 
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AANPASSINGEN 
LEEFTIJDSCATEGORIEËN SEIZOEN 

2021-2022 

Op 9 maart 2021 is met de jeugdclubs gesproken over het aanpassen van 
de leeftijdscategorieën van even naar oneven, het aanpassen van U19+ 
naar U20 of U21 en het splitsen van de juniorencompetitie (aspiranten) 

naar 2 leeftijdscategorieën. 

Uit de enquête die daarop is gevolgd zijn de volgende resultaten gekomen met de 
daaraan gekoppelde nieuwe aanpassingen: 
 
Leeftijdscategorie aanpassen van even naar oneven: Meer dan 80% van de verenigingen 
heeft gekozen voor een indeling op oneven leeftijdscategorieën. Derhalve zullen de 
leeftijdscategorieën worden aangepast naar oneven jaartallen (naar U9, U11, U13, U15, 
U17). Het niet competitief spelen worden verschoven van U12 naar U13 leeftijd. 
 
U19+ of aanpassing naar U20 of U21: 50% van de verenigingen heeft gekozen voor de 
leeftijdscategorie U21. IJshockey Nederland heeft derhalve besloten de leeftijdscategorie 
van 19+ aan te passen naar U21. 
 
Juniorencompetitie (aspiranten) 1 leeftijdscategorie of 2 leeftijdscategorieën: Hier is de 
verdeling 50/50. IJshockey Nederland heeft besloten de juniorencompetitie in te delen in 
twee categorieën: U14 en U17. Deze indeling is afhankelijk van de definitieve 
inschrijvingen. 
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OPLEIDINGEN 

IJshockey Nederland organiseert in het seizoen 2021-2022 de volgende 
opleidingen voor sportleiders. 

De opleiding IJshockeytrainer/coach 1 wordt wanneer mogelijk live (fysiek) georganiseerd. 
Mocht dit niet mogelijk zijn dan worden de modules online gegeven. 
 
De opleidingen IJshockeytrainer/coach 2-3 worden online en live georganiseerd.  
 
Dit seizoen wordt gestart met de opleiding IJshockeycoach 2. Voor deze opleiding kan 
vanuit het Sportakkoord een vergoeding worden aangevraagd. De aanvraag voor de 
vergoeding is ingewikkeld en moet door een vereniging bij de gemeente worden gedaan. 
Hierbij wordt door Voorschoten voor elkaar ondersteuning geboden.  
 
Op de website volgt informatie over de opleiding IJshockeygoaliecoach 1-2. 
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ONTWIKKELING COMPETITIEOPZET 
NAAR BNL-A EN BNL-B 

IJshockey Nederland richt zich de komende jaren op de ontwikkeling van 
een competitieopzet naar BNL-A en BNL-B. 

Doelstelling is dat in het seizoen 2024-2025 de opzet BNL-A en BNL-B wordt uitgerold. In 
het seizoen 2024-2025 zal de opzet toekomstdivisie worden opgezet.  

 
Te zetten stappen:  
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WET BESTUUR EN TOEZICHT 
RECHTSPERSONEN 

Nieuwe wettelijke verplichtingen voor verenigingen en stichtingen - Vrijwel 
alle verenigingen en stichtingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 

voldoen aan de nieuwe wet WBTR, de wet bestuur en toezicht 
rechtspersonen. 

Het is belangrijk hierop voorbereid te zijn. Het is wel wat werk om dit goed te doen. In 
de nieuwe wet zit een uitbreiding van de aansprakelijkheid van bestuursleden, maar 
de wet gaat vooral over het reilen en zeilen binnen de vereniging. 
 
Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt: ‘Het wetsvoorstel geeft vorm aan een 
professionaliseringsslag bij verenigingen en stichtingen. De noodzaak hiervan is gebleken 
na een aantal incidenten.’ Met incidenten bedoelt men financiële problemen, zelfverrijking 
van bestuurders, fraude en diefstal. 
De reikwijdte van de wet is veel groter dan het aanpassen van statuten. Dat is echt 
onvoldoende. De wet stuurt op het vastleggen van basisregels voor bestuur en toezicht. De 
rol van het toezicht wijkt duidelijk af van de verplichtingen voor verenigingen en stichtingen 
tot nu toe. Achtergronden van de nieuwe wet en hoe verenigingen hebben samengewerkt 
om eraan te voldoen, zijn te vinden op www.wbtr.nl. 

Korting bij gebruik WBTR-stappenplan 

IJshockey Nederland gaat jullie als verenigingen/stichtingen ondersteunen bij het 
voldoen aan de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Er is een 
handig stappenplan ontwikkeld door een samenwerkingsverband van 
koepelorganisaties en grote verenigingen. Leden van IJshockey Nederland kunnen 
hiervan gebruik maken en krijgen een korting van 60%. Bij het succesvol 
implementeren van de stappen wordt bovendien de investering van 95 EURO 
gecrediteerd door IJshockey Nederland. Met andere woorden, je kunt zonder kosten 
de WBTR toepassen binnen jouw vereniging/stichting. 
 
Het stappenplan leidt bestuursleden op begrijpelijke wijze langs alle verplichtingen van de 
nieuwe wet. In de online-omgeving kunnen alle regels en afspraken binnen de vereniging of 
stichting worden vastgelegd in online werkboeken. Voorbeeldteksten helpen daarbij. Op 
deze manier kom je tegemoet aan de eisen van de wet om invulling te geven aan het goed 
besturen van de organisatie. De financiering door IJshockey Nederland maakt het gebruik 
extra aantrekkelijk. Het WBTR-programma maakt (duur) juridisch advies onnodig. 
Door de WBTR zullen waarschijnlijk ook de verenigingsstatuten moeten worden aangepast. 
De gegevens in de werkboeken maken het voor de notaris eenvoudiger statuten op te 
stellen of te controleren. Dat zal ook schelen in de kosten. Ga naar de volgende link om je 
rechtsreeks in te schrijven. Als vereniging betaal je de kosten aan de IVBB, waarna je met 
de factuur terugbetaling bij IJshockey Nederland kunt aanvragen. 

http://www.wbtr.nl/
https://wbtr.nl/partner/ijshockey-nederland/
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AANPASSEN STATUTEN 

In het kader van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) 
moeten de voldoen aan de nieuwe wettelijke verplichtingen voor 

verenigingen en stichtingen. 

Door de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) zullen waarschijnlijk ook de 
verenigingsstatuten moeten worden aangepast. 
 
Die stichtingen en verenigingen die hun statuten aanpassen, ontvangen – na overdracht 
van de nieuwe statuten - van IJshockey Nederland een voucher van EUR 250 voor de 
notariskosten. 
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ONTWIKKELINGEN TEAMSTRIPES 

De volgende ontwikkelingen binnen TeamStripes worden gemeld.  

De webpagina's TeamStripes zijn geactualiseerd. De opleidingsmaterialen zijn 
herschreven.  
Van procedures en straffen zijn clips gemaakt. Met scheidsrechters wordt tweewekelijks 
een call gehouden. De call met clubs (scheidsrechterscoördinatoren) was buitengewoon 
productief en wordt in juni vervolgd. Er is een wervingspagina voor scheidsrechters 
ontwikkeld.  
 
Om internationaal een en dezelfde regelboek te hebben, is er door de IIHF een nieuw 
spelregelboek geschreven waarin het spelregelboek van de NHL en de IIHF zijn 
samengevoegd. Dit brengt naast veel spelregelwijzigingen ook wijzigingen met zich mee 
welke op het ijs gaan veranderen.  
 
Tijdens het IIHF-congres in juni 2021 wordt het spelregelboek in stemming gebracht waarbij 
de verwachting is dat het spelregelboek wordt goedgekeurd. 
 
Daarop wordt het spelregelboek vertaald en gedrukt en de wijzigingen gecommuniceerd 
met de clubs, coaches, spelers en scheidsrechters. Vijf werkgroepen hebben naar het rule 
book gekeken. In augustus en september vinden digitale bijeenkomsten plaats met uitleg 
over de spelregelwijzigingen. In september vindt het reguliere scheidsrechtersweekend 
plaats, waarbij op zondag 5 september een bijeenkomst wordt gehouden met coaches van 
de eerste divisie, eredivisie en BeNe-League. 
 
De clubs hebben van de wijzigingen op en rond het ijs een brief ontvangen.  
 
Per 1 januari 2022 zal de vereniging TeamStripes worden opgericht. 
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PROMOTIEPLAN PARA-IJSHOCKEY 

Sport en bewegen hebben op allerlei manieren een positieve invloed op 
mensen. Ze helpen mensen om fitter te worden en zich beter te voelen. 
Ook in sociaal-emotioneel opzicht draagt sport en bewegen bij aan een 

gezond leven. Deze effecten zijn mogelijk nog meer van toepassing voor 
mensen met een beperking.  

Onze samenleving is er gelukkig steeds meer op gericht om mensen met een beperking 
zoveel mogelijk te integreren in de huidige maatschappij. In een moderne samenleving 
hoeft niemand buitenspel te staan, of het nu gaat om onderwijs, wonen, werk en vrije tijd. 
Sport heeft een belangrijke plaats in onze samenleving. En ook binnen de sport krijgt deze 
integratie steeds meer aandacht. Een belangrijke ontwikkeling, want zeker voor mensen 
met een beperking is het kunnen sporten van erg groot belang. Sport geeft plezier en 
voldoening, bevordert de gezondheid en stimuleert de sociale contacten met andere 
mensen, gehandicapt én niet gehandicapt. Het deelnemen aan sportactiviteiten vergroot 
het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van mensen met een beperking. 
 
Vanuit de visie dat sport significant bijdraagt aan de maatschappelijke integratie en 
acceptatie van gehandicapten slaan Gehandicaptensport Nederland (GSN) en IJshockey 
Nederland (IJNL) de handen ineen om para-ijshockey beter op de kaart te zetten. Beide 
organisaties willen op deze wijze bijdragen aan een nog grotere participatie van de 
gehandicaptensport met de ambitie om binnen afzienbare termijn met een nationaal para-
ijshockeyteam deel te kunnen nemen aan de Paralympische winterspelen. 
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VRAGEN 
 
Vragen over (verdere) ontwikkelingen kunnen apart aan het bondsbestuur en/of 
bondsbureau worden gesteld. 


