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ROOSTER VAN AFTREDEN BESTUUR IJSHOCKEY NEDERLAND  
ALV, 14 DECEMBER 2021  

AGENDAPUNT 5 
 

TER INFORMATIE 
 
Inleiding 
 
Borging van de continuïteit van een kwalitatief goed bestuur is van belang voor IJshockey 
Nederland. Daartoe zijn profielen vastgesteld door de ALV en vastgelegd in het document 
“Besturingsmodel en bestuursprofielen”. Kandidaten voor het bondsbestuur dienen te 
voldoen aan de genoemde competenties en vaardigheden zoals beschreven voor een 
bestuurslid in het algemeen en verder per portefeuille uitgewerkt. 
 
Nadrukkelijk wordt gestreefd naar een optimale spreiding in aan- en aftreden van 
bestuursleden. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats 
in van zijn voorganger. De voorzitter, vicevoorzitter en/of secretaris treden nooit tegelijkertijd 
af. De spreiding van aan- en aftreden is vastgelegd in rooster van aftreden.  
 
Aanpassen rooster 
 
Het rooster van aftreden is tot nu toe gebaseerd op kalenderjaren. De aanduiding van 
aftreden wordt gedaan met slechts een jaartal, zonder dat erbij vermeld op welk moment in 
dat jaar. Zo’n aanpak kan tot interpretatieverschillen leiden en daarmee tot onduidelijkheden 
in de governance. Het bestuur heeft daarom gemeend het rooster aan te passen met 
concrete data.  
 
Tegelijkertijd zien we in de planning & control cyclus ook wijzigingen. Door het gelijktrekken 
van het financieel boekjaar en verenigingsjaar zal de begroting van een verenigingsjaar in de 
maand juni voorafgaand dat verenigingsjaar onderwerp van gesprek zijn in de ALV. Zoals de 
jaarrekening dat zal zijn in de maand december.  
 
Door het kiezen van de momenten 1 juni en 1 december als logische data voor het aftreden 
van een bestuurder vinden we aansluiting bij de planning & control cyclus. Met andere 
woorden de termijnen lopen af op die data en is er in de eerstvolgende ALV een agendapunt 
bestuur benoemingen. Uiteraard kunnen zittende bestuurders herkiesbaar zijn als ze dat 
willen. 
 
Hierbij aangetekend dat de termijn tussen betreffende peildatum en de eerstvolgende ALV 
de bestuurder op zijn of haar positie blijft. Zo kan het ook voorkomen dat de ALV één of twee 
weken voor de peildatum wordt gepland. Dan wordt bestuur benoemingen op die betreffende 
ALV geagendeerd. We hanteren hier een termijn van maximaal 15 kalenderdagen. 
 
Eerstvolgende ALV (juni 2022) 
 
Voorzitter Jan Hopstaken is in oktober 2019 benoemd, in de termijn van de eerder dat jaar 
vetrokken voorzitter Ruud Vreeman. Dat betekent dat zijn zittingstermijn op basis van 
bovenstaande verandering per 1 juni 2022 afloopt. Een voorzitter wordt overeenkomstig de 
statuten expliciet in die functie benoemd. De voorzitter kan zich herkiesbaar stellen en 
eventuele andere gegadigden kunnen zich conform onze regelgeving kandideren voor die 
functie.  
 
Tijdens de ALV 14 december 2021 zijn er geen bestuur benoemingen aan de orde.  
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BIJLAGE 1 – Rooster van aftreden 
 
ROOSTER VAN AFTREDEN 
 
Functie:     Voorzitter  
Cyclus:     21/22 – 25/26  
Naam:      Jan Hopstaken 
Datum aantreden als bestuurder:  01-07-2013     
Datum aantreden huidige functie:  23-10-2019 gekozen tot voorzitter 
Datum aftreden :    1 juni 2022 
 
Functie:     Penningmeester, tevens vicevoorzitter 
Cyclus:     22/23 – 26/27 
Naam:      Arjan van der Horst 
Datum aantreden als bestuurder:  26-01-2015 
Datum aantreden huidige functie:  26-01-2015 
Datum aftreden:    1 december 2022 
 
Functie:     Secretaris 
Cyclus:     22/23 – 26/27 
Naam:      Leonidas Pakos 
Datum aantreden als bestuurder:  01-07-2013 
Datum aantreden huidige functie:  01-07-2013 
Datum aftreden :    1 juni 2023 
 
Functie:     Bestuurslid 
Cyclus:     23/24 – 27/28 
Naam:      Robin de Vroede 
Datum aantreden als bestuurder:  25-01-2017     
Datum aantreden huidige functie:  25-01-2017 
Datum aftreden:    1 december 2023 
 
Functie:     Bestuurslid 
Cyclus:     23/24 – 27/28 
Naam:      Danny Micola von Fürstenrecht 
Datum aantreden als bestuurder:  23-10-2019 
Datum aantreden huidige functie:  23-10-2019 
Datum aftreden :    1 juni 2024 
 
 
 
 


