
Algemene ledenvergadering
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januari 2020 tot en met 31 december 
2020)
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10.f. Décharge bondsbestuur
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• Spelregels vooraf

- Alle camera's en microfoons graag uit

- Mocht je vragen hebben, dan kan dat via de chatfuntie.

- 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



1. OPENING



• In Memoriam Johan Bolue



• In Memoriam Geran Beers



2. MEDEDELINGEN



3. INGEKOMEN STUKKEN



4. NOTULEN VAN DE ALGEMENE 

LEDENVERGADERING VAN 2 JUNI 2021



5. ROOSTER VAN AFTREDEN 

BONDSBESTUURSLEDEN



Rooster van aftreden huidige bestuursleden: *

Jan Hopstaken 1 juni 2022

Arjan van der Horst 1 december 2022

Leonidas Pakos 1 juni 2023

Robin de Vroede 1 december 2023

Danny Micola von Fürstenrecht 1 juni 2024

Rooster  van aftreden

Aangepast met concrete data in plaats van kalenderjaren, 

voor meer duidelijkheid en transparantie.

*  alle bestuursleden zijn eventueel herkiesbaar



6. TOETREDING LEDEN



Vastellen tarief nieuwe leden waaronder bovenstaande (door ALV) *

€ 350 + openstaande vorderingen op vorige rechtspersoon

Toegetreden leden

In juni 2021 is toegetreden als lid  (door Bondsbestuur) 

Stichting Sponsoring en Businessclub Friesland Flyers

*  Vanaf 22/23 in tarievenlijst IJNL



7. GOOD GOVERNANCE



Workshop 

Code Goed

Sportbestuur

14 December 2021

Huibert Brands



Programma

• Introductie

• Verdieping 4 
principes

• Zelf aan de slag met 
de Code

• Follow up

• Code Goed Sportbestuur



Wat ís goed 

Sportbestuur?
• Sportbestuur gaat over de 

structuur en cultuur 
waarbinnen beleid, strategie en 
doelstellingen geformuleerd 
worden, stakeholders betrokken, 
resultaten gemonitord, risico’s 
beheerst en verantwoording naar 
de leden gerapporteerd wordt 
over de voortgang, inclusief het 
voeren van effectief, duurzaam 
en verantwoord sportbeleid en 
reglementering. 

• Expert group EU workplan for
sport (2013)



Opbouw Code
• Principle based

• Good practices’

• Basisvoorwaarden



Principe #1

• Een sportorganisatie heeft een 
bestuursstructuur waarin bestuurders 
eindverantwoordelijk zijn voor een 
heldere visie op de sport, de 
sportorganisatie, de verschillende rollen 
en taken, het naleven van wet- en 
regelgeving en het organiseren van 
voldoende tegenspraak. Daarbij maken 
zij keuzes die sociaal en moreel 
verantwoord zijn. Het is belangrijk dat 
bestuurders toegerust zijn en blijven op 
hun taken.



Principe #2

• Een sportorganisatie heeft te maken 

met allerlei belanghebbenden. Besturen 

is positie kiezen tussen de verschillende 

belangen. De inbreng en inspraak van 

belanghebbenden is cruciaal om tot 

gedragen besluitvorming te komen.



Principe #3

• Sport is veel meer dan alleen plezier en 

spel. Sportorganisaties zijn hiervan 

bewust en laten zien op welke wijze zij 

bijdragen aan hun maatschappelijke rol. 

Verantwoording hierover draagt bij aan 

de legitimiteit van bestuur en 

organisatie, omdat het vertrouwen van 

de buitenwereld wordt versterkt.



Principe #4

• Transparantie verhoogt het vertrouwen

in de organisatie en stimuleert

bestuurders en medewerkers om beter 

te presteren.



Pas toe én leg 

uit!
➢ Vertaling Code naar eigen situatie en 

context

o Wat betekent dit voor 
onze sportorganisatie?

o Hoe maken wij onze 
keuzes?

➢ Keuzes inzichtelijk maken voor iedereen 
via bijvoorbeeld:

o Jaarverslag

o Website

• Wat houdt dit in:



Code Goed

Sportbestuur

• Sterke en bewuste besturen
met heldere koers

• Duidelijke maatschappelijke
waarde / positionering

• Betrouwbare partner in de 
maatschappij

• Continuiteit

• Betrokkenheid door goede
communicatie intern en extern

• Waarde voor de sportorganisatie



Continue verbeterproces

Check de aanbevelingen

of/hoe deze ingevuld zijn

Maak aanvullend beleid

of verander bestaand
Implementatie door

de hele organisatie
Communiceer naar

stakeholdergroepen
Centrale rol voor 

bestuursevaluatie



Follow-up

• Bestuurssessie onder leiding 

van sessieleider

• E-learning & zelfscan

• Toolkit

• Aan de slag in je eigen bestuur



8. ONTWIKKELINGEN



8. Ontwikkelingen
- Corona en de gevolgen

- Competitieverloop
- Ambitiedocument 2021+

“ Stabiliteit en Ambitie hand in hand”



Corona en de gevolgen
• Wedstrijden geen doorgang (Teamafzeggingen)

• Maatregelen vanaf 28 november

• 21 december overleg ere/eerste divisie

• Afwachten vs afspraken maken

• Lastig wat het gaat worden (wellicht 
openstelling voor sport)

• Reglementen rondom Coronamaatregelen

• Dubbeltellen, 0-0, inzichtelijk op site

• Positief doel is 7, 8, 9 Januari

• Deadline bepalen tot wanneer we door 
kunnen. Geschat op 21, 22, 23 januari 
(spelen 28, 29, 31 jan.)

• Noodfonds NOCNSF

• 41 mln, 5 mln amateursport



Competitieverloop

• Vele wedstrijden vs Vele verhinderingen 
(structureel)

• Corona (teamverhindering)
• Onnauwkeurigheid invullen 

verhinderingen
• Problemen bij planner
• Aanpassingen U15 – U17

• Werkgroep aan de slag met nieuwe invulling 
competitie opzet

• Doel

• Jaarplanning
• Zo veel mogelijk wedstrijden
• Zo veel mogelijk kwaliteitswedstrijden



4. Ledenwerving
- Marketing campagne via de website

- Wervingscampagne “Berebinken 
2.0”

- Periodieke meting van leden per 
leeftijdsgroep

2.Verenigingsondersteuning
- Projectplan vitale verenigingen 2.0 (Certificering)

- Digitalisering en automatisering
- Aanspreekpunt voor specifiek onderwerp bij elke 

vereniging

- Regionale samenwerking
- Instellen commissie

- Instellen communicatieplatform voor verenigingen

- Pro actieve ondersteuning vanuit IJNL

- Toegankelijke en actuele  on-line ondersteuning 
(Website)

5. Organisatie van evenementen
- Nationale evenementen, 

jaarlijks
- Internationale 

evenementen, periodiek

1. Samen degelijk besturen
- Leden worden optimaal betrokken bij het 

besturen van IJNL in commissies

- Governance moderniseren
- Financiën zijn transparant op orde

- Invoeren licentiesysteem (van  top naar 
vereniging)

- Elk bestuurslid zijn eigen portefeuilles.

- Doelstellingen en plan van aanpak helder 
geformuleerd , gecommuniceerd en uitgevoerd.

3. Marketing en communicatie
- Moderne functionele website 

voor deelnemer en fan.

- Sponsorproposities voor evenementen, 
alle competities en nationale programma’s

Ambities 2021+
Bestendige organisat ies

- IIHF

- NOC*NSF

- KBIJF

- KNSB en NCB

- Vereniging Kunstijsbanen

- Gemeenten 

6. Actieve samenwerking

MKE



Ambities 2021+
I Jshockey met  ambit ie  en p lez ier

10. Inclusiviteit
- Parahockey

7. Topcompetities
- Samensmelting topcompetities
- Helder afspraken vastgelegd in licentie en 

regelgeving

8. Team Stripes
- Werven, opleiden, begeleiden van nieuwe 

scheidsrechters.
- Arbitrage plan bij elke vereniging.

9. Competitie innovatie
- Innovatie in nieuwe spelvormen
- Innovatie in competitievormen
- Opzetten en inrichten van Competitie commissie



11. Vermarkten opleidingen
• Een proactieve benadering 

van de verenigingen

• Online promoten van 
opleidingen

• Actief topsporters werven 
voor opleidingen

13. Veilig sportklimaat
• Onderdeel opleidingen

• Specifiek aanbod

15. Diversiteit van aanbod
• Sportgeneriek aanbod

• Webinars en seminars

• Dag van de ijshockeyer

• Op specifieke vraag

12. Productontwikkeling
• IJHC 2

• IJHGC 1 en 2

• Online aanbod

14. IIHF coachings hub
• Onderdeel opleidingen

• Promoten

Ambities 2021+
Ople id ingen



Nationaal programma
Talentontwikkeling

18. Nationaal U20, U18 NVT U18 teams
Competitieve deelnemer niveau 2A U20

Competitieve deelnemer niveau 2A U18

Competitieve deelnemer niveau 1B NVT U18

19. Talent Ontwikkelings Teams
- Jaarprogramma

- Individuele aandacht

- Bijscholing coaches

- Jaarlijkse bijeenkomst coaches en managers

17. Nationaal vrouwenteam
- Competitieve deelnemer op niveau 1A

- Kwalificatie OS 2022

- Topsportprogramma parttime

16. Nationaal mannenteam
- Competitieve deelnemer op niveau 1B

- Afspraken Oberliga

- Meer trainingsaanbod (U23)



Automatisering

Club 

administratie

IJshockey 

NL

administratie

Wedstrijd 

administratie

Website

club
Website

IJ_NL

Tekst

Uitslage

n

Socials



Websites

IJshockey Nederland website Club website

Wedstrijd 

administratie



Nieuwe schaatsklas leden?

• Ledenwervingscoördinator 
aanstellen (in AllUnited)

• Wij helpen jouw club graag!



Evenementen 2021 - 2022
• Ron Bertelingschaal verplaatst 

naar seizoen 2022

• Bekerfinale altijd 2e zondag in 
janauri (9-1-2022) 
Nu naar 13 februari 2022

• Final4 finaledag in Utrecht 
Planning afhankelijk covid



9. VASTSTELLING C.Q. WIJZIGING VAN 

STATUTEN EN REGLEMENTEN



10. FINANCIEEL VERSLAG 2020-2021



Seizoen 20/21 Seizoen 21/22Seizoen 19/20Seizoen 18/19

Boekjaar 20/21Boekjaar 2020 Boekjaar 21/22

Resultaat 48 K€

Algemene reserve
28K€

Bestemmingsreserve WBTR 20K€

Jaarrekening 2020/21



Jaarrekening 2020/21

104 K€IIHF

Rijksoverheid

Corona ondersteuning

129 K€

Covid-19 support van 25 duizend dollar per 

geannuleerd wereldkampioenschap (WK) 

ontvangen. Dit betreffen de WK’s mannen, 

vrouwen, U20, U18 en U18 vrouwen.

In het kader van de regelingen NOW en TVL 

compensatie ontvangen voor loonkosten en vaste 

lasten over het vierde kwartaal 2020 en eerste kwartaal 

2021. Voor de andere tijdvakken kwam IJNL niet in 

aanmerking



Opbrengsten Kosten

➢ Contributie individueel lidmaatschap is lager omdat 

alleen het basistarief is gefactureerd.

➢ Wedstrijdgelden en administratieve afdoeningen waren 

nagenoeg nihil omdat er nauwelijks is gespeeld.

➢ De competitieafdrachten 20/21 zijn over de gehele lijn 

voor  85% gecrediteerd. 

Opbrengsten Kosten Resultaat

Bekerfinale 13.220          10.729          2.491            

WK U18 vrouwen 188.111        143.916        44.195          

DEDC 35.815          20.026          15.789          

Other 591               2.075            -1.484           

237.737        176.746        60.991          

Evenementen

61 K€

394 K€ 638 K€

Rest  van de Jaarrekening 

Jaarrekening 2020/21



10. FINANCIEEL VERSLAG 2020-2021

10.c. Activiteitenverslag 2020 (van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020)

10.d. Activiteitenverslag 2021 (van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021)

10.e. Verslag van de financiële commissie

10.f. Décharge bondsbestuur

+ Corona : financiële informatie



Gemiste inkomsten, 

spelen zonder publiek

CORONA

Ter informatie:

éénmalig gebruik tot 

een gelimiteerd bedrag 

➢ Aanhoudende Corona problematiek 

➢ Rijksoverheid stelt 41 miljoen euro beschikbaar

CLUBS

Timing : midden januari

Komt dit op tijd ??

Voorwaarden

Tijdelijk 

krediet

Dit is geen toezegging



11. RONDVRAAG



12. SLUITING




