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1. Opening
- De voorzitter opent de algemene ledenvergadering en heet alle leden en overige
aanwezigen van harte welkom en in het bijzonder ook de aanwezige ereleden, leden van
verdienste en commissieleden.
- In memoriam
Ook de afgelopen periode is ons helaas een aantal ijshockeyvrienden ontvallen. In het
bijzonder en zonder anderen daarbij tekort te doen, noemt de voorzitter hier:
Toon van Rijswijk
Tilburg Trappers icoon Toon van Rijswijk is vrijdagavond 19 mei 2017 overleden. Van
Rijswijk werd op zijn vijftiende lid van Trappers en is daarna nooit meer weggegaan. Hij is
94 jaar geworden.
Van Rijswijk, wiens vader Frans aan de wieg stond van de kunstijsbaan aan de
Elzenstraat, speelde eerst als aanvaller, maar vanwege zijn geringe lengte werd hij
uiteindelijk goalie. ‘Tussen de middag oefenden we wel eens wat en dan bond ik de
legguards voor en speelde ik keeper. Dat kwam onze trainer Felix de Jong ter oren en
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toen moest ik meer als doelman aan de bak. Eigenlijk heb ik mijn broer Louis er toen
uitgekeept’, verklaarde hij in het jubileumboek ’Tilburg Trappers 1938-2013, 75 jaar
ijshockey in Tilburg’.
Van Rijswijk debuteerde als zestienjarige in het eerste team. Hij speelde in totaal 110
wedstrijden in de hoofdmacht. In 1966 nam hij afscheid van de actieve ijshockeysport.
Voornamelijk om minder last van het (buiten)licht te hebben, keepte Toon met een petje
op. ‘Een keer, ik meen in Luik, heb ik een puck uit het doel gekopt. Ik bloedde als een
rund en werd naar de kant gehaald. Hechtingen erin, verband om mijn hoofd en hup het
ijs weer op. Na dat duel kreeg ik van iemand een stukje vilt. Dat heeft daarna altijd als
extra bescherming in mijn pet gezeten.’
Na zijn spelersloopbaan bleef hij verbonden aan de Tilburgse ijshockeytrots. Hij
werkte er onder meer als jeugdtrainer, schaatscoach, scheidsrechtersopleider en
bench-official. Als eerbetoon werd de officialbank in IJssportcentrum Stappegoor
omgedoopt tot Toon van Rijswijk Official Bench. Voor al zijn inzet eerde Trappers
hem op 21 oktober 2013 met een prachtig bronzen beeld.
Toon van Rijswijk was erelid van IJshockey Nederland. Hij heeft onder andere
voor IJshockey Nederland vele cursussen aan bench officials gegeven en telkens de
handleiding voor bench officials aangepast.
Michael Louwers
Oud-international Michael Louwers is zaterdag 20 januari 2018 op 51-jarige leeftijd
overleden. De voormalige speler van Eindhoven, Geleen en Tilburg was al langere tijd
ziek. ‘Hij was een begenadigde ijshockeyer, met een fluwelen techniek en een enorm
goed inzicht. En vooral een heel fijne jongen.’
Louwers was in de jaren tachtig tot begin jaren negentig een populaire speler op de
Nederlandse ijsbanen. Tijdens zijn loopbaan won hij bekers met Eindhoven en Geleen en
was hij jarenlang een vaste keuze in de nationale ploeg. Louwers speelde in totaal zestig
interlands waarin hij elf goals en twaalf assists voor zijn rekening nam.
Jack Ham
Erelid Jack Ham van de ijshockeybond is op 5 april 2018 op 71-jarige leeftijd overleden.
‘Hij was kundig, bemiddelend en ademde ijshockey. De steun en toeverlaat voor velen in
de ijshockeywereld’ en ‘een perfecte vrijwilliger’.
Jack Ham vervulde in de loop der jaren talloze functies in het Nederlandse ijshockey. De
sport deed sinds begin jaren tachtig nooit vergeefs een beroep op hem. Tot enkele weken
geleden was Ham nog als vrijwilliger actief voor IJshockey Nederland, waar hij de
financiële administratie verzorgde. Eerder was hij onder meer bestuurslid in Amsterdam
en de ijshockeybond. Daarnaast was hij lid van veel commissies en betrokken bij de
organisatie van WK’s van Nederland. Ham was bovenal enorm actief bij het
jeugdijshockey.
De landelijke jeugdfinaledag voor de U12, U14 en U16 krijgt een nieuwe naam. De dag
wordt omgedoopt tot de Jack Ham Memorial.
Koos Krikke
Op 11 juli 2018 is op 83e jarige leeftijd Koos Krikke, oud voorzitter van de Feenstra Flyers
overleden. Krikke zag als ijshockey bestuurder midden jaren 70 kans om de broers
Feenstra te enthousiasmeren om sponsor te worden van het ijshockey in Heerenveen.
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Hij werd hierna voorzitter van deze club die tot en met het midden van de jaren 80 veel
Nederlandse en Europese successen heeft behaald, met in hun midden roemruchte
namen als Jack de Heer, Larry van Wieren en Jan Janssen. In 2005 was Krikke een van
de organisatoren voor een reünie van de Feenstra Flyers dat voor één maal nog op het ijs
kwam tegen een selectie van andere Nederlandse ijshockeytoppers uit de jaren 70 en 80.
Het evenement was net als indertijd de wedstrijden van Feenstra Flyers in een mum van
tijd uitverkocht en meer dan 3.000 toeschouwers woonden de wedstrijd bij.
Door zijn toewijding en leiderschap is de sport blijvend veranderd.
Koos Krikke heeft tot op het laatst interesse gehad in het ijshockey in Heerenveen.
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering een moment van stilte in acht te
nemen voor alle leden, die de Nederlandse IJshockey Bond in de afgelopen periode
ontvallen zijn.
2. Mededelingen
- Berichten van verhindering
De directeur deelt de berichten van verhindering mee. Er zijn berichten van verhindering
ontvangen van Vereniging Alcmaria Flames Alkmaar (lid), Stichting Topsport HIJSHOKIJ Den Haag, Stichting Eredivisie Friesland Flyers 2014, Sjoerd Feenstra (erelid),
Jan de Greef (erelid), John Ponsioen (erelid), Guus Sijmons (erelid), Angelo Bomius (lid
van verdienste), Meine Dijkstra (lid van verdienste), Jolanda van Leeuwen (lid van
verdienste), Paul Marx (lid van verdienste), Cyril Speijer (lid van verdienste), Steven
Jellinghaus (commissielid), Marlies Goessens (commissielid), Icehawks Eindhoven
(contractant), Saints Nijmegen (contractant)
- Aantal stemmen
Ook meldt de directeur dat de aanwezige leden (clubs) 29 van de mogelijk 47 stemmen
kunnen uitbrengen.
- Convocatie en publicatie van agenda en vergaderstukken
De convocatie is op 29 november 2018 op de website nijb.nl gepubliceerd. De
agenda van de algemene ledenvergadering is op 3 december 2018 op de website
nijb.nl gepubliceerd. Ook zijn op 3 december 2018 links naar de vergaderstukken per mail
verzonden.
3. Ingekomen stukken
- Er zijn geen ingekomen stukken.
4. Notulen van de algemene ledenvergadering van 7 december 2017
- De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de notulen van de algemene
ledenvergadering van 7 december 2017 vast te stellen. De notulen van de algemene
ledenvergadering van 7 december 2017 worden vastgesteld.
5. Toetreding leden
- De volgende rechtspersonen verzoeken om toetreding tot het lidmaatschap van
IJshockey Nederland:
- Stichting Topsport HIJS-HOKIJ Den Haag
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72296089.
Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van IJshockey
Nederland besloten de Stichting Topsport HIJS-HOKIJ Den Haag als lid toe te laten tot
IJshockey Nederland onder de voorwaarde dat de Stichting Topsport HIJS-HOKIJ Den
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Haag in zijn statuten heeft opgenomen c.q. laat opnemen dat wat artikel 7 lid 2 en lid 3
van de statuten van IJshockey Nederland voorschrijft. Conform artikel 7 lid 6 van het
huishoudelijk reglement stelt het bestuur van IJshockey Nederland aan de
ledenvergadering voor het inleggeld van de Stichting Topsport HIJS-HOKIJ Den Haag
vast te stellen op EUR 350,00.
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering het inleggeld van de Stichting
Topsport HIJS-HOKIJ Den Haag vast te stellen op EUR 350,00. Het inleggeld van de
Stichting Topsport HIJS-HOKIJ Den Haag wordt vastgesteld op EUR 350.00.
- IJshockeyclub Yeti’s Breda
De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
20088342. Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van
IJshockey Nederland besloten de IJshockeyclub Yeti’s Breda als lid toe te laten tot
IJshockey Nederland onder de voorwaarde dat de IJshockeyclub Yeti’s Breda in zijn
statuten heeft opgenomen c.q. laat opnemen dat wat artikel 7 lid 2 en lid 3 van de
statuten van IJshockey Nederland voorschrijft. Conform artikel 7 lid 6 van het
huishoudelijk reglement stelt het bestuur van IJshockey Nederland aan de
ledenvergadering voor het inleggeld van de IJshockeyclub Yeti’s Breda vast te stellen op
EUR 350,00.
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering het inleggeld van de IJshockeyclub
Yeti’s Breda vast te stellen op EUR 350,00. Het inleggeld van de IJshockeyclub Yeti’s
Breda wordt vastgesteld op EUR 350.00.
6. Bestuursverkiezing
- De secretaris L.B.T. (Leonidas) Pakos treedt af en stelt zich herkiesbaar. Conform artikel
10 van de statuten van IJshockey Nederland stelt het bondsbestuur de vergadering voor de
heer Pakos te herkiezen tot secretaris van IJshockey Nederland.
- De penningmeester A.J.J. (Arjan) van der Horst treedt af en stelt zich herkiesbaar.Conform
artikel 10 van de statuten van IJshockey Nederland stelt het bondsbestuur de
vergadering voor de heer Van der Horst te herkiezen tot penningmeester van IJshockey
Nederland.
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de secretaris en de penningmeester
her te benoemen. De heren Pakos en Van der Horst worden respectievelijk in de functie
van secretaris en penningmeester herkozen.
7. Zelfevaluatie bondsbestuur
- De vicevoorzitter geeft de volgende toelichting op de uitkomsten van de zelfevaluatie van
het bondsbestuur.
“In 2005 heeft NOC*NSF de code Goed Sportbestuur ingevoerd. Dat was in een periode
dat er tal van dergelijke codes over goed besturen voor iedere branche werden
opgesteld, zoals de Code Tabaksblat voor bedrijven. Dit was vooral een reactie op grote
boekhoud- en fraudeschandalen die eind jaren 90 en begin 2000 hadden
plaatsgevonden. Denk bij voorbeeld aan de toestanden bij Enron, Parmalat en Ahold.
Ook voor de sport werd zo’n code opgesteld en sindsdien worden we als sportbond
steeds strenger beoordeeld of we voldoen aan die code of niet. Het kan zelfs leiden tot
het stopzetten van subsidies of uit de Olympische familie gezet worden, zoals laatste met
de internationale boksbond is gebeurd.
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Die code Goed Sportbestuur gaat vooral over of je aantal belangrijke zaken goed
geregeld hebt, zoals:
•
•
•
•
•
•
•

Wordt de jaarrekening door een accountant gecontroleerd?
Zijn er beperkte zittingstermijnen voor de bestuurders?
Is duidelijk vastgelegd wat er van bestuurders wordt verwacht?
Zijn de taken en verantwoordelijkheden van het bondsbureau goed beschreven ?
Hoe wordt omgegaan met seksuele intimidatie?
Welke rol heeft de ALV?
Hoe is het met de diversiteit in het bestuur gesteld?

Op de meeste van deze vragen scoren we als IJshockey Nederland goed. Enkele zaken
kunnen beter.
Naast dit soort vragen is er dit jaar door NOC*NSF de eis aan toegevoegd dat het
bestuur een zelfevaluatie moet houden. Een zelfevaluatie die we moeten doen, anders
raken we onze subsidie kwijt.
We stonden zo af en toe al wel eens stil bij ons eigen functioneren, los van de hectiek
van alle dag. Zijn we goed bezig? Zijn we met de goed dingen bezig? Vergeten we iets?
Doen we iets niet wat we wel zouden moeten doen? Hoe gaan we met elkaar om? Dat
soort vragen. En dat vinden we ook verstandig om te doen. Maar nu is het voor ons
verplicht om het te doen. De vorm waarin we het doen, staat ons vrij. Maar NOC*NSF
bood ons ter ondersteuning voor een paar duizend euro wel een consultant aan die ons
hierbij kon helpen.
U begrijpt dat we dat niet hebben gedaan. Voor mijn werk mag ik dit soort dingen ook wel
eens doen, dus ik heb een zelfevaluatie opzet gemaakt die aansluit bij de code
Goed Sportbestuur en die hebben we toegepast.
De inhoudelijke resultaten daarvan komen vanavond vooral terug in het beleidsplan en
bijvoorbeeld bij de werkgroep Fairplay en Respect die we zijn gestart.
Vanavond wil ik u vooral een aanbod doen. Een gratis aanbod. Als u met uw bestuur een
zelfevaluatie wil doen, wil stilstaan bij uw eigen functioneren en uw gezamenlijke
vraagstukken dan kan dat, dan kom ik u daarbij helpen. Een mailtje naar mij of Wilma is
voldoende. Dan neem ik met u contact op en gaan we afspraken maken om samen een
bestuurlijke zelfevaluatie te doen.”
Ben van Duin (IJshockeyvereniging Amstel Tijgers anno 1963 Amsterdam) benoemt het
systeem als “de slager die zijn eigen vlees keurt”. De voorzitter geeft aan dat je de
zelfevaluatie ook door externen tegen een financiële vergoeding kunt laten doen.
8. Benoeming vaste commissies
- De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de leden van de vaste
commissies te benoemen:
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FINANCIËLE COMMISSIE
B. Robers
H. Vlaardingerbroek

lid
lid

COMMISSIE VAN BEROEP
Mr. P.P. Rousseau
Mr. J. Manders
Mr. W. Schnitzler-Strijbos
Mr. A.G.W. Leijsen

voorzitter
lid
lid
lid

MEDISCHE COMMISSIE
Jean Driessen, MD PhD
Richard van Delft
Robert James Goddard
Dr. Frank Baarveld

voorzitter
lid
lid
adviseur

COLLEGE VAN ARBITERS
Lijst A
Mr. J.A. Boertjes
Mr. J.C. v.d. Hooft
Mr. G.J.H. Houtzagers
Mr. W. van Hulten
Lijst B
A.E.Th. Beulink
De leden van de vaste commissies worden door de algemene ledenvergadering
benoemd.
9. Wijzigingen van reglementen
- De directeur en technisch directeur lichten de reglementswijzigingen toe.
Artikel 9 (sportreglement): nationale transfers
Ben van Duin (IJshockeyvereniging Amstel Tijgers anno 1963 Amsterdam) stelt
voor om het nieuwe artikel 9 bondsbreed in te zetten. Artikel 10 komt derhalve te
vervallen. Het nieuwe artikel 9 gaat derhalve voor alle divisies gelden.
Artikel 19.e. (sportreglement): switchen spelers tussen twee (of meer teams) in
dezelfde leeftijdscategorie
Artikel 20.f. (sportreglement): intrekken dispensatie lager spelen
Gevraagd wordt of wanneer een dispensatie wordt ingetrokken de speler voor zijn
eigen leeftijdscategorie mag uitkomen. Dit wordt door de technisch directeur bevestigd.
Over het lager inzetten van beslissende keepers wordt nagedacht.
Artikel 27 (sportreglement): aanmelden vriendschappelijke wedstrijden en toernooien in
binnen- en buitenland
Artikel 29 (sportreglement): toelichting procedure weigeren te spelen
Artikel 30 (sportreglement): wedstrijdklok af- en oplopend
Clubs verkiezen wedstrijdklok met oplopende tijd daar dit het werk van de bench
officials bij het invullen van de wedstrijdsheet vergemakkelijkt.
Artikel 41 (sportreglement): rangschikking bij een competitie waarbij teams elkaar niet
treffen
De voorzitter verzoekt de algemene ledenvergadering de reglementswijzigingen
goed te keuren. De reglementswijzigingen met de besproken aanpassingen worden door
de algemene ledenvergadering goedgekeurd.
10. Terugblik IJshockey Nederland
- De directeur blikt terug op de afgelopen twee jaar (zie bijlage presentatiesheets).
Jesmer Doele (IJshockeyclub Capitals Leeuwarden) vraagt of IJshockey Nederland met
een App komt. De directeur geeft aan dat we daarover eerst moeten nadenken.
11. Activiteitenverslag 2017
- De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering het activiteitenverslag IJshockey
Nederland 2017 vast te stellen. Het activiteitenverslag IJshockey Nederland 2017 wordt
vastgesteld.
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12. Financieel verslag
12.a. Jaarrekening 2017
12.b. Toelichting 2017
- De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening IJshockey Nederland 2017.
Het jaar 2016 hebben we afgesloten met een negatief resultaat, een slechter resultaat
dan we hadden verwacht. Er ontstaat een tekort op structurele kosten. Deze onbalans
zal in 2019 moeten worden rechtgezet.
Ron Bosten (Vereniging Jeugdbelang Smoke Eaters Geleen) vraagt waarom IJshockey
Nederland rapporteert in kalenderjaar en niet in seizoenjaar. De penningmeester legt uit
dat dit een bewuste keuze is. NOC*NSF vraagt naar cijfers over een kalenderjaar.
IJshockey Nederland ziet vooralsnog geen voordelen in het rapporteren op seizoenjaar.
Het is overigens een enorme exercitie om een en ander om te zetten.
Ron Bosten verbaast zich erover dat nu pas décharge over de jaarrekening van 2017
wordt gevraagd. De penningmeester legt uit dat een slag geslagen moet worden in de
financiële administratie. In principe had in juni een extra algemene ledenvergadering
georganiseerd moeten worden. Dit is een formele exercitie die gevolgd moet worden.
De directeur stelt vast dat het additioneel opstellen van een seizoenverslag een extra
belasting op het bondsbureau betekent.
Joop Vullers (Stichting IJshockey Noviomagus) stelt voor om eveneens een prognose
over 2018 aan de leden voor te leggen. De voorzitter geeft aan dat het geen probleem is
om een prognose over 2018 te geven.
Ben van Duin (IJshockeyvereniging Amstel Tijgers anno 1963 Amsterdam) vraagt naar
een specificatie van de persoonsgebonden kosten en de overige organisatiekosten.
Voorts wordt volgens Ben van Duin onterecht gesproken over een vennootschap. Verder
vraagt Ben van Duin naar een verklaring van de stijging op reis- en verblijfkosten
sportcommissies en de overige kosten communicatie, pr- en marketing. Ben van Duin
vraagt of in de komende jaarrekeningen een toelichting kan worden toegevoegd. Hij
vraagt of in de toekomst kan worden aangegeven waar het geld naartoe gaat. De
penningmeester geeft aan dat tegenwoordig een rubricering op projecten wordt gevolgd
die meer helderheid moet geven.
Ron Bosten is van mening dat de jaarrekening zoals die nu is samengesteld niet
presentabel is. De voorzitter is van mening dat een deugdelijke procedure is gevolgd.
Ben van Duin vraagt opnieuw naar een specificatie van overige organisatiekosten en
communicatie, PR en marketing. Ben van Duin vindt dat de kosten voor de
topsportactiviteiten te hoog zijn en dat aan breedtesport weinig wordt uitgegeven. Ben
van Duin vraagt om een appendix. De penningmeester geeft aan dat de bijlage bij de
jaarrekening veel meer duidelijkheid geeft over baten en lasten op projecten. De
penningmeester geeft aan dat de begroting wordt gespiegeld aan de realisatie. De
penningmeester is van mening dat vragen over uitgaven eerst bij de begroting moeten
worden behandeld. Ook als de begroting duidelijk is, kun je bijvoorbeeld niet van te
voren aangeven hoeveel opleidingen gegeven gaan worden. Het is onmogelijk om nu de
afwijkingen uit te leggen zonder hiervoor eerder gevraagd te worden aldus de
penningmeester.
Rob Hols (Hijs Hokij Den Haag) geeft aan dat de systematiek nog niet aansluit met de
begroting.
De voorzitter stelt vast dat grote afwijkingen aan de leden moeten worden uitgelegd. De
penningmeester geeft aan dat dit ook het advies van de financiële commissie is.
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Jacob van Gelder (GIJS Groningen) vraagt naar een toelichting op inzet.
De voorzitter zegt de algemene ledenvergadering toe dat in de toekomst de afwijkingen
worden toegelicht.
Ben van Duin vraagt naar de baten en lasten van de Final Four 2017. De directeur geeft
aan dat het bij begroten heel lastig is om de baten en lasten van de Final Four op te
nemen omdat we bij het opstellen van de begroting niet weten op welke de locatie van
de Final Four wordt georganiseerd.
De directeur geeft aan dat IJshockey Nederland op algemene kosten redelijk in pas
loopt.
Ben van Duin verduidelijkt zijn vraag dat hij niet wil weten wat is uitgegeven maar waar
het geld aan is uitgegeven.
Ben van Duin vraagt opnieuw naar de zinsnede vennootschap. De penningmeester
geeft aan dat het hier de huur van het kantoor betreft en dat het woord vennootschap
gecorrigeerd moet worden naar vereniging.
12.c. Verslag van de financiële commissie
- De penningmeester leest het verslag van de financiële commissie over het
kalenderjaar 2017 voor (zie bijlage).
12.d. Décharge bondsbestuur
- De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de jaarrekening IJshockey
Nederland 2017 vast te stellen: De jaarrekening is gecontroleerd door Trivent,
waarvoor wij verwijzen naar de accountantsverklaring. Wij stellen u voor de
jaarrekening 2017 vast te stellen overeenkomstig de voorgelegde stukken, welke
vaststelling het bondsbestuur, overeenkomstig artikel 14 van de statuten, tot
décharge strekt. De algemene ledenvergadering geeft het bondsbestuur décharge
voor het gevoerde financiële beleid.
13.a. Vaststelling contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2018-2019
- De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de contributies, bijdragen en
afdrachten seizoen 2018-2019 formeel vast te stellen. Met ingang van seizoen 20022003 worden de contributies, bijdragen en afdrachten jaarlijks, bij aanvang van het
seizoen, aangepast op basis van de prijsindexcijfers (augustus 2018: 2,3%) voor
gezinsconsumptie. De bedragen zijn conform afspraak afgerond.
Met name wordt aandacht gevraagd aan het feit dat de wedstrijdgelden van de BeNeleague door de Nederlandse clubs het seizoen 2018-2019 direct worden afgedragen aan
de Stichting Grensoverschrijdend IJshockey tegen een lager tarief (EUR 90,00) dan in
de tarievenlijst van IJshockey Nederland staat opgenomen (EUR 101,00). IJshockey
Nederland is van mening dat de wedstrijdgelden van de BeNe-league ten gunste
moeten komen aan IJshockey Nederland daar IJshockey Nederland anders
genoodzaakt is om contributies aan de Nederlandse clubs te verhogen om het verlies op
te vangen. Voor het jaar 2018 betekent dit een bedrag van circa EUR 8.000,00; voor het
jaar 2019 betekent dit een bedrag van circa EUR 20.000,00.
Ben van Duin (IJshockeyvereniging Amstel Tijgers anno 1963 Amsterdam) stelt vast dat
de BeNe-league-voorzitters hebben besloten om de wedstrijdgelden rechtstreeks naar
de Stichting Grensoverschrijdend IJshockey over te maken. Ben van Duin vindt dat
IJshockey Nederland daarop moet schrappen in de begroting van IJshockey Nederland.

9

Michel Pothuizen (Vereniging Jeugdbelang Smoke Eaters Geleen) vraagt of van de EUR
20.000 een deel terugkomt aan IJshockey Nederland. De voorzitter geeft aan dat er
eerst een contract moet komen. Michel Pothuizen vraagt of dit betekent dat een deel van
het geld terugkomt naar IJshockey Nederland.
Ben van Duin stelt vast dat twee bestuursleden van IJshockey Nederland zitting hebben
in het bestuur van de Stichting Grensoverschrijdend IJshockey en derhalve op de
hoogte waren van de maatregel. De voorzitter geeft aan dat de voorzitter van de
Stichting Grensoverschrijdend IJshockey zijn eigen gang gaat. De directeur geeft aan
dat een aantal zaken via de eigen bonden moet verlopen. De Stichting
Grensoverschrijdend IJshockey moet in overleg gaan met de beide bonden. Over de rol
van de bond ten opzichte van de Stichting Grensoverschrijdend IJshockey moeten
afspraken worden gemaakt. Deze afspraken zouden dit jaar worden vastgesteld. Het
bestuur is echter geconfronteerd met de maatregel dat de wedstrijdgelden rechtstreeks
naar de Stichting Grensoverschrijdend gaan. Dit jaar 'kost' dat IJshockey Nederland
EUR 8.000,00, volgend jaar 'kost' dat IJshockey Nederland circa EUR 20.000. De
directeur vindt dat dit niet kan omdat een en ander nog niet formeel geregeld is.
Bovendien is de vraag wie de rekening gaat betalen. Indien dit een verlies voor
IJshockey Nederland betekent dan moet IJshockey Nederland inkrimpen op diensten en
personeel.
Ben van Duin vindt een en ander zeer gechargeerd overkomen. Hij is van mening dat
beide organisaties hiermee een merkwaardige situatie creeren waardoor de topleague
beschadigd wordt. Hij vindt de huidige stichting een vreselijk verhikel, stelt vast dat een
en ander niet functioneert en dat derhalve een andere entiteit moet worden opgericht. In
de huidige constellatie falen alle partijen op een ernstige wijze aldus Ben van Duin.
Ben van Duin bekijkt de cijfers en denkt dat IJshockey Nederland het gat kan opvangen.
Hij concludeert vervolgens dat IJshockey Nederland geen kosten heeft aan de BeNeleague. De directeur geeft aan dat deze veronderstelling niet juist is daar IJshockey
Nederland investeringen doet op onder andere talentontwikkeling en kaderbeleid.
De directeur verwijst naar de afspraken in het kader van het transitiejaar. Van belang in
dit transitiejaar is het inrichten van een goede organisatievorm. De directeur is van
mening dat de bonden een stap terug moeten nemen en de clubs de organisatie moeten
inrichten.
Michel Pothuizen vraagt zich af waarom de clubs geen zeggenschap hebben over de
situatie. Joop Vullers (Stichting IJshockey Noviomagus) stelt vast dat een en ander het
resultaat is van een bespreking die aan het begin van het seizoen heeft plaatsgevonden.
Het transitiejaar ging over plug and play en te zorgen voor een beter besturingsmodel.
Clubs spelen onder de reglementen van de Stichting Grensoverschrijdend IJshockey.
Onder de BeNe-league worden de wedstrijden georganiseerd. Clubs betalen nu twee
keer. Als we het centraal gaan regelen dan moet het ook uit de centrale pot komen. Als
geen ander begrijpt hij echter dat de bond hierdoor problemen heeft. De bonden moeten
hier samen uitkomen.
Ben van Duin vindt het flauw dat gezegd wordt dat de contributies dan verhoogd moeten
worden. De voorzitter vraagt aan Joop Vullers of hij het normaal vindt dat hier geen
overleg over plaatsvindt. Joop Vullers stelt vast dat in het proces fouten zijn gemaakt.
Destijds zijn ook keuzes gemaakt die nu wellicht verkeerd uitpakken. Joop Vullers
verzoekt om een en ander op een normale manier alsnog op te lossen. Joop Vullers is
van mening dat beide bonden naar een oplossing moeten zoeken. De voorzitter is
sceptisch of er zo’n contract gaat komen. Ben van Duin heeft ook sceptis naar beide
bonden en vertegenwoordigers van de bonden. Joop Vullers geeft aan dat het voorstel
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besproken is met het transitiebestuur waarbij Leonidas Pakos wel heeft aangegeven het
voorstel mee terug te nemen naar het bestuur van IJshockey Nederland. Leonidas
Pakos geeft aan dat hij heeft aangegeven dat hij bezwaren had. Leonidas Pakos betwist
dat bepaling met betrekking tot de wedstrijdgelden met hem is gedeeld alsook de
bepaling over de deelname van Duitse teams. Leonidas Pakos geeft aan dat in de
communicatie al vier jaar fouten worden gemaakt. Leonidas Pakos geeft aan dat hij
tijdens de bespreking al heeft aangegeven dat eerst om de tekentafel moest worden
gezeten voordat een akkoord kon worden gegeven.
De voorzitter is van mening dat een voorzitter die zijn bestuur niet bij elkaar kan houden
geen goede voorzitter is. Leonidas Pakos is een integere man aldus de voorzitter. Wie
initieert deelname van Duitse clubs als hier geen draagvlak voor is, vraagt de voorzitter
zich af. De structuur om een en ander correct te regelen is niet aanwezig. Je kunt niet
samenwerken met iemand die soleert.
De voorzitter is van mening dat er een correct contract moet komen en dat je niet
wedstrijdgelden kunt overhevelen zonder daar eerst overeenstemming over te bereiken.
Jacob van Gelder is tegenstander van verhoging van wedstrijdgelden voor de eerste
divisie. Nivellering van de oude eredivisie naar de nieuwe eredivisie was de doelstelling.
Ben van Duin en Jacob van Gelder zijn van mening dat de nivellering totaal is mislukt.
Waarom gaan we met Duitse teams in zee, terwijl Dordrecht en Groningen mee zouden
kunnen doen. Op het moment dat spelers geld waard worden creëer je een probleem.
Een brede competitie kan alleen zonder geld te betalen aan spelers.
Jacob van Gelder geeft aan dat het goed is dat de clubs over de perikelen worden
ingelicht.
De voorzitter vindt dat er een contractuele relatie moet worden gelegd die recht doet aan
de inspanningen van IJshockey Nederland. De voorzitter geeft aan dat IJshockey
Nederland structureel een ton tekort komt. Het is een flinterdun bezoldigd apparaat.
IJshockey Nederland moet evenementen organiseren om extra financiele middelen
binnen te halen.
Jacob van Gelder stelt voor om een aparte vergadering te beleggen om dit probleem
apart op te lossen en is van mening dat de clubs de bond moeten steunen. Michel
Pothuizen is van mening dat het contract moet worden opgelost. De voorzitter geeft aan
dat IJshockey Nederland een contractuele relatie gaat voorleggen.
Joop Vullers stelt voor om met de clubs in de eerste divisie om de tafel te gaan.
Joop Vullers complimeert bestuur en personeel voor de hoge inzet met een kleine
bezetting. Hij weet als geen ander vanuit zijn tijd als bondsvoorzitter dat het een zware
taak is.
Jacob van Gelder vraagt wat er gebeurt als ‘we’ uit de league stappen. De voorzitter
geeft hierop aan dat IJshockey Nederland probeert de belangen van de clubs te
waarborgen en dat de clubs hebben aangeven dat het een leuke, spannende competitie
is.
De directeur geeft aan dat in de balans van IJshockey Nederland een uitgestelde lening
aan de Stichting Grensoverschrijdend IJshockey staat van circa EUR 21.000,00. De
penningmeester bevestigt dat de gelden zouden worden ingelegd op basis van leningen.
De penningmeester van de Stichting Grensoverschrijdend IJshockey is echter van
mening dat sprake is van een achtergestelde vordering en heeft de bedragen in het
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jaarverslag opgenomen als eigen vermogen. Dit zou betekenen dat IJshockey
Nederland het bedrag zou moeten afschrijven hetgeen een verlies van circa EUR 21.000
in het resultaat van 2018 zou gaan opleveren. Dit is niet conform de afspraken die
destijds zijn gemaakt.
13.b. Vaststelling scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2018-2019
- De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de scheidsrechtersvergoedingen
seizoen 2018-2019 formeel vast te stellen. Met ingang van seizoen 2008-2009 worden
de vergoedingen aan scheidsrechters jaarlijks, bij aanvang van het seizoen, aangepast
op basis van de prijsindexcijfers (augustus 2018: 2,3%) voor gezinsconsumptie. De
bedragen zijn conform afspraak afgerond.
De scheidsrechtersvergoedingen in de BeNe-league zijn door de Stichting
Grensoverschrijdend IJshockey vastgesteld en wijken af van de vergoedingen die in de
tarievenlijst van IJshockey Nederland staan. De vergoedingen in de tarievenlijst van
IJshockey Nederland aan scheidsrechters en linesmen in de BeNe-league kunnen
derhalve buiten beschouwing blijven.
Esther Calamé (Hijs Hokij Den Haag) vraagt naar de pilot over digitaal betalen van de
scheidsrechters. De penningmeester geeft aan dat twee problemen bestaan, (een) het
organiseren en (twee) de mening van de scheidsrechters. Jacob van Gelder (GIJS
Groningen) geeft aan dat de bonnen in de financiële administratie van de club worden
opgenomen. IJshockey Nederland gaat een en ander onderzoeken. Michel Pothuizen
(Vereniging Jeugdbelang Smoke Eaters Geleen) vraagt naar de inzet van de stagiaires
en de betalingen die aan de stagiaires moeten worden gedaan. Clubs kunnen hiervoor
afwijkende afspraken maken.
14. Toekomstvisie IJshockey Nederland
14.a. Beleidsplan 2019+
- De directeur geeft een toelichting op het beleidsplan 2019+.
Esther Calamé (Hijs Hokij Den Haag) geeft aan dat niet inzichtelijk is hoeveel gevallen
van hersenschuddingen bestaan. Esther Calamé vraagt derhalve om een beter
registratiesysteem. De technisch directeur geeft aan dat de voorzitter van de medische
commissie aan het onderzoeken is hoe we dit op een goede manier kunnen doen. De
voorzitter stelt voor dat IJshockey Nederland de medische commissie vraagt om een
terugkoppeling op de pilot.
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering het beleidsplan 2019+ goed te
keuren. Het beleidsplan IJshockey Nederland 2019+ wordt vastgesteld.
14.b. Sporttechnisch beleidsplan 2019+
- De technisch directeur geeft een toelichting ((zie bijlage presentatiesheets) op het
sporttechnisch beleidsplan 2019+: Van samen werken naar samenwerken. Gekeken
moet worden hoe we efficiënter met elkaar kunnen samenwerken. Dit is de rode draad
door het nieuwe beleidsplan.
Esther Calamé (Hijs Hokij Den Haag) vraagt naar de U19+-competitie. De technisch
directeur geeft aan dat we doorgaan met de U19+-competitie.
Ben van Duin (IJshockeyvereniging Amstel Tijgers anno 1963 Amsterdam) vraagt naar
een trainingsopzet ten behoeve van de clubs zodat spelers niet verrast zijn als ze
uitgenodigd worden voor de nationale teams. De technisch directeur geeft aan dat op de
website een groeimodel beschikbaar is. Buitenlandse bonden zoals USA Hockey biedt
ook geniale voorbeelden. Trainingen staan ook opgenomen in het opleidingsmateriaal
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aldus de technisch directeur.
Marianne van Zanten (Stichting IJshockeyclub Utrecht) vraagt naar de module
IJshockeycoach 2. De technisch directeur geeft aan dat deze opleiding (voor trainers die
niet kunnen schaatsen) nog moet worden ontwikkeld. De module IJshockeycoach 2 kan
pas worden gevolgd nadat de opleiding IJshockeytrainer/coach 1 is behaald (met
uitzondering van de officials die hiervoor vrijstelling hebben).
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering het sporttechnisch beleidsplan
2019+ goed te keuren. Het sporttechnisch beleidsplan IJshockey Nederland 2019+
wordt vastgesteld.
14.c. Jaarplan 2019
- Dit zijn de activiteiten die het bestuur van IJshockey Nederland graag in 2019 wil doen
laten plaatsvinden en waarnaar zoveel mogelijk zal worden gestreefd. Mochten
activiteiten niet kunnen plaatsvinden door gebrek aan mankracht of middelen dan zal
daarvan verslag worden gedaan in het activiteitenverslag IJshockey Nederland 2019.
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering het jaarplan IJshockey Nederland
2019 vast te stellen. Het jaarplan IJshockey Nederland 2019 wordt vastgesteld.
14.d. Begroting 2019
- De in het jaarplan genoemde activiteiten vinden hun neerslag in de begroting 2019. Bij
vragen over de begroting IJshockey Nederland 2019 zal de penningmeester een
toelichting geven.
De penningmeester geeft een uitleg over vast en variabel en het scharniermoment
waarop besloten moet worden om variabele kosten te schrappen. Joop Vullers (Stichting
IJshockey Noviomagus) vraagt of de loonkosten inclusief sociale lasten is. Dit wordt
bevestigd door de penningmeester.
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de begroting IJshockey Nederland
2019 vast te stellen. De begroting IJshockey Nederland 2019 wordt vastgesteld.
15. Onderscheidingen
- Meine Dijkstra
Het bestuur van IJshockey Nederland stelt voor Meine Dijkstra te benoemen tot erelid
van IJshockey Nederland.
Meine Dijkstra is in 1995 als vicevoorzitter toegetreden tot de tuchtcommissie van de
ijshockeybond, waarna hij in 1997 voorzitter van de tuchtcommissie van de
ijshockeybond is geworden, welke functie hij nu nog steeds bekleedt. In de algemene
ledenvergadering van 17 december 2012 is Meine benoemd tot lid van verdienste van
de ijshockeybond.
Graag draagt het bondsbestuur Meine Dijkstra voor aan de algemene ledenvergadering
voor de benoeming tot erelid van IJshockey Nederland.
De algemene ledenvergadering gaat akkoord met de benoeming van Meine Dijkstra tot
erelid van IJshockey Nederland.
16. Rondvraag
- Michel Pothuizen (Vereniging Jeugdbelang Smoke Eaters Geleen) vraagt waarom het
zittingsgeld van een hoger beroep nadat partij in gelijk is gesteld niet wordt terugbetaald.
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De directeur gaat deze vraag onderzoeken.
- Marianne van Zanten (Stichting IJshockeyclub Utrecht) vraagt naar het afschaffen van
body checking tot en met de leeftijdscategorie U12. De technisch directeur geeft aan dat
we niet gaan stoppen met body contact maar dat we gaan stoppen met body checken.
We gaan een en ander voorafgaand aan het seizoen 2019-2020 op de juiste manier
uitleggen. Er bestaat een verschil tussen charging of body contact. De scheidsrechter
zal altijd een inschatting moeten maken. Belangrijk is dat coaches en scheidsrechters
juist worden geïnstrueerd. De beoordeling van de scheidsrechter is bepalend. Body
contact moet eerst worden uitgelegd en pas op latere leeftijd worden opgebouwd met
body checken. Vanaf volgend seizoen wordt een en ander ingevoerd. Esther Calamé
(Hijs Hokij Den Haag) vraagt de coaches hierover reeds te informeren.
- Eric Martin (lid van verdienste) vraagt naar de onderscheiding van Arnoud van Berkel.
De voorzitter geeft aan dat het bondsbestuur deze beslissing heeft herzien. Joop Vullers
(Stichting IJshockey Noviomagus) geeft aan dat het wellicht handig was geweest om
deze aanpassing toe te voegen aan de notulen van 7 december 2017.
- Jacob van Gelder (GIJS Groningen) geeft aan dat jongens zich inhouden bij meisjes met
checken en vraagt of de regels worden aangepast om de meisjes mee te kunnen laten
doen. Gevraagd wordt om hiernaar te kijken.
- De referee in chief geeft aan dat het doel van afschaffen van body checking tot en met
de leeftijdscategorie U12 is om meer gecontroleerd het spel te leren spelen. Dit is de stijl
waarop binnen de IIHF wordt gespeeld en de aandacht heeft van de IIHF.
17. Sluiting
- De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

Voorzitter:
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Secretaris:

PRESENTIELIJST VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN
IJSHOCKEY NEDERLAND GEHOUDEN OP
DINSDAG 11 DECEMBER 2018
IN ZALENCENTRUM NDC TEN HOMMEL TE UTRECHT
Bondsbestuur
R.L. Vreeman
J.W.M. Hopstaken
L.B.T. Pakos
A.J.J. van der Horst
R. de Vroede

- voorzitter
- vicevoorzitter
- secretaris / legal affairs
- penningmeester
- bestuurslid

Medewerkers bondsbureau
R.F.P. van Rijswijk
T.J.A. van Gerwen
mevrouw W. Olijhoek
mevrouw S. van Heteren

- directeur
- technisch directeur
- office manager
- coördinator sport & events

Leden
IJshockeyvereniging Amstel Tijgers
anno 1963
IJshockey Vereniging
Red Eagles 's-Hertogenbosch

aantal
stemmen (29 stemmen)
3

-

B.A. van Duin

2

-

IJshockeyclub Dordrecht Lions
IJshockey Vereniging
Eindhoven Kemphanen
Stichting Topijshockey Eaters Geleen
Vereniging Jeugdbelang
Smoke Eaters Geleen
Hijs Hokij Den Haag

2

-

mevrouw I. Jongmans, R. van
der Dungen
E. van Vught

2
2

-

W. van Herk
P. Knops, R. Lahay

2
2

-

GIJS Groningen
SJIJ Heerenveen e.o. 1991
Stichting IJshockeyclub
Capitals Leeuwarden
Leidse IJshockeyclub Leiden Lions
Stichting IJshockey Noviomagus
Vereniging Jeugdijshockey Nijmegen
Stichting IJshockeyclub Utrecht

2
2

-

M. Pothuizen, R. Bosten
mevrouw E. Calamé, R. Hols, mevrouw
D. Stolk
J. van Gelder
L. Scheenstra, F. den Edel

2
2
2
2
2

-

J.H. Doele
L. Knoester
J. Vullers
J. Vullers
mevrouw. M. van Zanten

Ereleden en leden van verdienste
Joop Vullers
Eric Martin
Otto Smits

-

erelid
lid van verdienste
lid van verdienste

Belangstellenden
Paul de Brabander
Ronald Coesel
Martin Ritmeester
Joep Meijsen
Thijs van de Zanden
Mevrouw S. Strohrman

-

referee in chief/scheidsrechterscommissie
openbaar aanklager
secondant openbaar aanklager
editor www.IJshockeyNederland.nl
stagiaire www.IJshockeyNederland.nl
contractant The Buccaneers
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Leden afwezig met kennisgeving

Vereniging Alcmaria Flames Alkmaar
Stichting Topsport HIJS-HOKIJ Den Haag
Stichting Eredivisie Friesland Flyers 2014

aantal
stemmen (6 stemmen)
-2
-2
-2

Leden afwezig zonder kennisgeving
IJshockeyclub Yeti’s Breda
IJshockeyclub Enschede Lions
Hoornse IJshockeyvereniging
“Blue Mountain Cougars”
Stichting Topijshockey Tilburg
Stichting Sweetlake Panters
IJshockeyvereniging Zoetermeer Panters
Persoonlijke leden
Berichten van verhindering
Sjoerd Feenstra
Jan de Greef
John Ponsioen
Guus Sijmons
Angelo Bomius
Meine Dijkstra
Jolanda van Leeuwen
Paul Marx
Cyril Speijer
Steven Jellinghaus
Marlies Goessens
Icehawks Eindhoven
Saints Nijmegen
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aantal
stemmen (12 stemmen)
-2
-1
-1
-3
-2
-2
-1

- erelid
- erelid
- erelid
- erelid
- lid van verdienste
- lid van verdienste
- lid van verdienste
- lid van verdienste
- lid van verdienste
- commissielid
- commissielid
- contractant
- contractant
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