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BESTUURSVERKIEZING IJSHOCKEY NEDERLAND  
ALV, 23 OKTOBER 2019  

AGENDAPUNT 6 
 
Inleiding 
Tijdens de ALV van 11 september jl. heeft u aan het bondsbestuur gevraagd om op korte 
termijn een buitengewone ALV uit te schrijven met als belangrijkste agendapunt een 
bestuursverkiezing voor de positie van voorzitter. Tijdens die vergadering heeft u tevens 
besloten om het aantal kandidaten te beperken tot diegene die zich op dat moment hadden 
aangemeld overeenkomstig onze statuten en reglementen. De kandidaten zijn: 
 

• De heer Jan Hopstaken uit Renkum 

• De heer Arnoud van Berkel uit Heythuysen 

• De heer Danny Micola von Fürstenrecht uit Heerenveen 

De volgorde van behandeling, beraadslagingen en verkiezingen wordt in dit document 
toegelicht en waar nodig wordt verwezen naar de aanknoping met statuten en reglementen. 
Hoe eenvoudig het soms ook lijkt, bepaalde formele stappen zijn nodig om tot een gewenst 
resultaat te komen. Belangrijkste doel van vanavond is het benoemen van een voorzitter van 
IJshockey Nederland. 
 
Hoe zit het ook maar weer  
Overeenkomstig onze statuten bestaat het 
bondsbestuur uit ten minste vijf personen. Door 
het vertrek van Ruud Vreeman is de functie van 
voorzitter vacant. In tegenstelling tot andere 
bestuursleden wordt de voorzitter in functie 
benoemd.  
 
Overige bestuursleden worden ‘slechts’ 
benoemd als lid van het bestuur. Zo spoedig 
mogelijk na een bestuursverkiezing verdelen de 
aanwezige bestuursleden de taken onderling. 
Het benoemen van een bestuurslid is een 
bevoegdheid van de ALV, de onderlinge 
werkverdeling is een bevoegdheid van het 
bondsbestuur. Met één uitzondering de 
voorzitter, deze wordt door de ALV in functie 
benoemd en daarmee is zijn functie niet 
afhankelijk gemaakt van de nadere onderlinge 
werkverdeling. 
 
Dit is allemaal geregeld in de statuten, artikel 10 
en voor de duidelijkheid is het gehele artikel 
hiernaast afgedrukt.  
 
In deze vergadering bepaalt de vergadering wie 
de nieuwe voorzitter van IJshockey Nederland 
zal zijn. Aangezien het een tussentijdse 
vacature vervulling betreft, treedt de nieuw 
verkozen voorzitter in de plaats van de vorige 
voorzitter in het rooster van aftreden.  

  

STATUTEN 
ARTIKEL 10: BESTUUR (BONDSBESTUUR)  
1. a. Het bondsbestuur bestaat uit ten minste vijf 
meerderjarige natuurlijke personen, die door de 
algemene ledenvergadering worden gekozen. 
b. Het aantal bondsbestuurders wordt door de 
algemene ledenvergadering vastgesteld. Indien 
het aantal bondsbestuurders beneden het 
minimum gedaald is, blijft het bestuur bevoegd 
zolang tenminste twee bondsbestuursleden in 
functie zijn. Het bestuur is verplicht te bevorderen 
dat het bestuur zo spoedig mogelijk weer 
overeenkomstig deze statuten is samengesteld. 
c. De voorzitter wordt door de algemene 
ledenvergadering in functie gekozen. 
2. Kandidaatstelling en wijze van verkiezen en 
benoemen worden geregeld bij reglement. 
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. 
4. In zijn eerste bestuursvergadering na een 
bestuursverkiezing verdeelt het bondsbestuur in 
onderling overleg de overige functies en stelt voor 
elke bondsbestuurder diens taak vast. 
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De procedure 
 

1. Besluitvorming over personen kan in dit 

geval alleen via schriftelijke stemming. 

Als eerste stap besluit de voorzitter van 

de vergadering dan ook tot het instellen 

van een kiesbureau of zo u wil een 

commissie van stemopneming 

overeenkomstig artikel 18 lid 2 van het 

huishoudelijk reglement.  

Voorzitter van deze commissie zal zijn 

Leonidas Pakos (secretaris IJNL), de 

overige twee leden komen uit de 

ingestelde ad hoc commissie.  

 

2. De fase van kandidaatstelling 

voorafgaande aan de daadwerkelijke verkiezing is grotendeels doorlopen. Artikel 16 lid 3 

van het huishoudelijk reglement beschrijft 

de toetsing van de kandidaten. Zo moeten 

kandidaten voor een bestuursfunctie 

voldoen aan het opgestelde vereisten 

zoals vermeld in het besturingsmodel.  

Hieraan is toegevoegd toetsing aan de 

“13 Aanbevelingen van Goed 

Sportbestuur” en het in bezit zijn van een 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

 

3. De tijdens de vorige ALV ingestelde commissie heeft deze toetsing verricht en zal 

hierover rapporteren, waarna de vergadering nog toelichting kan vragen of vragen kan 

stellen aan de commissie. Hierna is het aan de vergadering om te besluiten over het 

advies van de commissie, met andere woorden in welke mate wordt het advies 

overgenomen. 

 

4. Daarmee bepaalt de vergadering welke van de kandidaten worden toegelaten tot de 

verkiezing. Voor het gemak van het schrijven gaan we er in dit stuk vanuit dat alle drie 

worden toegelaten tot de verkiezing. 

 

5. Voordat we tot de daadwerkelijke verkiezing overgaan krijgen de kandidaten nog 

eenmaal de kans om zich te presenteren aan de vergadering. Iedere kandidaat krijgt 

maximaal 10 minuten spreektijd. De volgorde wordt tijdens de vergadering door loting 

bepaald. Nadat alle kandidaten aan het woord zijn geweest houden we een korte pauze. 

 

6. In aanloop naar de stemmingen vanavond is er ruimte gecreëerd voor advisering, 

wederzijdse beïnvloeding en stemverklaringen. Hiertoe zijn uitgenodigd de reguliere 

adviseurs van de ALV zoals aanwezige ereleden, leden van verdienste, voorzitters of 

afgevaardigden van commissies en waarnemend algemeen/ technisch directeur. 

Uiteraard kan iedere afgevaardigde van de leden in vergadering bijeen hier ook gebruik 

van maken. Iedere spreker heeft maximaal twee minuten tot zijn of haar beschikking. In 

het geval een spreker meerdere rollen vertolkt kan de spreektijd worden uitgebreid tot 3 

minuten, te bepalen door de voorzitter van de vergadering.  

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
ARTIKEL 16: KANDIDAATSTELLING VOOR 
BONDSBESTUUR EN COMMISSIES 
……………..  
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. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
ARTIKEL 17: STEMMEN TIJDENS 
LEDENVERGADERING 
1. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt over 
personen bij acclamatie of schriftelijk gestemd. 
…………..etc.  
 
ARTIKEL 18: SCHRIFTELIJKE STEMMING 
ALGEMENE LEDENVERGADERING  
……. 
2. Schriftelijke stemming heeft plaats ten overstaan 
van een commissie voor stemopneming, gevormd 
door drie door de voorzitter uit de vergadering aan te 
wijzen personen, waarvan hijzelf geen deel mag 
uitmaken. …………..etc.  
 
 



 

4 

 De spelregels ten aanzien van adviseren en verklaren: 

 

a. Er zijn drie voorwaarden verbonden aan spreektijd, u behoort tot één van de 

 genoemde groepen, u hebt zich van tevoren per e-mail aangemeld bij het 

 bondsbureau (kan tot woensdag 23 oktober 15.00 uur) en u bent aanwezig tijdens de 

 vergadering.  

b. Een advies of stemverklaring dient kort te zijn en geen nieuwe discussie uit te lokken.  

c. Over alle overige verzoeken tot spreektijd besluit de voorzitter van de vergadering. 

d. Toegestuurde en schriftelijke adviezen en verklaringen worden onbehandeld terzijde 

 gelegd. 

 

7. Voor het uitvoeren van de verkiezingen zijn een aantal artikelen uit de statuten en 

huishoudelijk reglement van toepassing.  

 

a. Artikel 16 van de statuten over samenstelling van de ALV.  

b. Artikel 18 van het huishoudelijk reglement over schriftelijk stemmen.  

c. Artikel 20 van het huishoudelijk reglement over besluitvorming algemeen. 

d. Artikel 21 van het huishoudelijk reglement over besluitvorming over personen.  

 De relevante teksten zijn hierna afgedrukt. 

 
8. Afgevaardigden hebben recht op één of 

meerdere stembriefjes afhankelijk van de 

in de statuten geformuleerde criteria. In 

totaal kunnen er vanavond 46 stemmen 

worden uitgebracht in het geval alle leden 

aanwezig zijn. Artikel 20 van het 

huishoudelijk reglement schrijft voor dat de 

meerderheid van de stemmen wordt 

verkregen door de helft plus één, indien iedereen aanwezig is dan is dat dus 24 

stemmen.  

 

9. Laat uw stem niet verloren gaan en kom ter vergadering. Vertegenwoordiging en 

volmacht is in de statuten geregeld. Graag wijzen wij u op de volgende passage is in de 

statuten (artikel 16 lid 6) 

 

a. Een afgevaardigde kan niet als afgevaardigde of plaatsvervanger voor meer dan een 

 vereniging (zoals genoemd in artikel 3 lid 5) optreden. 

b. Er kan niet bij volmacht gestemd worden. 

 
 
 
 
 
 

Stemmen 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
ARTIKEL 20: BESLUITVORMING ALGEMENE 
LEDENVERGADERING ALGEMEEN 
………… 
2. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de 
helft van de uitgebrachte geldige 
stemmen. 
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10. Bij verkiezingen tussen drie kandidaten 

kunnen er twee stemrondes zijn, maar dat 

is niet noodzakelijk. Artikel 21 van het 

huishoudelijk reglement is hier vrij duidelijk 

over. In het geval één van de kandidaten in 

de eerste stemronde de meerderheid 

(volgens art. 20) van de stemmen verkrijgt, 

dan is de kandidaat automatisch verkozen 

tot nieuwe voorzitter.   

 

11. In het geval geen van de drie kandidaten 

een meerderheid haalt in de eerste 

stemronde dan volgt er een tweede ronde. 

De kandidaat met de minste stemmen in de 

eerste stemronde valt af. Voor de overige 

twee geldt wie de meeste stemmen krijgt in 

ronde twee is verkozen tot voorzitter. 

 

 

 

 

 

 

 Het stembureau maakt de uitslag bekend na elke stemming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
ARTIKEL 21: BESLUITVORMING ALGEMENE 
LEDENVERGADERING OVER PERSONEN 
1. Indien op een algemene ledenvergadering één 
kandidaat is gesteld, wordt deze geacht met 
algemene stemmen te zijn gekozen, tenzij een 
bestuurslid of een afgevaardigde stemming 
verlangt. 
2. Zijn twee kandidaten gesteld, dan wordt tussen 
hen gestemd en is degene die de meeste 
uitgebrachte geldige stemmen verwerft, gekozen. 
Verwerven beiden een gelijk aantal stemmen dan 
vindt herstemming plaats. Levert ook deze geen 
meerderheid op, dan beslist het lot. 
3. Zijn meer dan twee kandidaten gesteld, dan 
vindt tussen hen een vrije stemming plaats. 
Verwerft daarbij geen van hen de meerderheid 
van de uitgebrachte geldige stemmen, dan 
vindt herstemming plaats tussen de twee 
kandidaten die bij de vrije stemming de meeste 
stemmen op zich hebben verenigd. Het onder lid 2 
bepaalde is vervolgens van toepassing. Zouden 
meer personen aldus in aanmerking komen voor 
een plaats in deze herstemming, dan vindt tussen 
hen een tussenstemming plaats. 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
ARTIKEL 18: SCHRIFTELIJKE STEMMING 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
1. Tijdens de algemene ledenvergadering 
geschiedt schriftelijke stemming met gesloten 
stembriefjes. 
2. Schriftelijke stemming heeft plaats ten 
overstaan van een commissie voor 
stemopneming, gevormd door drie door de 
voorzitter uit de vergadering aan te wijzen 
personen, waarvan hijzelf geen deel mag 
uitmaken. 
3. De afgevaardigden ontvangen zoveel 
stembriefjes als het aantal stemmen bedraagt 
tot het uitbrengen waarvan hij of zij gerechtigd 
is. 
4. Als ongeldige stemmen worden in ieder 
geval aangemerkt stemmen of stembriefjes 
die naar het oordeel van de voorzitter: 
a. blanco zijn; 
b. onduidelijk zijn ingevuld; 
c. een niet ter zake doende bijvoeging 
bevatten; voor een verkiesbare plaats meer 
dan één naam bevatten; 
d. ondertekend zijn en/of de naam bevatten 
van een persoon die niet kandidaat is gesteld; 
e. meer bevatten dan een duidelijke 
aanwijzing van de persoon die is bedoeld. 

STATUTEN 
ARTIKEL 16: SAMENSTELLING ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 
……………..., 
De afgevaardigde brengt namens de vereniging 
en haar verenigingsleden, ………….., ter 
vergadering steeds het navolgende aantal 
stemmen uit: 
- één (1) stem: 
de vereniging die niet op het hoogste niveau aan 
de ijshockeycompetitie deelneemt en 
die met drie (3) dan wel minder teams aan de 
ijshockeycompetitie deelneemt; 
- twee (2) stemmen: 
de vereniging die wel op het hoogste niveau aan 
de ijshockeycompetitie deelneemt en 
die met drie (3) dan wel minder teams aan de 
ijshockeycompetitie deelneemt; 
- twee (2) stemmen: 
de vereniging die niet op het hoogste niveau aan 
de ijshockeycompetitie deelneemt en 
die met meer dan drie (3) teams aan de 
ijshockeycompetitie deelneemt; 
- drie (3) stemmen: 
de vereniging die wel op het hoogste niveau aan 
de ijshockeycompetitie deelneemt en 
die met meer dan drie (3) teams aan de 
ijshockeycompetitie deelneemt. 
………………… 
5. De persoonlijke leden benoemen een lid-
afgevaardigde. De afgevaardigde mag namens 
de persoonlijke leden één (1) stem uitbrengen. 
…………………… 
6. Een afgevaardigde kan niet als afgevaardigde 
of plaatsvervanger voor meer dan een 
vereniging zoals genoemd in artikel 3 lid 5 
optreden. Een afgevaardigde van de 
persoonlijke leden kan niet tevens afgevaardigde 
zijn van een vereniging zoals genoemd 
in artikel 3 lid 5. Stemming bij volmacht is 
uitgesloten 
…………….. 
8. a. Adviseurs van de algemene 
ledenvergadering zijn: 
i. degenen aan wie het predicaat erevoorzitter, 
erelid of lid van verdienste zijn verleend; 
ii. bondsbestuurders; 
iii. de leden van de tuchtcommissie en de 
commissie van beroep; 
iv. de leden van de overige commissies van de 
bond, geen organen zijnde; 
v. aangeslotenen; 
vi. zij, die als adviseur door de voorzitter van het 
bondsbestuur zijn toegelaten. 
b. Adviseurs kunnen in de algemene 
ledenvergadering het woord voeren, mits zij de 
presentielijst ter vergadering hebben getekend 
met vermelding van hun hoedanigheid 
of functie als vermeld. Zij hebben geen stemrecht. 

 


