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Betreft: Verkiezing voorzitter IJshockey Nederland 
Datum: 16 oktober 2019 

 
Geachte leden, 
 
Onderstaande berichtgeving werd door ondergetekende opgesteld en is een samenvatting van opdracht 
verstrekt door de ALV en de door een aantal commissieleden gedeelde bevindingen. Het is geen exacte 
weergave van de reacties per commissielid, maar een samenvatting welke inhoudelijk wel overeenkomt 
en tot één reactie is teruggebracht. 

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering van IJshockey Nederland, 11 september 2019, werd 
er  een ad hoc commissie van vier personen benoemd om een bijdrage te leveren aan de 
bestuursverkiezing. 

De vier personen welke in deze tijdelijke commissie betrokken waren, zijn respectievelijk: 

• De heer Ben van Duin namens Amsterdam 

• De heer Jesmer Doele namens Leeuwarden 

• De heer Nico van Galen Last namens Eindhoven 

• De heer Joop Vullers namens Nijmegen 

Voor de bestuursverkiezing met betrekking tot de functie van voorzitter van IJshockey Nederland, waren 
op het moment van de door de commissie uit te voeren werkzaamheden, 3 kandidaten. Onderstaande 
volgorde van kandidaten is strikt willekeurig. 

• De heer Jan Hopstaken uit Renkum 

• De heer Arnoud van Berkel uit Heythuysen,  

• De heer Danny Micola von Fürstenrecht uit Heerenveen. 

OPDRACHT 

1) Overeenkomstig artikel 16 lid 3 van het huishoudelijk reglement moeten kandidaten voor een 
bestuursfunctie voldoen aan het opgestelde vereisten, de letterlijke tekst is “Kandidaten voor het 
bondsbestuur dienen te voldoen aan de competenties en/of profielen zoals omschreven in het 
besturingsmodel en bestuurdersprofielen van IJshockey Nederland. Het gaat hier om de functie van 
voorzitter. De ALV heeft de commissie gevraagd om deze toetsing uit te voeren. 

  

Web www.nijmegendevils.nl 
Adres Postbus 160 

6500 AD Nijmegen 
E-mail 

IBAN Rekeningnr. 
 

BIC 
 

penningmeester@nijmegendevils.nl 
NL90INGB0006229971 ROVINIJ 
Adviesbureau  
INGBNL2A 
 

 



                                                                                                                                           

Stichting IJshockey Noviomagus 
Postadres: Postbus 160 6500 AD Nijmegen  

Email: info@nijmegendevils.nl  KvK: 53750314  

 

2) Vanwege ons lidmaatschap van NOC*NSF heeft het bondsbestuur aangegeven dat hier aan toegevoegd 
dient te worden toetsing aan de “13 Aanbevelingen van Goed Sportbestuur” met name gericht op de 
aanbevelingen 6 t/m 10 omtrent integriteit en functioneren bestuur en het bezitten van een op de 
functie toegespitste Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De ALV heeft deze zienswijze overgenomen en 
heeft de commissie gevraagd om de toetsing uit te voeren met betrekking tot de Aanbevelingen van 
Goed Sportbestuur.  

3) De ALV heeft de commissie gevraagd om de toetsing uit te voeren met betrekking tot het bezitten van 
een op de functie toegespitste Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

De ALV heeft aan de commissie geen richtlijnen meegegeven over de wijze waarop het werk verricht 
dient te worden. 

 
INVENTARISATIE EN TOETSING DOOR DE COMMISSIE 
 
Drie commissieleden hebben zelfstandig de toetsing uitgevoerd en met elkaar gedeeld. Aangezien de 
beoordelingen tot hetzelfde resultaat heeft geleid, is het mogelijk de ALV van de beoordeling op de 
hoogte te stellen. 
 

1) Géén van de drie genoemde kandidaten heeft een 100% match op alle onderdelen van het 
functieprofiel.  

2) Bij geen van de drie genoemde kandidaten kan met 100% zekerheid gesteld worden dat er 
volledig aan de ‘Aanbeveling van Goed Sportbestuur’ wordt voldaan. 

3) Van alle drie de kandidaten werd door het Bondsbureau inmiddels de op de functie van 
voorzitter toegespitste Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) ontvangen, 

 
Is de inventarisatie van punt 1 en punt 2 een probleem? De commissie oordeelt van niet. Het is schier 
onmogelijk op beide onderdelen een 100% match te hebben. Duidelijk is wel dat alle kandidaten 
beschikken over een bepaalde mate van bestuurlijke ervaring binnen de ijshockeysport en dat de drie 
kandidaten allemaal over een aantal persoonlijke competenties welke bij de andere twee kandidaten 
onderbelicht of niet aanwezig zijn. 
 
Kijkende naar welke kandidaat op dit moment het beste zou zijn voor de situatie waar IJshockey 
Nederland in verkeerd, is buiten de opdracht en zou kunnen leiden tot een ongevraagd stemadvies 
vanuit de commissie.   
 
Resumerende, de commissie heeft kunnen concluderen dat er niets in de weg staat om de drie 
kandidaten daadwerkelijk naar voren te schuiven als mogelijke kandidaat voor het voorzitterschap van 
IJshockey Nederland. Het oordeel is aan de ALV. 
 
Sportieve groet, mede namens de andere leden van de commissie, de heren van Duin, Doele en van 
Galen Last 
 
 
 
 
Joop Vullers 
Voorzitter Select 4-u Devils Nijmegen  
Stichting IJshockey Noviomagus & Vereniging IJshockey Nijmegen 
 

  
 


