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BESTUURSVERKIEZING 
IJSHOCKEY NEDERLAND 
ALV, 11 SEPTEMBER 2019 

AGENDAPUNT 9 
 
Het streven is een optimale spreiding in aan- en aftreden te hanteren. Wie in een tussen-
tijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger in de aan- 
en aftreedcyclus zodat voorzitter, vicevoorzitter en/of bestuurssecretaris nooit tegelijkertijd 
aftredend zijn. Collectief aftreden van het bestuur is onwenselijk, omdat daarmee het 
organisatiegeheugen van de bond verloren gaat. Om de continuïteit in het bestuur te 
waarborgen, wordt een rooster van aftreden vastgesteld. Dit rooster is openbaar.  
 
Voor de bestuursverkiezing zijn de volgende reglementen van belang: 
 
STATUTEN 
ARTIKEL 10: BESTUUR (BONDSBESTUUR)  
3. a. Iedere bondsbestuurder treedt vier jaar na zijn verkiezing af, volgens een door het 
bondsbestuur op te maken rooster.  
Aftredende bondsbestuurders zijn terstond herkiesbaar.  
Bondsbestuurders hebben een maximale aaneengesloten zittingstermijn van twaalf jaar.  
b. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk binnen zes weken voorzien. Wie in een 
tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger. 
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
ARTIKEL 16: KANDIDAATSTELLING VOOR BONDSBESTUUR EN COMMISSIES 
1. Kandidaatstellingen voor het bondsbestuur of commissies waarvoor de leden door de 
algemene ledenvergadering worden gekozen, moeten binnen acht dagen na convocatie van 
de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bondsbestuur worden ingediend, vergezeld 
van een schriftelijke verklaring van de kandidaten dat zij een eventuele benoeming zullen 
aanvaarden.  

2. Slechts bij het ontbreken van kandidaten of wanneer kandidaatstellingen worden 
ingetrokken of wanneer gestelde kandidaten verklaren een eventuele benoeming niet te 
zullen aanvaarden, kunnen tijdens de algemene ledenvergadering alsnog kandidaten worden 
gesteld.  

3. Kandidaten voor het bondsbestuur dienen te voldoen aan de competenties en/of profielen 
zoals omschreven in het besturingsmodel en bestuurdersprofielen van de Nederlandse 
IJshockey Bond.  
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ROOSTER VAN AFTREDEN 
 
Functie:     Voorzitter  
Cyclus:     2017-2021-2025… 
Naam:      Ruud Vreeman 
Datum aantreden:    ALV 2011 (21-11-2011) gekozen tot voorzitter 
Datum herverkiezing:    ALV 2017 (07-12-2017) 
Datum aftreden:    1 juni 2019 
Datum volgende herverkiezing:  ALV 2021 
 
Functie:      Vicevoorzitter 
Cyclus:     2016-2020-2024… 
Naam:       Jan Hopstaken 
Datum aantreden:     ALV 2013 (01-07-2013) 
Datum herverkiezing:    ALV 2016 (25-01-2017) 
Datum volgende herverkiezing:  ALV 2020 
 
Functie:     Secretaris 
Cyclus:     2014-2018-2022… 
Naam:      Leonidas Pakos 
Datum aantreden:    ALV 2013 (01-07-2013) 
Datum herverkiezing:    ALV 2014 (26-01-2015) 
Datum herverkiezing:    ALV 2018 (11-12-2018) 
Datum volgende herverkiezing:  ALV 2022 
 
Functie:     Penningmeester 
Cyclus:     2014-2018-2022… 
Naam:      Arjan van der Horst 
Datum aantreden:    ALV 2014 (26-01-2015) 
Datum herverkiezing:    ALV 2018 (11-12-2018) 
Datum volgende herverkiezing:  ALV 2022 
 
Functie:     Bestuurslid 
Cyclus:     2015-2019-2023… 
Naam:      Robin de Vroede 
Datum aantreden:    ALV 2016 (25-01-2017) 
Datum volgende herverkiezing:   ALV 2019 
 
Het bestuurslid de heer R. (Robin) de Vroede treedt volgens het rooster van aftreden af en stelt 
zich herkiesbaar. Conform artikel 10 van de statuten van IJshockey Nederland stelt het 
bondsbestuur de vergadering voor de heer De Vroede te herverkiezen tot bestuurslid van 
IJshockey Nederland. 

 
De voorzitter, de heer R.L. (Ruud) Vreeman, is per 1 juni 2019 afgetreden. Conform artikel 
10 van de statuten van IJshockey Nederland stelt het bondsbestuur de vergadering voor de 
heer J.W.M. (Jan) Hopstaken te verkiezen tot voorzitter van IJshockey Nederland.  

 


