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Agenda luidt als volgt: 
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4. Ingekomen stukken 
5. Notulen van de algemene ledenvergadering van 14 december 2021 
6. Rooster van aftreden bondsbestuur 
7. Ontwikkelingen 
8. Toetreding leden 
9. Vaststelling c.q. wijziging van statuten en reglementen 
10. Benoeming vaste commissies 
11.a. Vaststelling contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2022-2023 
11.b. Vaststelling scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2022-2023 
12. Prognose resultaat 2021-2022 (1 juli 2021-30 juni 2022) 
13.a. Activiteitenplan 2022-2023 
13.b. Begroting 2022-2023 
14. Rondvraag 
15. Sluiting 
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1. Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering met de volgende woorden: 

 
“Van harte welkom allemaal op deze algemene ledenvergadering van IJshockey 
Nederland op 26 september 2022. 

Een jaar geleden zagen we de Corona-pandemie als grootste bedreiging voor de 
voortgang van onze sport. Sinds de oorlog in Oekraïne weten we dat daar enorm 
gestegen energiekosten en inflatie bij zijn gekomen. Gekoppeld aan een steeds urgenter 
wordende klimaatdiscussie. Geen van deze ontwikkelingen hebben een positieve invloed 
op onze sport. Toch zullen we ons moeten verhouden tot deze vraagstukken en de enige 
manier om daar zo goed mogelijk mee om te gaan is om dat samen te doen. Wij zoeken 
daarvoor de uitdrukkelijke samenwerking met o.a. NOC*NSF, andere ijssportbonden en de 
Vereniging Kunstijsbanen Nederland. We zullen bovendien blijven investeren in de 
samenwerking met jullie.  

Afgelopen weekend hebben we in veel gevallen weer een mooie start gemaakt met een 
nieuw seizoen. Zo werd de strijd om de Ron Bertelingschaal omlijst met vele activiteiten 
gedurende de dag en hebben heel veel mensen genoten van de girls-only hockey dag, het 
para-ijshockey, de introductie van de Nederlandse Hall of fame, een spannende wedstrijd 
en vooral een fijn samenzijn. Een dag die door de samenwerking van heel veel mensen is 
gerealiseerd. In één woord: geweldig ! 

Ik ga er vanuit dat het seizoen 2022-2023 weer een bijzonder seizoen wordt voor ons 
allemaal. Met wellicht een aantal dieptepunten en ongetwijfeld vele hoogtepunten. Bij 
voorbaat al veel dank voor jullie betrokkenheid en inzet om er weer een mooi seizoen van 
te maken. 

Dan open ik hierbij de vergadering.” 
 

 
In memoriam 
Ook in de afgelopen periode is ons helaas een aantal ijshockeyvrienden ontvallen. In het 
bijzonder en zonder anderen daarbij tekort te doen, wil ik hier noemen: 
 
Rob van Aarem (82) overleden 
Grondlegger van het ijshockey in Groningen Rob van Aarem is na een kort ziektbed 
overleden. Rob was mede oprichter van GIJS in 1969, samen met keeper Martin Leeflang en 
Frans van Erp. 

Rob van Aarem heeft 66 wedstrijden gespeeld voor GIJS in de Nederlands competitie, 
waarin hij 75 maal scoorde en 61 assists gaf. Rob is met GIJS in 1971 kampioen van de 3de 
Divisie geworden en in 1973 kampioen van de Tweede Divisie. 

Rob was een geweldige behendige speler met een prachtige hockeystijl, een voorbeeld voor 
veel Groningen ijshockeyers. Hij was een man die rust uitstraalde, die altijd voor iedereen 
klaar stond, een gentleman maar ook streng voor zijn spelers en hard op het ijs. 
 
Karel van der Wal (80) overleden 
Op 5 september 2022 is Karel van der Wal op 80-jarige leeftijd overleden. Karel heeft zich 
altijd volop ingezet voor het Nederlandse ijshockey en mede daarom was hij lid van 
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verdienste van IJshockey Nederland. Karels favoriete spreuk was: mijn gebrek, ijshockey 
gek. Hij zei het dan wel op zijn Fries. 

Hij was vooral betrokken bij "zijn" Flyers uit Heerenveen. Naast Flyers was Karel ook 
betrokken bij de oprichting van Rheem Utrecht. Rheem was de toenmalige werkgever van 
Karel van der Wal en deze was op zijn beurt weer een grote toeleverancier voor Feenstra 
Verwarming. 

De voorzitter vraagt een kort moment van stilte voor alle leden, die IJshockey Nederland in 
de afgelopen periode zijn ontvallen. 
 
2. Onderscheidingen 
 
De voorzitter meldt dat het onderwerp onderscheidingen wordt doorgeschoven naar de 
fysieke algemene ledenvergadering in december 2022. 
 
3. Mededelingen 
 
Berichten van verhindering 
De directeur deelt mee welke verenigingen en personen berichten van verhindering hebben 
gestuurd. Voor deze algemene ledenvergadering zijn berichten van verhindering ontvangen 
van: IJshockeyclub Dordrecht Lions (lid), Stichting Sweetlake Panters (lid), Rob van Rijswijk 
(erelid), Henk van de Pas (erelid), Eric Martin (lid van verdienste) en Wil Zwarthoed (lid van 
verdienste). 
 
Aantal stemmen 
In aansluiting op de berichten van verhindering meldt de directeur dat de aanwezige leden 
(verenigingen) 35 van de mogelijk 44 stemmen kunnen uitbrengen. 
 
De uitnodiging voor het bijwonen van deze online vergadering is op 8 september 2022 op de 
website gepubliceerd en bovendien per mail verzonden. De agenda van de algemene 
ledenvergadering is op 8 september 2022 op de website gepubliceerd. De agenda en de 
vergaderstukken zijn vanaf 14 september 2022 op de website geplaatst en eveneens per 
mail verzonden.  
 
4. Ingekomen stukken 
 
De directeur meldt een ingekomen stuk van de Vereniging IJshockey Nijmegen. Dit 
ingekomen stuk wordt behandeld bij agendapunt 11.a. 
 
Situatie rondom de energiecrisis 
De directeur brengt de clubs op de hoogte van het laatste nieuws over de situatie rondom de 
energiecrisis, die ook grote financiële offers vraagt van alles en iedereen die bij het 
Nederlandse ijshockey is betrokken. IJshockey Nederland heeft contact met NOC*NSF, 
VWS, KNSB en VKN over welke stappen we hierin kunnen nemen. We willen gaan kijken 
naar de mogelijkhden voor een (financiële) overbrugging en verder extra aandacht vragen 
om de energiekosten van de ijsbanen naar beneden te brengen door te investeren in 
duurzame energie. 
 
5. Notulen van de algemene ledenvergadering van 14 december 2021 
 
De voorzitter verzoekt de algemene ledenvergadering om de notulen van de algemene 
ledenvergadering van 14 december 2021 vast te stellen. De algemene ledenvergadering 
stelt de notulen vast. 
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6. Rooster van aftreden bondsbestuur 
 

 
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 diens voorganger.   
 
De voorzitter, vicevoorzitter en/of secretaris treden nooit tegelijkertijd af. De spreiding van 
aan- en aftreden is vastgelegd in het rooster van aftreden. Dit rooster is openbaar.   
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 cyclus voor planning & control.   
 
Met andere woorden: de termijnen lopen af op genoemde data en is er in de 
eerstvolgende ALV het standaard agendapunt Rooster van aftreden.   
Uiteraard kunnen zittende bestuurders herkiesbaar zijn als ze dat willen. Hierbij wordt 
aangetekend dat de termijn tussen betreffende peildatum en de eerstvolgende ALV de 
bestuurder op zijn of haar positie in functie blijft. 
 
Zo kan het ook voorkomen dat de ALV later dan de peildatum wordt gepland. Dan wordt 
het rooster van aftreden op die betreffende ALV geagendeerd.   
 

 
Voor dit agendapunt kan gemeld worden dat de penningmeester en vicevoorzitter, de heer 
Arjan van der Horst, tussentijds is afgetreden. De heer Van der Horst stelt zich niet 
herkiesbaar. 
Tevens is het bestuurslid sporttechnische zaken, de heer Robin de Vroede, tussentijds 
afgetreden. Ook de heer De Vroede stelt zich niet herkiesbaar. 
Voor deze bestuursposten is onze organisatie in gesprek met potentiële kandidaten, die we 
hopen te kunnen presenteren op de volgende algemene ledenvergadering (ALV). 
 
De voorzitter, de heer Jan Hopstaken, is in oktober 2019 benoemd. De heer Hopstaken heeft 
toen de termijn overgenomen van de eerder dat jaar vertrokken voorzitter Ruud Vreeman.   
 
Dat betekent dat zijn zittingstermijn per 1 juni 2022 is afgelopen. Zoals gezegd, blijft een 
bestuurder, zo ook de voorzitter, in functie tot de eerstvolgende ALV na de peildatum waarop 
de termijn zou komen te vervallen. Die eerstvolgende ALV vindt zoals u weet vandaag 
plaats.  
 
Een voorzitter wordt overeenkomstig de statuten expliciet in die functie benoemd. De 
voorzitter kan zich herkiesbaar stellen binnen de daartoe getelde termijnen. Eventuele 
andere gegadigden kunnen zich conform onze regelgeving kandideren voor deze functie.   
 
Zoals gezegd is het rooster van aftreden openbaar. Het is ook als agendapunt opgenomen. 
Het verlopen van de termijn van de voorzitter was bekend. Er hebben zich in de gestelde 
termijn geen andere kandidaten voor de functie van voorzitter gemeld.  
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IJshockey Nederland wil derhalve, conform artikel 10 van de statuten, de vergadering 
formeel om instemming vragen voor de herbenoeming van de heer Jan Hopstaken als 
voorzitter van onze bond.  
 
De algemene ledenvergadering gaat akkoord met de herbenoeming van de heer Jan 
Hopstaken tot voorzitter van IJshockey Nederland.  
 
7. Ontwikkelingen 
 
De directeur geeft een toelichting op de jongste ontwikkelingen binnen IJshockey Nederland. 
 

- IJshockey Nederland is volop bezig met de ontwikkeling van een e-learning omgeving 
opleiding IJshockeytrainer/coach 1. Op zaterdag 29 oktober 2022 en zaterdag 26 
november 2022 staan een fysieke opleiding trainer/coach 1 gepland. We spreken de 
hoop uit dat voor die tijd de e-learning omgeving beschikbaar komt. 

 
- IJshockey Nederland zet ook volop in op de ontwikkeling van de opleiding 

IJshockeytrainer/coach 3, deels binnen een e-learning omgeving en deels binnen een 
praktijkomgeving, waarbij IJshockey Nederland samenwerkt met het ROC.   

 
- In het kader van de nieuwe automatisering is naast een leden- en 

wedstrijdadministratie een nieuwe planningstool ontwikkeld. 
 

- Er komt een vervolg op het Development Seminar dat in juni 2022 in Tilburg heeft 
plaatsgevonden. 

 
- IJshockey Nederland heeft zich kandidaat gesteld voor organisatie van het WK 

Vrouwen Divisie I Groep A 2023 in Dordrecht. De mogelijkheid bestaat nog steeds 
dat het betreffende WK-toernooi naar China gaat. Indien dit WK-toernooi aan 
Nederland voorbij gaat, wil IJshockey Nederland zich kandidaat stellen voor de 
organisatie van het WK-toernooi Vrouwen U18 in 2024. In de aanloop naar dit WK 
willen we een Girly Only toer door het land organiseren. 
 

- Robin de Vroede heeft de organisatie rondom de nationale teams overgenomen. De 
leeftijdscategorieen van de talentontwikkelingsteams gaan van U12, U14 en U16 
naar U13, U15 en U16. 
 

- IJshockey Nederland heeft de samenwerking met de gemeente Tilburg hernieuwd. 
Het betreft de samenwerking met betrekking tot de trainingslocatie van de nationale 
teams en de talentontwikkelingsteams in Tilburg en de vestiging van het kantoor van 
IJshockey Nederland. De gemeente Tilburg ondersteunt IJshockey Nederland 
opnieuw met een financiële bijdrage voor de komende vier jaar. 

 
- Informatie over de programma’s van de nationale teams en de talentontwikkelings-

teams zal worden verstrekt op de website van IJshockey Nederland. 
 

- Op zaterdag 5 november 2022 staat de open U11-dag op het programma. Er kunnen 
nog deelnemers worden opgegeven. 
 

- Op zondag 27 november 2022 staat in Tilburg de open U13-dag voor vrouwen 
gepland. Deze dag is dus met name bedoeld voor meisjes en vrouwen, maar op deze 
dag wordt ook een seminar voor coaches georganiseerd. Hierover volgt later meer 
informatie op de website. 
 

- Op donderdag 29 december 2022 vindt het jaarlijkse Oliebollentoernooi plaats.  
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- Op zondag 22 januari 2023 staat de bekerfinale van Nederland op de rol. Landelijke 
TV-zender NOS heeft interesse getoond om deze bekerfinale uit te zenden. 
 

- In het weekend van 24, 25 en 26 februari 2023 staat de Final Four op het 
programma. De NOS heeft eveneens belangstelling voor het uitzenden van de 
finalewedstrijd van de Final Four. De locatie voor deze finalewedstrijd om het 
landskampioenschap moet nog worden vastgesteld. 

 
- De Super Sunday (Jack Ham Memorial) om het kampioenschap van Nederland vindt 

op zaterdag 1 april 2023 plaats in Tilburg. 
 

- Voor het houden van de Super Sunday Senioren om het kampioenschap van 
Nederland in de Tweede divisie, Derde divisie, Vierde divisie en Vijfde divisie is 
IJshockey Nederland op zoek naar een organisator. Clubs die belangstelling hebben 
kunnen zich hiervoor aanmelden. IJshockey Nederland is inmiddels in gesprek met 
Den Haag om te kijken naar de mogelijkheden in de Hofstad. 

 
- Mogelijk dat Nederland in 2023 een WK-toernooi Vrouwen of in 2024 een WK-

toernooi Vrouwen U18 organiseert. 
 

- IJshockey Nederland werkt aan het voldoen aan de minimale kwaliteitseisen die door 
NOC*NSF zijn opgesteld. Deze minimale kwaliteitseisen vormen de basis voor het 
verkrijgen van de basissubsidie van NOC*NSF. 

 
- IJshockey Nederland is van mening dat in het kader van het verder uitrollen van de 

regionale samenwerking tussen de verenigingen een slag is te slaan. Denk hierbij 
onder meer aan de organisatie van regionale trainingen en het uitwisselen van 
coaches. 
 

- De inspiratiesessie in het kader van het Sportakkoord is uitgesteld tot een nader te 
bepalen datum. Het Sportakkoord biedt clubs vanuit de lokale overheid financiële 
mogelijkheden voor het organiseren van activiteiten. Denk hierbij aan opleidingen die 
door de vereniging worden georganiseerd. IJshockey Nederland verzoekt de clubs 
om aan te sluiten bij de betreffende inspiratiesessie. 
 

- Het bestuurdersplatform wordt getest en zal in de toekomst worden uitgerold. Het 
bestuurdersplatform is met name ontwikkeld om van elkaar en elkaars ervaringen te 
kunnen leren. 
 

- Op de dag van de wedstrijd om de Ron Berteling Schaal 2022 is de 
ledenwervingscampagne Berebinken 2.0 gepresenteerd. IJshockey Nederland stelt 
de clubs graag op de hoogte van alle ins en outs met betrekking tot deze 
ledenwervingscampagne. Daarnaast is op diezelfde dag de Nederlandse Hockey Hall 
of Fame gelanceerd. Tijdens de eerste editie zijn Wil van Dommelen, George 
Peternousek en Piet van Heeswijk gehonoreerd. Voor de Nederlandse Hockey Hall of 
Fame is een aparte website ontwikkeld. 
 

8. Toetreding leden 
 

De voorzitter deelt mee dat er geen toetredende leden zijn.  
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9. Vaststelling c.q. wijziging van statuten en reglementen  
 
De secretaris geeft een toelichting op de wijzigingen in de volgende reglementen: 
- Sportreglement 
- Accommodatiereglement 
 
Ronnie Bosten (Geleen) uit zijn bezwaar tegen het wijzigen van het sportreglement wanneer 
dit automatisch effect heeft op de bijlage bij het sportreglement. Ronnie Bosten heeft vragen 
gesteld over de nieuwe opzet van de U11/U9/U7 en ziet graag dat deze vragen eerst worden 
beantwoord. De directeur weet op basis hiervan te melden dat over de nieuwe opzet van de 
U11/U9/U7 een aparte bijeenkomst plaatsvindt en dat de nieuwe opzet van de U11/U9/U7 
eerder is besproken in het voorjaarsoverleg.  
 
Er wordt geopperd om het voorstel van artikel 4 van het sportreglement aan te passen, 
waarbij het woord tegenstander wordt vervangen door gedupeerde partij. Verder wordt 
voorgesteld dat het voorstel van artikel 5 van het sportreglement wordt aangepast, waarbij 
de boetes voor seniorencompetities en dan met name de Eredivisie worden verhoogd ten 
opzichte van de boetes voor de juniorencompetities. 
 
Lenneart Scheenstra (Heerenveen) verzoekt het proces van het vaststellen van de 
competitie-opzetten en het bijwerken van de bijlage bij het sportreglement eerder in te 
zetten. Jacob van Gelder (Groningen) is van mening dat het vaststellen van de competitie-
opzetten niet kan afhangen van de competitie-opzet in de BeNe-League. De directeur geeft 
aan dat het voorjaarsoverleg ingaat op de vraag hoe we de competities het komend seizoen 
willen organiseren, maar dat latere ontwikkelingen ervoor kunnen zorgen dat aanpassingen 
noodzakelijk zijn. Lenneart Scheenstra (Heerenveen) stuurt de directeur na deze 
vergadering een procesvoorstel.  
 
Met betrekking tot het voorstel tot wijziging van artikel 5 van het sportreglement volgt in de 
volgende algemene ledenvergadering een nieuw voorstel. Ronald Diehle (Nijmegen) stelt 
voor te overwegen om hiervoor de competitie-afdracht in te zetten, waarbij deze afdracht na 
terugtrekking uit de competitie niet wordt terugbetaald. Dit voorstel wordt onderzocht.  
 
Ronnie Bosten (Geleen) vraagt om een toelichting waarom de bijlage bij het sportreglement 
geen goedkeuring nodig heeft van de algemene ledenvergadering. Hierop komt IJshockey 
Nederland in de volgende algemene ledenvergadering terug. 
 
De directeur kondigt aan dat in de volgende algemene ledenvergadering een voorstel zal 
worden gedaan, dat bij nationale transfers opleidingsvergoedingen gaan gelden. Hierover 
gaat IJshockey Nederland de komende periode in gesprek met clubs.  
 
Het accommodatiereglement is opgeschoond. De secretaris vertelt dat een reglementen-
commissie zich gaat buigen over het opschonen van alle reglementen en dat de 
inzetbaarheid van een licentiecommissie wordt onderzocht, die zich gaat buigen over het 
licentiereglement c.q. licentiesysteem.  
 
De leden stemmen in meerderheid voor de voorgestelde wijziging van artikel 50 van het 
sportreglement. 
 
Verder wordt bij meerderheid van stemmen de voorgestelde wijziging van artikel 4 van het 
sportreglement gesteund, met dien verstande dat het woord ‘tegenstander’ wordt vervangen 
door ‘gedupeerde partij’.  
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10. Benoeming vaste commissies 
 
De voorzitter verzoekt de algemene ledenvergadering om de leden van de vaste commissies 
te benoemen. De algemene ledenvergadering gaat akkoord met de benoeming van de leden 
van de vaste commissies zoals voorgedragen.  
 
11.a. Vaststelling contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2022-2023 
 
De voorzitter verzoekt de algemene ledenvergadering om de contributies, bijdragen en 
afdrachten voor het seizoen 2022-2023 formeel vast te stellen. Sedert de aanvang van 
seizoen 2002-2003 worden de contributies, bijdragen en afdrachten jaarlijks, bij aanvang van 
het seizoen, aangepast op basis van de prijsindexcijfers (juni 2022: 9,5%) voor 
gezinsconsumptie. Zoals eerder overeengekomen worden de bedragen afgerond.  
 
Daarnaast vraagt de voorzitter een akkoord voor: 
-  wedstrijdgeld voor de competitie van de vrouwen (EUR 64,00) 
-  wedstrijdgelden voor vriendschappelijke wedstrijden (gelijk aan wedstrijdgelden 
 competitiewedstrijden) 
 
Ronald Diehle (Nijmegen) geeft een uiteenzetting over zijn ingezonden stuk, om de 
administratiekosten bij een internationale transfer naar Nederland te verlagen naar de hoogte 
van de administratiekosten bij een nationale transfer. Het gaat hier zoals bedoeld om 
inwonende spelers en studenten in de leeftijd van 18-23 jaar (met de EU-nationaliteit) die in 
de eredivisie gaan spelen.  
 
Roy Slond (Breda) vraagt in dit verband naar de onderliggende werkzaamheden op basis 
waarvan de management fee wordt berekend. Volgens Marco van Doorn (Utrecht) mag het 
niet zo zijn dat de bond hierdoor verlies draait. Jeroen Kwist (Amsterdam) is van mening dat 
hij over onvoldoende informatie beschikt om hierover te stemmen. Daarnaast kan een 
verzoek dat binnen drie dagen voor de algemene ledenvergadering wordt ingediend naar zijn 
overtuiging niet in behandeling worden genomen. Marco van Doorn heeft het gevoel dat het 
verzoek met name van belang is voor Nijmegen. Rodrique van den Dungen (Den Bosch) 
stelt de vraag of door de bedoelde verlaging van administratiekosten niet meer internationale 
transferaanvragen gaan binnenkomen en het administratief apparaat daardoor meer onder 
druk zal komen te staan. 
 
Bij meerderheid van stemmen wordt bepaald dat het verzoek van Ronald Diehle wordt 
doorschoven naar de volgende algemene ledenvergadering. De vertegenwoordigers van de 
clubs delen de mening dat verzoeken eerder moeten worden ingediend en dat IJshockey 
Nederland moet zorgen voor een onderbouwing, voordat hierover gedegen gestemd kan 
worden.  
 
Er is uitgebreid gesproken over de indexverhoging en de consequenties daarvan voor de 
verenigingen. De clubs zijn van mening dat IJshockey Nederland de tarievenlijst eerder 
beschikbaar had moeten stellen. De voorzitter geeft aan dat de verlate presentatie gelegen is 
aan het feit dat de algemene ledenvergadering in juni 2022 door omstandigheden geen 
doorgang heeft gevonden, maar dat er sinds het seizoen 2002-2003 een mandaat bestaat op 
het verhogen van de tarieven op basis van de prijsindexatie. In het geval van de 
tarievenverhoging voor het seizoen 2022-2023 is de prijsindex van de maand juni 
aangehouden. Harry Vlaardingerbroek (Den Haag) begrijpt dat het stijgingspercentage dit 
seizoen ‘pijn’ doet, maar geeft te kennen dat het principe van de indexverhoging bij de clubs 
bekend is. In zijn visie is het belangrijker om op een ander moment over de kostenstructuur 
te spreken.  
Roy Slond (Breda) vraagt zich af of de indexverhoging op alle onderdelen moet worden 
toegepast. Volgens de voorzitter wordt de organisatie van IJshockey Nederland ook 
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geconfronteerd met verhogingen van kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt moeten worden. 
Jacob van Gelder (Groningen) stelt de vraag wat er gaat gebeuren als ijsbanen niet open 
gaan. Ronald Diehle (Nijmegen) verwijst naar de begroting en het activiteitenplan en geeft 
aan dat kosten omlaag kunnen wanneer activiteiten worden geschrapt. De voorzitter stelt dat 
hiernaar gekeken moet worden, maar dat het activiteitenverslag een opsomming is van 
activiteiten gebaseerd op het ambitiedocument, maar ook van activiteiten die structureel 
plaatsvinden en daarom hoe dan ook noodzakelijk zijn. Ronald Diehle stelt voor om 
voornamelijk te kijken naar de bouwstenen die nodig zijn. Op de vraag wat de winst voor 
IJshockey Nederland is op basis van de prijsindexverhoging aan de clubs geeft de voorzitter 
aan dat dit bedrag is begroot op EUR 15.000 (moet zijn EUR 20.000). Jacob van Gelder stelt 
voor om die EUR 15.000 (moet zijn EUR 20.000) anders te verdelen over de verenigingen. 
 
De directeur geeft aan dat gekeken wordt naar het aanpassen van het tarievenstelsel. 
Daarnaast maakt hij melding van het feit dat de organisatie IJshockey Nederland structureel 
verlies lijdt en dat we moeten kijken of we de organisatie moeten of willen uitkleden. Jacob 
van Gelder (Groningen) betoogt dat we in de organisatie van de bond niet kunnen 
bezuinigingen op personeel. De directeur stelt dat we in de huidige organisatie doen wat je 
minimaal wilt doen als bond; dat we verder voortdurend kijken naar mogelijke bezuinigingen 
en dat we met de organisatie van evenementen hopen op meer inkomsten. Die kansen 
worden groter nu IJshockey Nederland in gesprek is met de NOS over de uitzending van de 
bekerfinale en de final four. Jacob van Gelder memoreert dat in vorige jaren voorafgaand 
aan een algemene ledenvergadering het penningmeesteroverleg is georganiseerd. De 
voorzitter antwoordt dat dit voor deze algemene ledenvergadering door omstandigheden niet 
is gelukt.  
 
De afspraak wordt gemaakt dat in de algemene ledenvergadering van juni 2023 besloten 
wordt over het meer in balans brengen van de lasten en de baten. In de volgende algemene 
ledenvergadering (van januari 2023) wordt het proces geschetst hoe we samen tot dat 
besluit moeten gaan komen. Het proces zal op zo'n manier worden ingericht dat een zo 
breed mogelijke inbreng van de leden mogelijk is.  
 
Hierna worden de contributies, bijdragen en afdrachten voor het seizoen 2022-2023 
vastgesteld. 
 
11.b. Vaststelling scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2022-2023 
 
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering om de scheidsrechtersvergoedingen 
voor het seizoen 2022-2023 formeel vast te stellen. Sinds het seizoen 2008-2009 worden de 
vergoedingen aan scheidsrechters jaarlijks, bij aanvang van het seizoen, aangepast op basis 
van de prijsindexcijfers (juni 2022: 9,5%) voor gezinsconsumptie. De bedragen worden 
conform eerdere afspraken afgerond. 
 
Aan de hand van presentatiesheets bespreekt referee in chief Martin de Wilde de stand van 
zaken binnen TeamStripes. Uit zijn betoog blijkt dat Team Stripes in 2022 aan het overleven 
is. Een zorgelijke ontwikkeling. Naast de natuurlijke uitstroom van scheidsrechters stoppen 
scheidsrechters helaas vanwege fysiek en/of verbaal geweld richting scheidsrechters op het 
ijs of kritiek op scheidsrechters via social media. 
 
Daarnaast zijn clubs vaak van mening dat scheidsrechters duur zijn. De conclusie is echter 
dat, wanneer verenigingen ervoor zorgen dat scheidsrechters binnen de clubs worden 
opgeleid, de kosten voor de arbitrage gedeeld kunnen worden. Drie verenigingen voldoen 
aan het minimaal benodigde aantal scheidsrechters; andere clubs beschikken over te weinig 
of helemaal niet over scheidsrechters. Het minimaal aantal gewenste scheidsrechters 
bedraagt na berekening 84, terwijl we de beschikking hebben over slechts 57 
scheidsrechters. Een eenvoudige berekening laat zien dat er daarom een tekort van liefst 27 
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scheidsrechters bestaat. Het is belangrijk om in te zien dat alleen het zorgen voor 
opleidingen niet voldoende is om dit tekort terug te dringen. Een club heeft dikwijls niet de 
beschikking over een scheidsrechtercoördinator of scheidsrechterbegeleiders. Het resultaat 
is dat daardoor ook sprake is van een uitstroom van scheidsrechters, die zich ook in eigen 
kring onvoldoende gesteund voelen. 
De scheidsrechterscommissie wil een optimale communicatie en begrip tussen 
scheidsrechters en coaches bewerkstelligen. Daarom nodigt de commissie de coaches uit 
om relevante informatieve sessies bij te wonen tijdens het jaarlijkse 
scheidsrechtersweekend. Verder is de referee in chief voor scheidsrechterszaken altijd 
bereikbaar voor een toelichting aan coaches.  
 
Verenigingen dienen te beseffen dat je als club dezelfde moeite moet doen voor het werven 
van (club)scheidsrechters als voor het werven van je spelende leden (wanneer lenen bij de 
buren niet mogelijk is, kan een wedstrijd geen doorgang vinden). Daar dient elke club tijd en 
energie in te steken. Je moet als club ook investeren in (club)scheidsrechters. Het verzorgen 
van een opleidingscursus alleen is niet voldoende. Een opleiding dient opgevolgd te worden, 
waarbij de begeleiding van (beginnende) scheidsrechters essentieel is. Verder is het 
belangrijk om te benadrukken, dat je als club mede verantwoordelijk bent voor het gedrag 
van je coaches en spelers richting de scheidsrechters. 
    
Clubs dienen zich te realiseren dat het aanwijzen van scheidsrechters gebeurt op basis van 
niveau. We bevinden ons mede door het tekort aan scheidsrechters niet in de luxe positie 
dat we scheidsrechters aan kunnen wijzen op basis van kosten. Het is wel zo dat het 
beschikbaar zijn van meer scheidsrechters kan zorgen voor een betere geografische 
spreiding wat de aanwijzing betreft. Dit heeft als belangrijk voordeel, dat de reiskosten van 
onze scheidsrechters omlaag kunnen en dat we bij een grotere kwantiteit ook kunnen zorgen 
voor meer kwaliteit van de arbitrage. 
 
Referee in chief Martin de Wilde geeft een toelichting op de verhogingen van de 
scheidsrechtersvergoedingen. Daarnaast geeft hij inzicht in de reiskosten en hoe die worden 
verwerkt. In het oude systeem ontvingen de scheidsrechters de reiskosten contant bij de 
wedstrijden. Op verzoek van de verenigingen verlopen betalingen van de reiskosten 
tegenwoordig via facturatie aan de clubs. Hiervoor is een gemiddelde aan reiskosten voor 
competitiewedstrijden in de eredivisie, U21 en U17 berekend. Op basis van de verhoging 
van de kilometervergoeding worden deze gemiddelde reiskosten voor het seizoen 2022-
2023 verhoogd. Clubs hebben in aansluiting hierop de vraag gesteld, waarom deze 
procedure niet ook bij vriendschappelijke wedstrijden en play-off wedstrijden kan worden 
toegepast. Naar aanleiding hiervan is opnieuw een berekening gemaakt, waardoor de 
reiskosten gemiddeld omhoog gaan. 
Verder is de vraag gesteld waarom gekozen wordt voor een 4-manssysteem bij het leiden 
van wedstrijden. Volgens de referee in chief is het ijshockey sneller geworden, waardoor een 
wedstrijd leiden met drie scheidsrechters op het niveau van de eredivisie of hoger (bijna) niet 
meer te doen is. Door de toegenomen snelheid in het moderne ijshockey is nu besloten om 
per weekend drie wedstrijden in de eredivisie met 4 scheidsrechters te bemannen en drie 
wedstrijden in de eredivisie met 3 scheidsrechters. De scheidsrechterscommissie zal er 
nauwlettend op toezien, dat deze aanwijzingen evenredig over de clubs worden verdeeld. De 
referee in chief benadrukt nogeens dat de reiskosten per wedstrijd zijn berekend op basis 
van de aanstelling van drie scheidsrechters.  
Marga Croonen (Nijmegen) vraagt naar de mogelijkheid om scheidsrechters met een Tikkie 
te betalen. Op dit moment is contante betaling de standaard, maar als een betreffende 
scheidsrechter akkoord is met een betaling via Tikkie is dit mogelijk. In de praktijk blijkt dat 
het merendeel hiertoe bereid is. Wel is het zo dat er Nederlandse en buitenlandse 
scheidsrechters zijn die geen Tikkie hebben. Voor hen blijft gelden dat ze contant worden 
betaald. 
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Naar aanleiding van de vraag van Jeroen Kwist (Amsterdam) wordt het instellen van een 
eenmalige scheidsrechtersafdracht per seizoen inhoudelijk besproken.  
 
Lenneart Scheenstra (Heerenveen) brengt onder de aandacht dat in de week van 1-9 
oktober de jaarlijkse week van de scheidsrechter weer plaatsvindt. Met het oog op de 
problematiek rondom de scheidsrechters en het tekort aan referees is dit een mooie 
gelegenheid om landelijk aandacht te schenken aan TeamStripes. Heerenveen zal in die 
week de scheidsrechters en de bench officials weer in het zonnetje zetten. 
Dit initiatief kan rekenen op de goedkeuring van de referee in chief. Hij memoreert dat 
scheidsrechters een belangrijk en onmisbaar onderdeel zijn van het totaalproduct ijshockey. 
Daarnaast geeft de referee in chief nogeens te kennen, dat hij steeds zonder voorbehoud te 
benaderen is met betrekking tot scheidsrechterszaken en spreekt hij de bovendien de wens 
uit om met alle coaches een goed contact te hebben.  
 
Naar aanleiding van de vraag van Ronnie Bosten (Geleen) wordt het instellen van een 
modelovereenkomst met de scheidsrechters inhoudelijk besproken.  
 
Ronald Diehle (Nijmegen) stelt de vraag of voor Team Stripes inmiddels een eigen 
vereniging is opgericht. In antwoord hierop weet referee in chief Martin de Wilde te melden 
dat dit wel met de voormalige penningmeester van IJshockey Nederland is besproken, maar 
dat dit nog niet is geformaliseerd.  
 
De scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2022-2023 worden vastgesteld.  
 
Sluiting 
 
Besloten is om de vergadering op de agendapunten 12 tot en met 15 op een andere datum 
voort te zetten. Hiervoor volgt op korte termijn een uitnodiging. 
 
 
Voorzitter:     Secretaris: 
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PRESENTIELIJST VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 
IJSHOCKEY NEDERLAND GEHOUDEN OP 

MAANDAG 26 SEPTEMBER 2022 
ONLINE VIA MS-TEAMS 

 
Bondsbestuur 
J.W.M. Hopstaken - voorzitter 
L.B.T. Pakos - secretaris / legal affairs 
D. Micola von Fürstenrecht - vicevoorzitter/bestuurslid marketing &  
 communicatie 
 
Medewerkers bondsbureau 
T.J.A. van Gerwen - algemeen directeur/technisch directeur  
R. de Vroede - general manager nationale teams 
mevrouw W. Olijhoek - office manager/notulist 
mevrouw S.J. van Heteren - coördinator sport & events 
 
Leden  aantal 

 stemmen (35 stemmen) 
IJshockeyvereniging Amstel Tijgers  
 anno 1963 2 -  J. Kwist 
IJshockeyclub Yeti’s Breda 2 - R. Slond 
IJshockey Vereniging 
 Red Eagles 's-Hertogenbosch  2 -  R. van  den Dungen  
IJshockey Vereniging  
 Eindhoven Kemphanen 2 - T. van Doorne, N. van Galen Last 
IJshockeyclub Enschede Lions 1 - F. Glazenburg 
Stichting Topsport Eaters Limburg 2 - R. Lahay 
Vereniging Jeugdbelang  
 Smoke Eaters Geleen 2 - R. Bosten 
Stichting Topsport Hijs Hokij Den Haag 2 - H. Vlaardingerbroek  
Hijs Hokij Den Haag 2 - mevrouw E. Calamé, R. Hols 
GIJS Groningen 2 - mevrouw L. Niessink, J. van Gelder 
Stichting Sponsoring en Businessclub  
 Friesland Flyers 2 - G. Huisman 
SJIJ Heerenveen e.o. 1991 2 - L. Scheenstra 
Hoornse IJshockeyvereniging  
 “Blue Mountain Cougars” 2 - J. Klappe 
Stichting IJshockeyclub  
 Capitals Leeuwarden 2 - N. Brouwer 
Leidse IJshockeyclub Leiden Lions 2 - H. Neuman 
Vereniging IJshockey Nijmegen 2 - R. Diehle, mevrouw M. Croonen 
Stichting IJshockeyclub Utrecht 2 - M. van Doorn 
IJshockeyvereniging Zoetermeer  2 - mevrouw I. Hoogendijk 
 
Ereleden en leden van verdienste 
O. Smits - lid van verdienste 
Mevrouw M. Goessens - lid van verdienste 
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Belangstellenden 
Mevrouw Marlies Goessens - competitiecommissie 
Steven Jellinghaus - licentiecommissie 
Martin de Wilde - referee in chief 
Joep Meijsen - redactie IJshockeynederland.nl 
 
Leden afwezig met kennisgeving 
 aantal 

 stemmen (5 stemmen) 
IJshockeyclub Dordrecht Lions - 2 
Stichting Sweetlake Panters - 2 
Persoonlijke leden - 1  
 
Leden afwezig zonder kennisgeving 
 aantal 

 stemmen (4 stemmen) 
Vereniging Alcmaria Flames Alkmaar  - 2 
Stichting Topijshockey Tilburg - 2  
 
Berichten van verhindering 
IJshockeyclub Dordrecht Lions   - lid 
Stichting Sweetlake Panters    - lid 
Rob van Rijswijk     - erelid 
Henk van de Pas     - erelid 
Eric Martin      - lid van verdienste 
Wil Zwarthoed     - lid van verdienste 
 
 
 
 


