
Algemene ledenvergadering
9 september 2020



AGENDA
1. Opening
2. Onderscheidingen
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken
5. Notulen van de buitengewone algemene 
ledenvergadering van 23 oktober 2019
6. Toetreding leden 
7. Vaststelling c.q. wijziging van statuten en 
reglementen (sport) (tucht)
8. Benoeming afgevaardigde persoonlijke 
leden
9. Benoeming vaste commissies
10. Activiteitenverslag 2019
11. Financieel verslag 2019
11.a. Jaarrekening 2019
11.b. Toelichting op de jaarrekening 2019
11.c. Verslag van de financiële commissie
11.d. Décharge bondsbestuur

https://ijshockey-my.sharepoint.com/personal/wilma_olijhoek_ijshockeynederland_nl/Documents/Archief/ALV/ALV%202019%20(23-10-2019)/NotulenALV23-10-2019(versie26-10-2019).pdf
https://ijshockey-my.sharepoint.com/personal/wilma_olijhoek_ijshockeynederland_nl/Documents/Archief/ALV/ALV%202020%20(09-09-2020)/Voorstel%20statutenwijziging%20ALV%2009-09-2020.pdf
https://ijshockey-my.sharepoint.com/personal/wilma_olijhoek_ijshockeynederland_nl/Documents/Archief/ALV/ALV%202020%20(09-09-2020)/WijzigingenSportreglementIJNL(ALV09-09-2020).pdf
https://ijshockey-my.sharepoint.com/personal/wilma_olijhoek_ijshockeynederland_nl/Documents/Archief/ALV/ALV%202020%20(09-09-2020)/WijzigingenTuchtreglementIJNL(ALV09-09-2020).pdf
https://ijshockey-my.sharepoint.com/personal/wilma_olijhoek_ijshockeynederland_nl/Documents/Archief/ALV/ALV%202020%20(09-09-2020)/BenoemingLedenVasteCommissiesIJNL(ALV09-09-2020).pdf
https://ijshockey-my.sharepoint.com/personal/wilma_olijhoek_ijshockeynederland_nl/Documents/Archief/Activiteitenverslagen/Activiteitenverslag2019/ActiviteitenverslagIJNL2019(concept29-06-2020).pdf
https://ijshockey-my.sharepoint.com/personal/wilma_olijhoek_ijshockeynederland_nl/Documents/Archief/ALV/ALV%202020%20(09-09-2020)/JaarrekeningIJNL2019(ALV09-09-2020).pdf
https://ijshockey-my.sharepoint.com/personal/wilma_olijhoek_ijshockeynederland_nl/Documents/Archief/ALV/ALV%202020%20(09-09-2020)/VerslagFinancieleCommissieJaarrekening2019.pdf


AGENDA

12. Verslaglegging 2020
12.a. Jaarplan 2020
12.b. Begroting 2020
13.a. Vaststelling contributies, 
bijdragen en afdrachten seizoen 
2019-2020
13.b. Vaststelling 
scheidsrechtersvergoedingen
seizoen 2019-2020
14. Arbitrageplan Team Stripes
2020-2023

https://ijshockey-my.sharepoint.com/personal/wilma_olijhoek_ijshockeynederland_nl/Documents/Archief/Beleidsplannen/JaarplanIJshockeyNederland2020(28-11-2019).pdf
https://ijshockey-my.sharepoint.com/personal/wilma_olijhoek_ijshockeynederland_nl/Documents/Archief/ALV/ALV%202020%20(09-09-2020)/BegrotingIJshockeyNederland2020(ALV09-09-2020).pdf
https://ijshockey-my.sharepoint.com/personal/wilma_olijhoek_ijshockeynederland_nl/Documents/Archief/ALV/ALV%202019%20(11-09-2019)/Tarievenlijst%202019-2020.pdf
https://ijshockey-my.sharepoint.com/personal/wilma_olijhoek_ijshockeynederland_nl/Documents/Archief/ALV/ALV%202020%20(09-09-2020)/Arbitrageplan%20TeamStripes%202020-2023.excl.pdf


AGENDA

15.a. Vaststelling contributies, 
bijdragen en afdrachten seizoen 
2020-2021
15.b. Vaststelling 
scheidsrechtersvergoedingen
seizoen 2020-2021
16. Rondvraag
17. Sluiting

https://ijshockey-my.sharepoint.com/personal/wilma_olijhoek_ijshockeynederland_nl/Documents/Archief/ALV/ALV%202020%20(09-09-2020)/Tarievenlijst%202020-2021.pdf


Spelregels vooraf

• Alle camera's en microfoons uit

• Vragen kunnen worden gesteld via chatfunctie.
• Vooraf de mogelijkheid geweest om vragen te sturen.
• De vragen worden per onderwerp verzameld.

• Verzoek tot spreektijd kan met handje omhoog steken.
• Discussies kunnen worden verlegd tot na de vergadering.

• Stemmen
• Geen reactie, geen bezwaar, voorstel wordt aangenomen.
• Bij twijfel over aantal stemmen worden per vereniging de stemmen geteld.

• Pauzes

• Opname



OPENING



OPENING

• In Memoriam Pim van Halem



OPENING

• In Memoriam Dave Schreurs



ONDERSCHEIDINGEN



ONDERSCHEIDINGEN

• Lid van verdienste

• Pim van Halem 



ONDERSCHEIDINGEN

• Lid van verdienste

• Richard van Delft 



Mededelingen

• Berichten van verhindering

• Aanwezig aantal stemmen: 34 van de 46 stemmen

• Stem procedure

• De convocatie is op 4 augustus 2020 op de website gepubliceerd en per 
mail verzonden. 

• De agenda van de algemene ledenvergadering is op 26 augustus 2020 op 
de website gepubliceerd. 

• De agenda en de vergaderstukken zijn vanaf 26 augustus 2020 op de 
website geplaatst en per mail verzonden. 

• De statutenwijzigingen zijn conform statuten tijdig beschikbaar gesteld.



Mededelingen

• Late presentatie jaarplan (mrt) en begroting 2020

• Ron Berteling wint Torriani award IIHF

• Vertrek Rob van Rijswijk



PR – Communicatie 

• Website integratie van NIJB en IJshockey Nederland

• Ledenadministratie

• Webshop

• Ledenwerving

• Naamgever competities

• Benadrukken PR IJshockey Nederland



Website integratie

• NIJB website integratie in IJshockey Nederland website

• Is voor het grootste deel afgerond

• IJshockey Nederland website bestaat uit twee delen

• IJshockey bond deel is officieel bondsnieuws

• Redactioneel deel van de IJshockey.com redactie



Website uitbreidingen

• De website wordt bijna dagelijks bijgewerkt.

• Corona FAQ

• Uitbreiding FAQ voor andere zaken

• Uitslagen Oberliga

• Uitslagen Bene League

• Uitslagen alle divisies IJshockey Nederland



Ledenadministratie

• Allunited software



Ledenadministratie



Webshop

• Shirts, Caps, Speldjes en alle overige zaken



Ledenwerving Online marketing tool

• Online marketing

• Landingspagina zelfijshockeyen.IJshockeyNederland.nl

• Facebook marketing betaalde campagne

• Landingspagina is wervend voor de sport ijshockey

• Sterke en leuke punten van de sport en de schaatsklas



Wat gebeurt er na de aanmelding

• Op de landingspagina worden de gegevens ingevuld en de club 
in de betreffende regio geselecteerd.

• Daarna gaat er een notificatie naar de club / ledenadministratie

van de aanmelding en eventueel een automatische koppeling

naar mailchimp oid.

• Bedankt pagina met de informatie over de schaatsklas van de 

betreffende club. Lid wordt geïnformeerd over de ontvangst, 

verwachting, te ontvangen material, training, kosten, kleedkamer.

• De ouders ontvangen een aankleed instructie

• Er wordt, indien mogelijk, een mail gestuurd over het huren van 

ijshockey materiaal



Belangrijk voor succes

Houd het laagdrempelig, lage kosten, gratis beschikking ijshockeymateriaal

Zorg voor voldoende begeleiding:

Registratie

Uitzoeken van materiaal

Begeleiding naar de kleedkamers

Hulp bij aankleden

Geef de kinderen een warm welkom, zij bepalen of ze vaker willen komen!



Facebook berichten

Stel een evenement in op facebook die wekelijks aangeeft wanneer de schaatsklas is

IJshockey Nederland adverteert de aanmeldpagina

Leuke berichten zijn foto’s en video’s van de kinderen in de schaatsklas

Verhalen van de trainers, wat hun motiveert om training te geven en de allerjongsten te 

leren ijshockeyen. Sport heeft een hoge gunfactor, je zult zien dat er veel gedeeld zal 

worden en zal voor een hoog bereik zorgen. 

BELANGRIJK! 

Ieder bericht, foto of video moet eindigen met de vraag wil jij ook leren ijshockeyen?

Eindig ieder bericht met een link naar de landingspagina van ijshockey Nederland dat 

leidt naar. http://zelfijshockeyen.ijshockeynederland.nl/zelf-ijshockeyen40443738



Persoonlijke berichtgeving

Zodra iemand is aangemeld, gaat de aanmelding naar een lijst van de betreffende club.

De berichtgeving kunnen wij persoonlijk voor de clubs maken.

Stuur beschikbare foto’s en video’s toe om de berichten persoonlijk te maken naar

zelfijshockeyen@ijshockeynederland.nl

Er is geen mogelijkheid met persoonlijke voorkeuren te adverteren. Dat betekend 

meerdere landingspagina’s met verschillende boodschappen. Dat is in dit stadium niet 

haalbaar en betaalbaar. 

mailto:zelfijshockeyen@ijshockeynederland.nl


Naamgevers competities

• We hebben naast een eerste divisie straks ook een Eredivisie

• Als voorbeeld: Skoda Eredivisie

• Bouwbedrijf Eerste divisie

• En zo verder



Benadrukken

• Vrouwenijshockey wordt volop door Face-Off ondersteund.

• Vrouwenijshockey belangrijk voor IJshockey Nederland

• Je ziet nu meer items over vrouwenijshockey op IJshockey Nederland.



Mededelingen
• IJshockey Nederland en Corona virus

• Protocollen en FAQ
• IJNL adviserend, niet controlerend
• Plaatselijke protocollen aanleveren (bekijk vooraf, wat kan wel? Wat kan niet?)

• Coronavirus@ijshockeynederland.nl

• Covid crisis team
• Inventarisatie situatie bij clubs
• Spelersbank en strafbank

• Inspelen op wat kan komen
• Bijlage sportreglement

• Geen doorgang wedstrijden

• 3 positieve spelers
• Regionale lock down

• Resultaat van de wedstrijd
• Uitsluitend wedstrijden die met CV hebben te maken, worden niet ingehaald

• Vrijwillige terugtreding (per wedstrijd, voor alle wedstrijden)

• Landelijke lock down (50%-49%)
• Aanpassingen competitie opzet (U14 en U16)(geen bekercompetitie)
• Standaard straf MP bij vechten zonder handschoenen tijdelijk verhogen

mailto:Coronavirus@ijshockeynederland.nl


Mededelingen

• Talenten maken indruk tijdens Jeugd Olympische spelen

• OKT Mannen

• OKT Vrouwen

• WK NVT U18 groot succes

• WK U20 (zilver)

• WK NMT, NVT, U18 geen doorgang



Mededelingen

• WK locaties 2021
• NMT Beijing (CHN) 10-16 april

• NVT  Angers (FRA) 18-24 april

• U20 Belgrado (SER) 8-14 februari

• U18 Sofia (BUL) 21-27 maart

• NVT U18 Dumfries (GBR) 19-22 januari



Mededelingen

• Visie Ere/eerste divisie
• 5 jaren plan

• Switchen spelers BNL/Oberliga met ere/eerste divisie
• Tot 21 jaar (2000) onbeperkt

• Ouder dan 21 jaar (1999) in voorronde niet toegestaan

• Ouder dan 21 jaar (1999) in competitie vijf ‘wisselspelers’ (twee per wedstrijd)

• Overtredingen worden achteraf beboet 

• BNL start mogelijk later (15 september uitsluitsel)



INGEKOMEN STUKKEN



NOTULEN BUITENGEWONE ALV 
23 OKTOBER 2019



TOETREDING LEDEN



WIJZIGINGEN VAN STATUTEN EN 
REGLEMENTEN



WIJZIGINGEN VAN STATUTEN EN REGLEMENTEN

• Statuten

• Sportreglement:

• - wijzigingen van huishoudelijke aard

• - artikel 9: Nationale transfers

• - artikel 32: Toegangsregeling scheidsrechters(commissie) en referee 

coaches (supervisors)

• Tuchtreglement



BENOEMING AFGEVAARDIGE 
PERSOONLIJKE LEDEN



BENOEMING VASTE COMMISSIES



- VERSLAGLEGGING 2019 
- ACTIVITEITENVERSLAG 2019
- JAARREKENING 2019 (Penningmeester)



- VERSLAGLEGGING 2020 
- JAARPLAN 2020
- BEGROTING 2020



VASTSTELLING CONTRIBUTIES, BIJDRAGEN 
EN AFDRACHTEN 2019-2020



VASTSTELLING 
SCHEIDSRECHTERSVERGOEDINGEN 2019-2020



ARBITRAGEPLAN TEAM STRIPES 2020-2023



Scheidsrechterscommissie

De jarenlange uitdaging welke een
probleem is geworden voor ons allemaal!



Waar staan we nu

Resultaat:

• Niet de mogelijkheid om alle wedstrijden op niveau in te delen
• Niet de mogelijkheid om bij alle wedstrijden rekening te houden met de kosten
• Hoge belasting op de scheidsrechters die veel kunnen (moeten) fluiten
• Er zijn wedstrijden niet doorgegaan in het seizoen 2019-2020 vanwege te kort aan 

scheidsrechters
Dit is een gezamenlijk probleem



Hoe zijn we hier gekomen

• Vergrijzing van het korps Team Stripes en (te) weinig instroom

• Flinke investering in tijd en geld voor een scheidsrechter

• Veel lagere vergoeding t.o.v. bijbaan (24 uurs economie)

• Te weinig actieve werving vanuit de clubs

• Weinig tot geen (kundige) begeleiding door lokale scheidsrechtercoördinator

• Gebrek aan waardering door clubs/coaches/spelers (gedrag)

Minder gemotiveerd en stoppen!

➢ Uitschelden
➢ Bedreigingen
➢ Social Media

➢ Gezien worden als 
noodzakelijk kwaad



Waar willen we naar toe



Hoe gaan we daar komen:
Werving, opleiding en begeleiding

• Uitbreiding SC met de functie van Coördinator opleidingen
• Is gestart met inventarisatie per club (nulmeting)

• Geeft ondersteuning/advies richting lokale scheidsrechter coördinator

• Faciliteert d.m.v. documenten/opleidingsmaterialen aan lokale scheidsrechter coördinator

• Deze zomer reeds samen met de lokale scheidsrechter coördinatoren een planning gemaakt voor nieuwe 
opleidingen tot scheidsrechter (lokaal of regionaal) 

• Zorgt dat er een opleider vanuit IJNL (SC) de opleiding bij jullie komt verzorgen (€120 per opleiding)

• Actieve rol van lokale scheidsrechter coördinator binnen clubs
• Actief werven van nieuwe scheidsrechters

• Benaderen van (oud) spelers in de leeftijdscategorie tussen 16 en 21 jaar oud

• Aanwezig zijn bij de opleidingen tot scheidsrechter (lokaal of regionaal)

• Aanwijzingen verzorgen van wedstrijden voor clubscheidsrechters en deze regelmatig bezoeken

• Intensieve begeleiding van de clubscheidsrechters 

• Adviseert SC en/of roept hulp/ondersteuning in van SC

• Werven scheidsrechterbegeleider voor U8/U10/U12/U14

• Actieve rol van de scheidsrechterscommissie IJNL
• Opleiden en ondersteunen van de lokale scheidsrechter coördinator

• Herschrijven van opleidingsmaterialen

• Behartigen belangen van TeamStripes

• Aanbieden carrièrepad binnen IJNL/BeNe/OL/IIHF

• Beleid maken voor de toekomst van TeamStripesNL



Doelstelling Scheidsrechterscommissie 

• Lange termijn visie: Arbitrageplan 2020-2023
• Is met de clubs gedeeld

• Propositie bepalen van de scheidsrechters binnen IJNL
• Team Stripes: het derde team op het ijs, we zijn “PART OF THE PRODUCT”!

• Actieve begeleiding Team Stripes door Referee Coaches
• Opleiden en inzetten van de Referee Coaches (voorheen supervisor)

• Meer communicatie met clubs/coaches
• Bijeenkomsten voor uitleg en wederzijds begrip

• We hebben elkaar nodig, positief kritisch mag!

• Behoud huidig TeamStripes
• Aantrekkelijker maken om scheidsrechter te zijn

• Aandacht en waardering voor hun rol als derde team

• Verhogen kwaliteit TeamStripes
• Maandelijks digitale spelregeltesten (verplicht)

• Feedback en rapporten Referee Coaches

• Communicatie middelen AXIWI

• Workshops communicatie en mentale weerbaarheid

• Doorgroei mogelijkheden 

• Samenwerking met andere landen



TeamStripesNL is “part of the product”

• Accepteer dat:

• je als club in ons moet investeren voor een beter resultaat, net als bij je eigen club
• je als clubs ons moet zien als een lid van je eigen club 
• je als club dezelfde moeite moet doen voor het werven van clubscheidsrechters als het werven van spelende leden
• de aanwijzingen gebeuren op niveau en niet op kosten!
• het niveau van een scheidsrechter bepaalt het niveau van een wedstrijd (competitie)

• Besef dat:

• met meer scheidsrechters hebben we een betere geografische spreiding en gaan de reiskosten omlaag 
• bij meer kwantiteit we ook kunnen zorgen voor betere kwaliteit

• Vraag jezelf af:

• wat bereik je ermee als je TeamStripesNL NIET als “part of the product” gaat zien?

Wat gaan de kosten worden als we niet gaan werven en opleiden, en het huidige korps stopt?! 

Is er dan nog wel ijshockey voor iedereen?



Maak de scheidsrechters kosten voor clubs gelijk
• Iedere club gaat hetzelfde bedrag betalen per competitiewedstrijd

• Geldt voor 1e Divisie, U19 en U16 (voor U16 alleen de Referee)

• Clubs weten voor het seizoen reeds wat het budget gaat worden aan scheidsrechters kosten

• IJNL betaalt de reiskosten uit (uitgezonderd vriendschappelijk- en play off wedstrijden)

• IJNL factureert op voorhand de reiskosten aan alle clubs op basis van het competitieschema

• IJNL betaalt de reiskosten uit aan de scheidsrechters

• Reiskosten per wedstrijd zijn gebaseerd op de gemiddelde kosten van seizoen 2019-2020

• Wedstrijdvergoeding en eventuele parkeerkosten en maaltijdvergoedingen betaalt de club contant uit tijdens de wedstrijden

• Clubs blijven zelf de clubscheidsrechters betalen
• Zoals ze dit reeds doen



DE REISKOSTEN PER WEDSTRIJD PER COMPETITIE 

• Eerste- en Ere € 135

• U19 €   95

• U16 €   45

excl. vriendschappelijke en play-off 
wedstrijden  

Evaluatie na einde seizoen



VERGOEDINGEN DE LAATSTE 12 JAAR 1E DIVISIE
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VERGOEDINGEN DE LAATSTE 12 JAAR 
U21/U19/U16
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Eerste stap richting marktconforme vergoedingen                    
2020-2021Niveau 2019-2020 2020-2021 Verschil

Referee Eredivisie nvt € 45 nvt

Linesman Eredivisie nvt € 30 nvt

Referee 1e Divisie € 28 € 40 € 12

Linesman 1e Divisie € 17 € 25 € 8

Referee U19 € 24 € 30 € 6

Linesman U19 € 12 € 20 € 8

Referee U16 € 24 € 25 € 1

Linesman U16 € 12 € 15 € 3

Scheidsrechter U14 € 18 € 15 € 3

Scheidsrechter U12 € 12 € 12 nvt

• Reiskosten factureert IJNL (alleen competitiewedstrijden)
• Clubs betalen zelf wedstrijdvergoeding (en evt parkeerkosten en maaltijdvergoedingen)
• Maaltijdvergoeding blijft €7,50 bij meer dan 150 km enkele reis
• Eredivisie middels een 4-man systeem (bij geen doorgang BeNe League)
• Play-Offs Eredivisie middels 4-man systeem (bij doorgang BeNe League)



Samenvatting

• Alle clubs gaan hun lokale scheidsrechter coördinator benoemen en/of activeren en actief 
starten met werven

• IJNL (SC) gaat proactief clubs ondersteunen en opleidingen verzorgen

• Nieuwe scheidsrechters gaan we intensief begeleiden en beschermen

• We gaan Team Stripes (meer) marktconform belonen

• Clubs gaan allemaal dezelfde kosten krijgen voor bondscheidsrechters tijdens de competitie

• We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een gezamenlijk probleem

• In deze uitdagende tijden, zien wij Covid-19 als een kans

• TEAM STRIPES IS HET DERDE TEAM OP HET IJS!



VRAGEN?



VASTSTELLING CONTRIBUTIES, BIJDRAGEN 
EN AFDRACHTEN 2020-2021



VASTSTELLING 
SCHEIDSRECHTERSVERGOEDINGEN 2020-2021



RONDVRAAG



SLUITING





•Tijdens de vergadering kunt u via de chatfunctie uw vraag of opmerking doorgeven aan de voorzitter, zodat u hierop 
antwoord krijgt. In het geval er veel vragen/opmerkingen zijn, kan de voorzitter besluiten om uw vraag na de ALV-
vergadering te beantwoorden via een persoonlijke reactie en publicatie in het verslag.
•Tijdens de vergadering wordt de ALV gevraagd in te stemmen met diverse voorstellen. We vragen eerst luid en duidelijk of 
er iemand bezwaar heeft. Komt er geen bezwaar, dan is het voorgenomen voorstel/vergaderstuk aangenomen. Komt er 
wel bezwaar zal via handopsteken worden gestemd over de voorgenomen besluiten/vergaderstukken. Dit wordt tijdens 
de bijeenkomst nader toegelicht.
•Laat tijdens de vergadering zoveel mogelijk uw microfoon op gedempt staat. Dit voorkomt een echo en storende 
achtergrondgeluiden in de vergadering. 
•Na afloop van de presentatie van het betreffende agendapunt zult u dan gevraagd worden om de microfoon aan te zetten. 
Tijdens de vergadering spreektijd aanvragen kan door dit via de chat aan te geven. U kunt een vraag via de chat intrekken 
wanneer de vraag via een andere weg is beantwoord. De voorzitter zal u voor het stellen van de vraag of opmerking altijd 
eerst vragen de microfoon aan te zetten.
•We zullen tijdens de vergadering een pauze inlassen om de benen te strekken.
•In het geval vragen of discussies open blijven kunnen we op een later moment opnieuw een online vergadering 
uitschrijven.


