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HOOFDSPONSOR NIJB 
 
 

AGENDA 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND 

MAANDAG 6 JUNI 2016 
IN ‘T VEERHUIS TE NIEUWEGEIN 

Het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond nodigt leden, ereleden, leden van verdienste 
en commissies van de Nederlandse IJshockey Bond uit voor het bijwonen van de 

BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

op maandag 6 juni 2016, om 20:00 uur in 't Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein. 

De agenda luidt als volgt: 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Ingekomen stukken 

4. Notulen van de algemene ledenvergadering van 10 december 2015 

5. Toetreding leden 

6. Vaststelling c.q. wijziging van statuten en reglementen 

7. Activiteitenverslag NIJB 2015 

8.a. Jaarrekening NIJB 2015 

8.b. Verslag van de financiële commissie 

8.c. Décharge verlenen 

9. Onderscheidingen 

10. Presentatie: IJshockey Nederland 

11. Presentatie: De bestuurder in de spotlights* 

12. Rondvraag 
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* De bestuurder in de spotlights! 

Er  zijn ledenvergaderingen, mensen spreken je aan op wedstrijddagen en je schrijft stukjes 
voor website en clubblad. Als club ben je actief op social media en sommige spelers wagen zich 
ook online. Zelf ben je daar minder of niet actief. Jij hoeft toch ook niet in de schijnwerpers? 
Fout! 

Fans zijn fan van mensen, niet van logo's. Natuurlijk, ze dragen het shirt van de club, maar ze 
luisteren naar mensen. Naar de mensen die de club speciaal maken. Dat zijn inderdaad 
spelers. Maar ook de bestuurders. Juist social media biedt de kans om keuzes toe te lichten, 
discussie aan te gaan en fans te betrekken in besluitvorming. Hoe transparanter de bestuurder, 
des te meer is de achterban betrokken. En ja, het vergt tijd en gaat soms mis. 

Op 6 juni vertelt Niko Moreno Ruiz (Bureau Touché) over hoe bestuurders online een wereld te 
winnen hebben. Het zal een combinatie worden van (internationale) voorbeelden en concrete 
tips. 

 


