VERSLAG ONLINE BIJEENKOMSTEN JUNI
2020 REGIONALE SAMENWERKING

Verslag online bijeenkomsten 16, 17 en 18 juni 2020 in het kader
van regionale samenwerking (versie 20 juni 2020)
Inleiding (aanleiding)
Onder verwijzing naar het sporttechnisch beleidsplan 2019+ willen we in het kader van
verenigingsondersteuning een meer effectieve regionale samenwerking stimuleren.
IJshockey Nederland heeft Silvia Bos (sport- en bewegingsprofessional, mentale begeleider
en positiviteitscoach binnen de sport en bij bedrijven) bereid gevonden om het traject binnen
de ijshockeybond mede te begeleiden.
In juni organiseerden we regionale online bijeenkomsten om over een plan van aanpak in het
kader van regionaal samenwerken van gedachten te wisselen.
Deze onlinebijeenkomsten gingen over een ideaal beeld op het gebied van regionaal
samenwerken op bestuurlijk vlak (bestuurders) en op sporttechnisch vlak (trainers, coaches
en scheidsrechters).
Tijdens deze online bijeenkomsten is besproken: (a) wat succesfactoren zijn om met elkaar
samen te werken; (b) binnen welke vorm we het beste met elkaar kunnen samenwerken om;
(c) daadwerkelijk een effectieve samenwerking tot stand te kunnen brengen.

Waar staat de regionale samenwerking nu volgens jou?
Score bijeenkomst regio Noord op basis van 9 respondenten:
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Score bijeenkomst regio Midden op basis van 9 respondenten:

Score bijeenkomst regio Zuid op basis van 6 respondenten:

Voor- en nadelen regionale samenwerking
Als nadelen van een regionale samenwerking worden aangedragen:
- verlies van eigen identiteit,
- verlies van spelers aan andere clubs,
- afstand dichtbij zijnde clubs,
- meer reistijden,
- lastig plannen,
- verschillende niveaus clubs.
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Als voordelen van een regionale samenwerking worden aangedragen:
- delen van trainingsuren,
- uitwisselen van spelers en doelverdedigers (tekort spelers aanvullen waardoor meer
teams in competitie),
- uitwisselen van trainers en scheidsrechters,
- farm team-constructies,
- delen van schaarse kennis en resources,
- elkaar beter leren kennen,
- creëren van beter begrip voor elkaars situatie,
- samenvoegen van culturen van de diverse clubs,
- het elkaar helpen in tijden van nood,
- leren van elkaar en van elkaars fouten,
- gerichte aandacht in de regio,
- meer aandacht voor ijshockey in de regio waardoor meer leden,
- samenwerken aan een betere bekendheid van de ijshockeysport,
- meer wedstrijden voor teams en spelers,
- korte reistijden.

Ideale toekomst
Als ideale toekomst wordt aangedragen waaronder:
- samenwerken op bestuurlijk niveau,
- dat we samen tot een beter en groter geheel horen en niet meer op eilandjes staan,
- betaalde kracht per vereniging,
- fulltime regiocoördinatoren,
- meer spelen met plezier in plaats van prestatiegericht ter verbreding van de
ijshockeysport,
- regionaal wervingsprogramma,
- regionale competitie binnen een straal van 100 kilometer,
- regionale teams op niveau van spelers (competitie op het juiste niveau),
- regionaal trainingsprogramma,
- geld voor trainers/opleiders,
- geld voor regionale trainers,
- voldoende scheidsrechters,
- betere scholing van scheidsrechters,
- regionale goaliecoaching,
- regioteams in een aparte competitie onder begeleiding van coaches,
- meer aandacht voor de ijshockeysport op de televisie,
- meer ijshockeybanen in meer steden/dorpen,
- gedeelde ijshockeybanen (Amsterdam/Utrecht) zonder tekort aan ijstijd,
- meer ijs voor meer trainingen en wedstrijden lokaal dus ook regionaal,
- het hebben van meer ijshockeybanen die langer open zijn,
- meer verenigingen,
- meer leden,
- 20 teams op het hoogste niveau met een ledenstop voor alle verenigingen,
- het hebben van een trainingscentrum in Tilburg voor talenten met topcoaches,
- het oprichten van een centrum voor topsport en onderwijs,
- het hebben van een ijshockeybaan zonder 400 meter baan (Breda),
- het hebben van regiocoördinatoren per regio,
- het hebben van goede trainingen en trainers voor alle clubs met name voor de jeugd,
- samenwerking op het gebied van trainingen,
- uitwisselen van kennis,
- bussen die meerdere clubs kunnen gebruiken.
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Verstieren regionale samenwerking
Als redenen voor het niet slagen van een regionale samenwerking worden
aangedragen:
- initiatieven blijven hangen in de uitvoering,
- geen besluitvorming op basis van angst,
- het niet hebben van kartrekkers,
- teveel focus op korte termijn belangen en niet op lange termijn doelstellingen,
- te druk met de eigen club (alleen focus op eigen club),
- te weinig kaderleden en vrijwilligers (te weinig animo, te weinig tijd, te weinig menskracht),
- het vinden van de juiste mensen,
- angst om leden kwijt te raken aan andere clubs,
- gebrek aan coördinatie,
- gebrek aan onderling vertrouwen,
- identiteit van clubs is verschillend,
- clubs hebben andere visies,
- clubs die hun eigen identiteit belangrijker vinden dan ontwikkeling in algemeen belang,
- winst voor de club is belangrijker dan het delen van kennis,
- gebrek aan ijstijd voor regionale samenwerking,
- kosten ijshuur zijn te verschillend,
- gaat niet lukken als bestuur en trainers niet open staan voor verandering,
- dat clubs denken dat andere clubs van de samenwerking teveel profijt gaan hebben,
- tekort aan financiële middelen,
- bestuurswisselingen met telkens nieuwe inzichten,
- teveel druk op ouders om kinderen nog meer te laten trainen,
- internationale transfers van spelers naar het buitenland (Enschede stelt samenwerking
met Duitse clubs voor).

Versterken regionale samenwerking
Als redenen voor het slagen van een regionale samenwerking worden aangedragen:
- een goede coördinatie door het aanstellen van regiocoördinatoren,
- ondersteuning vanuit IJshockey Nederland,
- het hebben van duidelijke communicatielijnen,
- het structureel aangaan van de dialoog alsmede het maken van duidelijke afspraken en
richtlijnen,
- het vaststellen van een gezamenlijk doel (visie en missie),
- het houden van structurele (fysieke) regionale bijeenkomsten,
- het houden van periodiek overleg over thema’s en ondersteuning,
- landelijk van elkaar leren,
- het plannen van gezamenlijke activiteiten,
- het bepalen van regionale (club overstijgende) doelstellingen voor de langere termijn,
- het uitwisselen van spelers en trainers,
- ontwikkeling spelers op de eerste plaats zetten,
- clubs moeten openstaan voor het initiatief,
- clubs moeten elkaar een kijkje in de keuken gunnen en elkaar willen versterken op
bestuurlijk, technisch en commercieel vlak,
- het gezamenlijk organiseren van opleidingen van trainers en officials,
- regionaal trainersoverleg,
- regionale scheidsrechtersopleidingen,
- regionale bench official opleidingen,
- regionaal scheidsrechtersoverleg,
- regionale goalietrainingen,
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- regionale (zomer-)trainingen/trainingskampen voor spelers met verschillende trainers van
de diverse clubs,
- regionale bijeenkomsten clubscheidsrechters,
- boeien, binden en behouden vrijwilligers in de regio,
- uitwisselen filosofie verschillende regio’s,
- bijwonen van 3-op-3 toernooien in Tilburg,
- bijwonen van maandelijkse coachmeetings in Tilburg,
- opnemen van trainingen en delen via mediakanalen,
- meer financiële middelen,
- meer internationale samenwerking tussen de bonden,
- online netwerk opzetten om elkaar laagdrempelig en gemakkelijk te kunnen benaderen en
raadplegen,
- elkaars knelpunten leren kennen.

Op tafel
Op tafel wordt gebracht:
- goed initiatief,
- zoek binnen je club personen die wellicht een rol kunnen spelen in de regionale aanpak,
- inzicht in ledencijfers (ledenaanwas en ledenverloop).

Vervolgtraject
Begin september 2020 organiseren we vervolgens een plenaire landelijke bijeenkomst met
alle clubs om: (a) de uitkomsten van de regionale bijeenkomsten te bespreken en; (b) een
plan van aanpak vorm te geven met betrekking tot de items waarop binnen de regio’s zal
worden samengewerkt om (c) vervolgens per regio een manier van samenwerken
daadwerkelijk uit te voeren.
Eind november 2020 organiseren we opnieuw regionale online bijeenkomsten om de
resultaten van de regionale samenwerking te evalueren en het plan van aanpak eventueel bij
te sturen. Wat ging goed? Wat kan nog beter?
In december 2020 organiseren we een landelijke online bijeenkomst om de regionale
plannen en het verloop van de plannen aan de andere regio’s te presenteren en bespreken.
In het nieuwe seizoen kan elke regio dan zelfstandig aan de slag met het bedenken en
uitvoeren van jaarlijkse regionale activiteiten.

Werkgroep
De volgende personen hebben zich beschikbaar gesteld voor de werkgroep in het
kader van regionale samenwerking: met de werkgroep leden wordt contact gezocht over
duidelijk tijdsbestek, duidelijke taken en eigenaarschap.
Naam
Lenneart Scheenstra
Monique Vooren
Inge Hoogendijk
Michel Forster
Barry Dijs
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E-mailadres
l.j.scheenstra@gmail.com
h.vooren1@chello.nl
inge.hoogendijk@nutricia.com
tcjeugd@leiden-lions.nl
bwkdijs@gmail.com

GSM-nummer

Natasha Schouten
Esther Calame
Joep Franke
Wim van Herk
Maarten Dirkx
René de Hondt
Nico van Galen Last

jeugdcoordinator@ijcudragons.nl
info@hijshokij.nl
joepfranke@gmail.com
wimenam@gmail.com
tz-jeugd@ijshockeyclub-yetis.nl
rene.de.hondt@trappers.nl
vangalenlast@jomani.nl
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