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NOTULEN 
BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

IJSHOCKEY NEDERLAND 
MAANDAG 28 NOVEMBER 2016 

IN ‘T VEERHUIS TE NIEUWEGEIN 
 

Notulist  
Wilma Olijhoek, office manager Nederlandse IJshockey Bond (NIJB) 
 
Aanwezig 
Zie bijgevoegde presentielijst (bijlage). 
 
1. Opening 
 
De voorzitter opent de buitengewone algemene ledenvergadering en heet alle leden van 
harte welkom. 
 
2. Mededelingen 
 
Berichten van verhindering 
De algemeen secretaris deelt de berichten van verhindering mee. Er zijn berichten van 
verhindering ontvangen van de clubs van Breda, Heerenveen, Leiden en Tilburg. 
 
Aantal stemmen 
Ook meldt de algemeen secretaris dat de aanwezige leden (clubs) 30 van de mogelijk 46 
stemmen kunnen uitbrengen. Omdat minder dan twee/derde van het maximaal aantal 
stemmen uitgebracht kan worden, wordt de vergadering gesloten en een tweede 
vergadering geopend. 
 
3. Ingekomen stukken 
 
Namens voorzitters en besturen van diverse leden, te weten: Amstel Tijgers, Hijs Hokij Den 
Haag, Nijmegen Devils, Red Eagles Den Bosch, Dragons Utrecht, Eindhoven Kemphanen, 
Zoetermeer Panters, Silverdome Panters, Gijs Groningen en Dordrecht Lions, hebben 
Harry Vlaardingerbroek (voorzitter Hijs Hokij Den Haag) en Ben van Duin (voorzitter IJV 
Amstel Tijgers anno 1963) per mail op 27 oktober 2016 het bondsbestuur opgeroepen om 
tijdens een op korte termijn bijeen te roepen algemene ledenvergadering een nadere 
toelichting te geven op de gebeurtenissen die hebben geleid tot het vertrek van de heren 
Van Berkel en Martin. 
 
Geacht Bondsbestuur, 
 
Met enige verbazing hebben wij de ontwikkelingen van de laatste week gevolgd. Wij maken 
ons grote zorgen over de continuïteit en de kwaliteit van de NIJB na het vertrek van de 
heren Van Berkel en Martin. 
 
Wij roepen het Bondsbestuur dan ook op om nadere toelichting te geven, op de keten van 
gebeurtenissen die tot e.e.a. geleid heeft, tijdens een op korte termijn bijeen te roepen ALV. 
Een aantal vragen komen daarbij in eerste instantie boven drijven: 
 
- Op welke wijze is het bestuur geïnformeerd over een en ander rond de ontstane situatie 
van afgelopen week en door wie? 
- Wat is de grondslag die heeft geleid tot het vertrek van de heer Van Berkel? 
- Hoe en wat heeft het mogelijk gemaakt een nieuwe functie bij de NIJB, namelijk die van 
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Secretaris Generaal, boven de twee reeds aanwezige directeuren in het leven te roepen?  
- Waarom is voorafgaand aan het creëren van deze functie de ALV niet geraadpleegd? 
- Hoe is de financiering van deze nieuwe (mogelijk kostbare) functie geborgd binnen een 
begroting die hiervoor eigenlijk geen ruimte laat? In dat kader ontvangen wij graag spoedig 
een tussentijdse financiële rapportage van het bestuur en de effecten van het afvloeien van 
de heer van Berkel en de heer Martin. 
 
Hierop is door het bondsbestuur per mail op 10 november 2016 voorgesteld om op 
maandag 28 november 2016 een voorzittersoverleg te houden: 
 
Geachte voorzitters, beste sportvrienden, 
Onlangs ontvingen wij uw verzoek tot samenkomen aangaande recente ontwikkelingen 
binnen de bond. U vroeg ons een nadere toelichting te geven op een keten van 
gebeurtenissen. 
 
Hiertoe heeft u ons opgeroepen om op korte termijn een ALV in te plannen.  
Er is op dit moment een ALV in voorbereiding waar nog aan gewerkt wordt. Om het aantal 
bijeenkomsten te beperken en de efficiency van de vergadering te bewaken, wil het bestuur 
u vragen, mede gelet op het karakter van de kwesties, of u akkoord kunt gaan met een 
besloten voorzittersoverleg. 
Dit voorzittersoverleg kan dan plaatsvinden op 28 november in Nieuwegein. 
Zodra u hiermee akkoord gaat zal u een uitnodiging worden toegezonden. 
Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd en zie uw reactie graag tegemoet. 
Met vriendelijke groet, 
Leonidas Pakos 
 
Per mail op 16 november 2016 ontving het bondsbestuur het nadrukkelijke verzoek van  
Paul de Brabander (de vertegenwoordiger van de persoonlijke leden) om een algemene 
ledenvergadering uit te roepen: 
 
Geachte heren en dames, 
Vanuit mijn rol als lid van de NIJB (vertegenwoordiger scheidsrechters en recreatie teams) 
wil ik mij richten tot het bestuur van de NIJB, met de vraag wanneer de ALV bijeen gaat 
komen. Ik vraag met nadruk om een algemene leden vergadering. Het is volgens 
onderstaande mail wisseling overbodig om hier het juiste aantal voorstanders voor te 
verzamelen. Het lijkt mij meer dan voldoende. Volgens de statuten artikel 4 a dient deze 
voor 26 november plaats te vinden.  
Dit hoort dus niet een voorzittersoverleg of een andere overlegstructuur te zijn. Er zijn meer 
leden dan enkel de betreffende voorzitters van clubs. Door te kiezen voor een andere 
overlegstructuur respecteert u niet de statuten van de NIJB. Ik hoor graag van u.   
Het bondsbestuur heeft per mail van 16 november 2016 laten weten het verzoek om een 
algemene ledenvergadering te honoreren en een algemene ledenvergadering te beleggen.  
 
Hiervoor is de eerder genoemde datum van 28 november 2016 aangehouden. 
  

De convocatie voor de buitengewone algemene ledenvergadering is op 16 november 2016 
op de website nijb.nl gepubliceerd. 
 
Op 25 november 2016 is een ingekomen ontvangen van de Stichting Eredivisie Flyers 
Heerenveen dat ter vergadering is uitgedeeld: 
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Geacht Bestuur, 
 
U heeft op verzoek van een aantal leden een Algemene ledenvergadering bijeen geroepen 
daar men ongerust is geraakt over de gang van zaken bij na het vertrek van dhr. Van 
Berkel en dhr. Martin. Natuurlijk betreuren wij dat dit soort zaken gebeuren maar volgens 
mij is het niet aan de leden hier een mening over te hebben. Het ontslaan en benoemen 
van gehonoreerd personeel is een bevoegdheid van het bestuur. Dit is vastgelegd in het 
huishoudelijk reglement. De emoties van leden zijn begrijpelijk maar in deze beslissingen 
niet geldend. Bang voor financiële gevolgen, zoals een aantal leden aangeeft, lijkt mij niet 
aanwezig daar dhr. van Berkel pas in aug 2012 in dienst is gekomen als part-time 
directeur.  
 
Wij als Stichting Eredivisie Flyers zullen daarom niet aanwezig zijn op deze vergadering 
enerzijds daar ondergetekende niet aanwezig kan i.v.m. zakelijke beslommeringen maar wij 
kunnen ons ook niet kunnen vinden in de door enkele leden gevolgde procedure. Wij 
vinden het ontslaan en benoemen een zaak van het bestuur en niet van de leden. De 
beoordeling van de cijfers behoort in de algemene jaarvergadering aan de orde te komen 
en niet hier. Wij hebben een begroting vastgesteld waarmee het bestuur kan werken. Het 
kan ook niet zo zijn dat de sport aan personen is opgehangen. Volgens ons zijn wij alweer 
5 weken verder.  
 
Wij vinden dat wij ons gezamenlijk drukker kunnen maken over de ontwikkeling van onze 
sport en daarbij gezamenlijk best wel wat meer ambitie mogen toen. De afgelopen jaren 
zijn nou niet de beste geweest in de geschiedenis van het Nederlandse Ijshockey. 
Vernieuwing kan ook wel eens een nieuw elan brengen. Wij moeten verder. 
Dus zijn wij veel meer geïnteresseerd welke visie er wordt ontwikkeld zodat wij weer een 
gezonde groei van onze sport krijgen. 
 
Wij hebben vertrouwen dat het bestuur heeft gehandeld in het belang van onze sport 
  
ARTIKEL 31: BEGROTING  
1. Ieder jaar wordt vóór de algemene ledenvergadering door het bondsbestuur een ont-
werpbegroting voor het komende kalenderjaar opgemaakt. Deze wordt ter vaststelling aan 
de algemene ledenvergadering voorgelegd.  
2. Het bondsbestuur is bevoegd van de door de algemene ledenvergadering vastgestelde 
begroting af te wijken.  
  
ARTIKEL 32: PERSONEEL EN BONDSBUREAU  
1. Het bondsbestuur is bevoegd binnen de grenzen van de begroting zich door 
gehonoreerd personeel te doen bijstaan.  
2. Voor de uitvoering van de werkzaamheden heeft de bond een bureau. Het bureau staat 
onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bondsbestuur, dat tevens de inrichting van 
het bureau bepaalt.  
3. Het bondsbestuur stelt het personeel aan en stelt de arbeidsvoorwaarden en 
bevoegdheden vast. Voor een besluit tot schorsing of ontslag van een personeelslid is de 
instemming van de meerderheid van de bestuursleden vereist.  
4. Het bondsbestuur kan bezoldigd personeel bij de commissies detacheren, voor een 
gehele of gedeeltelijke dagtaak of voor specifieke taken.  
5. De medewerkers van het bondsbureau hebben vrije toegang tot alle door de bond 
uitgeschreven en goedgekeurde wedstrijden.  
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Voorzitter Unis flyers 
  
Met vriendelijke groet,  
With kind regards, 
Henk Hoekstra 
 
4. Toelichting op de ontwikkelingen 
De voorzitter geeft de drie thema’s van de avond aan: 

 
a) Het vertrek van Arnoud van Berkel en Eric Martin, en; 
b) Organisatieontwikkeling en de financiële situatie. 

 
a) Het vertrek van Arnoud van Berkel en Eric Martin en organisatie-ontwikkeling 

Voorafgaand aan de toelichting op de ontwikkelingen die hebben geleid tot het vertrek van 
de heren Van Berkel en Martin, merkt de voorzitter op dat met de heer Van Berkel hierover 
afspraken zijn gemaakt en dat gelet daarop niet alles ter sprake zal kunnen komen. De 
heer Martin die in de zaal aanwezig is, is uit solidariteit met de heer Van Berkel op eigen 
verzoek gestopt en had geen formele arbeidsrelatie met de NIJB en met hem zijn dan ook 
geen nadere afspraken gemaakt. 
 
De voorzitter is van mening dat de heer Van Berkel qua inzet en betrokkenheid een 
uitstekend medewerker was. Een nieuwe visie en werkwijze bedreigde echter de 
samenwerking met de heer Van Berkel. Deze situatie speelde al een behoorlijke termijn en 
is onafwendbaar gebleken. Uiteindelijk is het bestuur eindverantwoordelijk voor de 
bureaumedewerkers. 
 
Op een klein bureau met minimale bezetting moeten de benodigde competenties aanwezig 
zijn met een samenwerkingsklimaat dat op de toekomst is gericht. Kwaliteit van 
talentontwikkeling en marketing (IJshockey Nederland) zijn speerpunten. De bond heeft 
behoefte aan een kwaliteitsimpuls. We moeten ervoor zorgen dat het bondsbureau 
optimaal kan blijven functioneren.  
 
Eric Martin brengt de moeilijke samenwerking in het kader van de BeNe League aan de 
orde en merkt op dat de algemeen secretaris heeft gezegd dat we eind van dit lopende 
seizoen zouden stoppen met de BeNe League. Eric Martin had na een impasse in het 
kader van de ICT van de BeNe League een mail richting de voorzitter van de BeNe League 
opgesteld. Verzending ervan is door de algemeen secretaris tegengehouden. Daarop heeft 
Eric Martin van de algemeen secretaris een mail ontvangen dat eind van het seizoen 
gekeken zou worden naar de voortgang. Eric Martin voegt eraan toe dat de ICT van de 
BeNe League nog altijd te wensen overlaat. 
De voorzitter stelt vast dat dit de visie van Eric Martin is en dat het verhaal van Eric Martin 
zich met name richt op de BeNe League. 
Eric Martin merkt op dat veel meer speelt. 
Paul de Brabander (persoonlijke leden) geeft aan dat de scheidsrechters geen verstoorde 
relatie hebben met Arnoud van Berkel. Hij is van mening dat daar waar twee kijven twee 
schuld hebben. Paul de Brabander is van mening dat het bestuur de leden over de 
ontstane situatie had moeten informeren. 
De voorzitter is van mening dat het bestuur verantwoordelijk is voor de inrichting van het 
bureau. De voorzitter geeft toe dat er problemen bestaan binnen de organisatie van de 
BeNe League. Een en ander staat los van de samenwerkingsverhouding met Arnoud van 
Berkel, die niet meer werkbaar was. 
De algemeen secretaris geeft toe dat de ICT binnen de BeNe League vanaf het begin niet 
goed functioneert. De algemeen secretaris heeft zich afgevraagd of het een juiste keuze is 
geweest om de BeNe League in een aparte stichting onder te brengen met name door de 
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formatie van het bestuur van de stichting waarvan de voorzitter van de KBIJF voorzitter is. 
Bij de oprichting van de aparte stichting en de invulling van het bestuur is Arnoud van 
Berkel betrokken geweest. ICT van de BeNe League is een punt dat op de agenda staat. 
Besloten was dat de website door de KBIJF ontwikkeld zou worden. De algemeen 
secretaris geeft aan dat het systeem niet bepalend is geworden. Omdat het kort voor de 
competitie was, heeft de algemeen secretaris Arnoud van Berkel voorgesteld om het niet 
op een ‘clash’ te laten uitkomen. Een aantal Nederlandse clubs zijn over de impasse door 
de voorzitter van de BeNe League gebeld. Daarop heeft de algemeen secretaris een aantal 
Nederlandse clubs gebeld. De algemeen secretaris heeft de voorzitter van de BeNe 
League aangegeven dat het niet correct is om de Nederlandse clubs te benaderen maar 
eerst het bestuur van de NIJB had moeten spreken. Besproken is om gaandeweg het 
seizoen te kijken naar een betere samenwerking waardoor de competitie wel door kon 
gaan. Besluitvorming omtrent ICT is omgevormd. De webmaster van de NIJB werkt 
momenteel aan een Nederlands wedstrijdsheet. Het bestuur van de NIJB hangt het ICT-
verhaal niet op aan het vertrek van Arnoud van Berkel. 
Eric Martin geeft aan dat het ICT-debacle wel een belangrijke rol heeft gespeeld. Eerst zou 
Arjan van der Horst van de NIJB besluiten nemen over de ICT. Daarna is de ICT naar Hub 
van Grinsven van de KBIJF overgegaan. 
Het moment waarop de discussie tot gang kwam hebben we besproken om er geen groot 
punt van te maken en met name te kijken naar oplossingen aldus de algemeen secretaris. 
Eric Martin is van mening dat de ‘beschuldiging’ aan Arnoud van Berkel aangaande de 
invulling van het bestuur onterecht is. 
Harry Vlaardingerbroek (Den Haag) vindt het onbestaanbaar dat de grootste partij binnen 
het bestuur van de BeNe League ondergeschikt is. 
De voorzitter geeft aan dat het ook een keuze kan zijn om de underdog een sterke positie 
te geven. 
Puk Daniels (Geleen) is redelijk geschokt over de opmerking dat de algemeen secretaris 
zou hebben gezegd aan het eind van het seizoen te stoppen met de BeNe League. 
De algemeen secretaris geeft opnieuw aan dat hij vraagtekens heeft gezet bij het feit om 
een aparte rechtspersoon te bezegelen waarbij je alle competenties afgeeft zoals de 
commerciële rechten. De afspraken die gemaakt zijn met de deelnemende teams zouden 
echter altijd blijven plaatsvinden. Je kunt je alleen afvragen of het verstandig is om een 
aparte rechtspersoon in stand te houden. Daarmee krijg je situaties als de ICT-discussie of 
dat de voorzitter van de stichting Nederlandse clubs gaat bellen. 
De voorzitter geeft aan dat we altijd hebben gezegd dat we met de BeNe League twee jaar 
zouden opereren. Op verschillende momenten in het eerste seizoen hebben de clubs 
aangegeven tevreden te zijn over de BeNe League. We willen nog steeds een 
hoogwaardige competitie. 
Harry Vlaardingerbroek (Den Haag) stelt vast dat de situatie voor Arnoud van Berkel door 
de stichting van de BeNe League is bemoeilijkt. 
Ben van Duin (Amsterdam) stelt vast dat Arnoud van Berkel directeur was van de BeNe 
League, maar dat hij daarin niet kon doen wat hij had willen doen. Hij stond tussen het 
bestuur van de NIJB en het bestuur van de KBIJF.  
Theo Lemmen (Nijmegen) beluistert dat de problemen van de BeNe League aan het 
sluitstuk zit en dat er al problemen speelden. 
 
Joop Vullers (erelid) brengt een en ander terug naar het gunnen in relaties. In hoeverre 
heeft het nadrukkelijke verzoek van de heer Nuchelmans om het vertrek van Arnoud van 
Berkel meegespeeld? 
De voorzitter geeft aan dat het bestuur in een bestuursvergadering uitdrukkelijk heeft 
gezegd dat het bestuur achter Arnoud van Berkel stond. Arnoud van Berkel is bij ons in 
dienst en wij bepalen wie we in dienst hebben. Wij zijn werkgever. 
Joop Vullers (erelid) stelt vast dat de brief van de voorzitter van de BeNe League in 
perspectief moet worden gebracht. 
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Het bestuur van de NIJB heeft kennis genomen van de brief van de voorzitter van de BeNe 
League, meer niet.  
 
Paul de Brabander (persoonlijke leden) zegt dat de relatie tussen de scheidsrechters en het 
bondsbestuur door het vertrek van Arnoud van Berkel is verslechterd en vraagt hoe het 
bestuur hiermee omgaat. 
De algemeen secretaris geeft aan dat hij dat niet herkent. Na het vertrek van Arnoud van 
Berkel heeft de algemeen secretaris contact opgenomen met de leden van de 
scheidsrechterscommissie. De samenwerking met de bond hebben ze toegezegd. Onlangs 
is een goed overleg geweest, waarbij gesproken is over diverse (lopende) projecten. We 
hebben een uitstekende relatie met de scheidsrechterscommissie. Dat er sprake is van 
ontevredenheid van de scheidsrechters binnen de BeNe League, waarbij verschillende 
tarieven gehanteerd worden is het bondsbestuur van de NIJB bekend. We zijn er bijzonder 
op bedacht dat de scheidsrechters niet de dupe mogen worden van de ontstane situatie.. 
Paul de Brabander vraagt of Arnoud van Berkel is weggestuurd als Referee-in-Chief. 
De algemeen secretaris merkt uitdrukkelijk op dat Arnoud van Berkel zelf al zijn functies 
heeft neergelegd. 
Eric Martin vraagt de algemeen secretaris hierover open te zijn. 
De algemeen secretaris geeft opnieuw aan dat Arnoud van Berkel zelf zijn functies binnen 
de NIJB heeft neergelegd maar nog wel internationaal werkt voor de IIHF en de Oberliga. 
Eric Martin stelt dat Arnoud van Berkel in al zijn functies zou worden ontheven. 
Eric Martin geeft aan dat Arnoud van Berkel de keuze kreeg om zelf zijn functie neer te 
leggen of dat hij uit zijn functie zou worden ontheven. Dus hij is uit al zijn functies ontheven. 
De algemeen secretaris geeft aan dat er in een persoonlijk gesprek, met alleen Arnoud van 
Berkel, afspraken zijn gemaakt.  
Eric Martin vindt het heel vreemd dat Rob van Rijswijk eerst door Arnoud van Berkel wordt 
binnengehaald in het bestuur en dat Rob van Rijswijk nu binnen het bureau op een functie 
zit.  
 
Paul de Brabander vindt het raar dat alleen de scheidsrechterscommissie is geïnformeerd 
en niet de scheidsrechters. Er is namelijk een hoogoplopend conflict geweest over de BeNe 
League. 
Paul de Brabander vraagt of er een sollicitatieronde komt voor de functie van Referee-in-
Chief. 
De algemeen secretaris is van mening dat eerst binnen de scheidsrechterscommissie 
gekeken moet worden naar een geschikte insider. De algemeen secretaris is van mening 
dat bij een kandidaat de scheidsrechters in de keuze moeten worden meegenomen. De 
algemeen secretaris stelt vast dat het moeilijk is om Arnoud van Berkel te vervangen. Paul 
de Brabander vraagt hoe we een geschikte kandidaat vinden. De algemeen secretaris stelt 
dat eerst gesproken moet worden met de scheidsrechterscommissie. Er zullen ongetwijfeld 
kandidaten zijn. 
De voorzitter stelt voor dat als Paul de Brabander een geschikte kandidaat weet, een 
advies daarover aan het bestuur te geven. Het bestuur zal dat advies dan, ook in 
samenspraak met de scheidsrechterscommissie, beoordelen.  
Harry Vlaardingerbroek (Den Haag) vraagt of als Rob van Rijswijk er niet had gezeten 
Arnoud van Berkel dan ook zou zijn weggestuurd.  
De voorzitter geeft aan, zoals eerder vanavond, dat er al langere tijd sprake was van een bij 
vlagen ongemakkelijke samenwerking en dat de heer Van Berkel al een aantal keren had 
aangegeven ermee te willen stoppen. 
 
Harry Vlaardingerbroek (Den Haag) vraagt hoe de taken van Arnoud van Berkel worden 
herverdeeld. 
De voorzitter geeft aan dat Rob van Rijswijk is toegevoegd aan het bondsbureau. 
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Marlies Goessens merkt op dat binnen de competitiecommissies en de clubs duidelijk moet 
worden gecommuniceerd wie waarvoor verantwoordelijk is. 
Puk Daniels (Geleen) stelt vast dat dat voor de competitiezaken in de BeNe League 
duidelijk is. 
Marlies Goessens stelt dat het haar gaat om duidelijkheid over de competitiezaken in de 
Eerste divisie. De algemeen secretaris zal de belanghebbenden hierover informeren.  
Puk Daniels (Geleen) vraagt wie de taken van Arnoud van Berkel en Eric Martin hebben 
overgenomen. 
De algemeen secretaris neemt de taken van Arnoud als algemeen directeur over, de 
scheidsrechterscommissie vooralsnog de scheidsrechterstaken van Arnoud (zoals eerder 
besproken) en voorlopig neemt de algemeen secretaris ook de taken van Eric Martin als 
competitieleider waar. Daarnaast zijn er vrijwilligers gevonden die de wedstrijdsheets 
administreren.  
 
Paul de Brabander vraagt zich af waarom Pascal Nuchelmans communiceert dat hij 
scheidsrechterszaken gaat waarnemen. De algemeen secretaris licht toe dat Pascal 
Nuchelmans contact heeft opgenomen met de Nederlandse scheidsrechterscommissie. 
Daarop is aangegeven dat het aanwijzen van de Nederlandse scheidsrechters door de 
Nederlandse scheidsrechterscommissie gebeurt. 
  

b) organisatieontwikkeling en financiële situatie 
De penningmeester geeft een toelichting op de financiën. Er is sprake is van nivelleren en 
verbeteren. De managementrapportages zijn ondergebracht bij BONDcenter. Dit loopt nog 
niet helemaal vlekkeloos. Harry Vlaardingerbroek (Den Haag) bevestigt dit door aan te 
geven dat pas vanavond de cijfers worden gepresenteerd.  
 
De penningmeester geeft een toelichting op de opbrengsten en de kosten. Er wordt 
geïnvesteerd in het kader van organisatieontwikkeling. De kosten gaan in dit geval voor de 
baten. 
Ben van Duin (Amsterdam) vraagt naar de verwachte financiële successen van IJshockey 
Nederland. 
Harry Vlaardingerbroek (Den Haag) stelt vast dat de algemene ledenvergadering akkoord is 
gegaan met EUR 36.111 en dat het bondsbestuur achteraf heeft gemeend te besluiten 
meer te investeren. Harry Vlaardingerbroek (Den Haag) vraagt waarom het bondsbestuur 
dit niet eerder heeft voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. 
De penningmeester geeft aan dat wel degelijk de intentie is besproken om aan 
organisatieontwikkeling te werken. Een en ander heeft inmiddels geresulteerd in extra 
inkomsten. De timing van inkomsten hadden we graag eerder gezien. Als je zo succesvol 
bent dan moet de durf blijven bestaan om door te gaan in de verwachting dat in 2018 een 
hoofdsponsor bestaat. 
Harry Vlaardingerbroek (Den Haag) vraagt naar de hardheid van de inkomsten.  
De algemeen secretaris geeft een toelichting op de aanvraag bij de IIHF en de aanvraag bij 
NOC*NSF. Het betreft hier aanvragen die gericht zijn op het model IJshockey Nederland. 
2017 is een overbruggingsjaar, omdat het contract met Bettson niet eerder dan in 2018 in 
kan gaan. De verwachting is dat eind 2017 en begin 2018 de vergunningen worden 
afgegeven. Voor 2016 is de verwachting dat het tekort EUR 75K zal zijn. De algemeen 
secretaris heeft Betsson gevraagd voor een eerdere bijdrage van EUR 25K vanwege het 
verlies dat is opgelopen door het sluiten van het contract met Jack’s Casino. Hierover moet 
binnen het managementteam van Betsson nog worden gesproken.  
 
Op marketingkosten is EUR 40K uitgegeven voor de ontwikkeling van de website en 
content. De algemeen secretaris geeft aan dat adverteerders worden binnengehaald om de 
investering terug te halen. 
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Ben van Duin (Amsterdam) vraagt of de website beter per telefoon gaat werken. Hier wordt 
aan gewerkt aldus de algemeen secretaris.  
 
De penningmeester geeft aan dat de inkomsten zijn gedaald met EUR 40K vanwege de 
overgang van de oude Eredivisie naar de BeNe League. Ben van Duin (Amsterdam) geeft 
aan blij te zijn met het voordeel voor de clubs dat het tekort niet op hen wordt verhaald. De 
voorzitter merkt op dat elk nadeel een voordeel heeft. 
Harry Vlaardingerbroek (Den Haag) vraagt naar de kansinschatting op de aanvragen 
richting de IIHF en NOC*NSF. De algemeen secretaris geeft aan dat hij dit lastig vindt. De 
algemeen secretaris heeft de IIHF voorgesteld om het marketingconcept IJshockey 
Nederland neer te leggen bij andere kleine landen. De IIHF heeft positief gereageerd op het 
concept.  
 
Wim van Herk (Eindhoven) stelt vast dat EUR 175K niet hard is. De voorzitter licht toe dat 
inspanning en relatiebeheer veel inzet vereist van het bondsbureau. De algemeen 
secretaris stelt dat de investering zit in het ontwikkelen van de website 
IJshockeynederland.nl en het verbeteren van de website Nijb.nl en het aantrekken van de 
redacteuren van IJshockey.com.  
 
Jochem van Haaren (Den Bosch) ziet een tekort van EUR 100K en een zachte investering 
van EUR 75K. 
Jochem van Haaren vraagt naar structurele inkomsten en uitgaven. De penningmeester 
geeft aan het heel moeilijk is om de begroting in balans te houden. Bijna twee jaar geleden 
is een begroting voorgelegd met een tekort van EUR 150.000. We zijn hard aan het werk 
om de begroting structureel in een plus te krijgen. Daar moeten we doorheen en elkaar 
versterken – hand in hand gaan - om het concept IJshockey Nederland succesvol te 
maken. Dat kan ook op clubniveau veel goeds brengen. 
Jochem van Haaren is verheugd met de positieve verwachtingen maar had het passend 
gevonden om tussentijds geïnformeerd te worden over het tekort. 
De voorzitter stelt vast dat toen hij een aantal jaren geleden voorzitter werd er geen sprake 
was van substantiële sponsoring. Slechts twee persoonlijke relaties, Jack’s Casino en Otto 
workforce, waren de afgelopen jaren bereid enige substantiële sponsoring te doen. Recent 
is daar T-Rex bijgekomen. De noodzaak van sponsoring is enorm toegenomen omdat 
NOC*NSF de bijdragen aan het ijshockey en vele andere sporten sinds een aantal jaren 
drastisch aan het verlagen is en de verwachting is dat deze de komende jaren nog verder 
omlaag zullen gaan.  
Harry Vlaardingerbroek (Den Haag) geeft aan dat hij een bijgestelde begroting had willen 
zien met een tekort van EUR 70.000. 
Jochem van Haaren vraagt de penningmeester of een en ander eenmalig is.  
De voorzitter geeft aan dat volgend jaar ook een incidenteel jaar is, maar dat we bouwen 
aan een structurele bodem. De afweging is om personeelscontracten voor bepaalde tijd af 
te sluiten. 
Joop Vullers (erelid) geeft aan, in reactie op de constatering van de voorzitter dat het 
ijshockey geen substantiële sponsoring had toen hij aantrad, dat hij in zijn tijd als voorzitter 
ook een sponsor, zij het een relatief kleine, als Lion Stone heeft binnengehaald. 
De voorzitter geeft aan dat dit contract niet doorliep in zijn tijd. 
Paul de Brabander merkt nog op dat de scheidsrechters een paar jaren geleden nog door 
ACER werden gesponsord. De algemeen secretaris geeft aan dat de sponsorbedragen van 
het contract met Bettson oplopen.  
 
Harry Vlaardingerbroek (Den Haag) vraagt naar de kern van de afspraken met Bettson 
De algemeen secretaris stelt dat een en ander nu wordt ingevuld. In het pakket spelen de 
BeNe League, nationale teams en evenementen een rol. 
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Harry Vlaardingerbroek vraagt of hier verplichtingen komen te liggen bij de clubs. De 
algemeen secretaris geeft aan dat hier sprake is van de bestaande verplichting van kleding 
en boarding. Indien meer en andere zaken aan de orde komen in de onderhandelingen dan 
zal de NIJB eerst in overleg treden met de betrokken clubs. 
Ben van Duin (Amsterdam) vraagt of de hoofdsponsor invloed heeft op het aantal 
wedstrijden in de BeNe League. De algemeen secretaris stelt dat dit niet zo is, maar dat het 
eerder de evenementen zoals de Ron Berteling Schaal betreft. De merknaam waarmee de 
sponsoring wordt ingevuld is Kroon Casino en niet Betsson. 
Harry Vlaardingerbroek vraagt of een en ander de clubs beperkt om casino’s te benaderen. 
De algemeen secretaris geeft aan dat de NIJB niet de rechten heeft van de clubs. Het zou 
kunnen zijn dat de hoofdsponsor clubsponsoring gaat aanbieden.  
Jochem van Haaren (Den Bosch) vraagt naar de extra sponsorinkomsten en wat de clubs 
daarvoor terugkrijgen. De voorzitter geeft aan dat in de basis wordt geïnvesteerd in het 
verbreden van de sport, talentontwikkeling en jeugdopleidingen. Filosofie is dat de NIJB 
zou willen dat iedere club een hoogwaardige jeugdtrainer heeft. Ben van Duin (Amsterdam) 
geeft aan dat er aandacht moet zijn voor het tekort aan ijstijd. 
De voorzitter geeft aan dat de NIJB prioriteit wil geven aan de sportontwikkeling, 
jeugdopleiding, trainersopleiding, cursussen, kennis vergroten, internationaal hoger op de 
ladder, zorgen dat de competitie hoogwaardig is. De basis is echter de jeugdontwikkeling.  
 
Paul de Brabander (persoonlijke leden) vraagt naar de begroting van 2017. Harry 
Vlaardingerbroek (Den Haag) stelt dat de begroting nog komt. De penningmeester geeft 
aan dat de begroting van 2017 nog niet af is. Paul de Brabander vraagt of deze negatief of 
positief gaat afwijken. Paul de Brabander vraagt naar de personeelskosten van 2017. Harry 
Vlaardingerbroek geeft aan het bedrag van 2016 bekend is en dat het bedrag van 2017 
volgt. Joop Vullers (erelid) vraagt of de huidige contracten doorlopend zijn. De 
penningmeester geeft aan dat dit niet zo is.  
 
Puk Daniels (Geleen) vraagt of het contract met Betsson consequenties heeft voor de clubs 
of dat deze eerst met de clubs besproken worden. De algemeen secretaris geeft aan dat 
Betsson geen invloed heeft op de competitieopzet. Puk Daniels (Geleen) stelt dat in een 
vorige vergadering is gesproken over het belang van een bekercompetitie. De algemeen 
secretaris geeft aan dat het hier gaat om een interne kwestie met de clubs. Uiteindelijk is 
het zo dat de bekercompetitie belangrijk is voor het bestaan van een Nederlandse 
competitie. Het concept van de bekercompetitie willen we niet weg doen. De voorzitter zegt 
dat de discussies altijd met de clubs worden gevoerd.  
 
Puk Daniels (Geleen) zou graag in een volgende algemene ledenvergadering een staat 
ontvangen van de begrotingscijfers 2016, realisatiecijfers 2016 en begrotingscijfers 2017. 
De penningmeester stelt dat dit het geijkte concept is. 
De voorzitter stelt vast dat de financiële huishouding van de bond streng onder de loep 
wordt gesteld maar dat in de afgelopen jaren diverse clubs failliet zijn gegaan. Bertine 
Veenhuizen (Dordrecht) stelt dat in Dordrecht de stichting failliet is gegaan en niet de 
vereniging. Ben van Duin (Amsterdam) stelt dat heel lang is gesproken over het afgeven 
van licenties. De bond is daar zeker onderdeel van. Ben van Duin stelt dat clubs onredelijke 
begrotingen hebben opgesteld en desondanks toch hebben mogen deelnemen aan de 
competitie. De penningmeester stelt vast dat de bond geen bank is. Harry Vlaardingerbroek 
(Den Haag) stelt inderdaad vast dat er in de afgelopen jaren een aantal dossiers zijn 
geweest. De voorzitter stelt vast dat betalingen nu goed gaan.  
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5. Rondvraag 
 
Jacob van Gelder (Groningen) deelt mee dat Groningen een nieuwe voorzitter heeft. Ron 
Foks neemt het voorzitterschap op zich. Jacob van Gelder gaat zich bezighouden met 
marketing in Groningen. Jacob van Gelder stelt kanttekeningen bij de kwaliteit van de 
organisatie van de Belgische clubs. Het streven is om publiek te genereren.  
Jacob van Gelder (Groningen) stelt de bond voor om clubs een bedrag voor te houden 
waarop clubs een bedrag aan sponsoring moeten leveren om het bondsbureau financieel te 
onderhouden. 
 
Eric Martin merkt op dat per ongeluk een mail is gestuurd dat competitiezaken naar 
info@ijshockeynederland.nl in plaats van naar competitie@ijshockeynederland.nl moeten 
worden gestuurd. Iemand heeft aan zijn wachtwoord gezeten en in zijn afwezigheidsbericht 
een bericht opgesteld en verzoekt het bestuur te zorgen dat dit niet meer gebeurt.  
 
Harry Vlaardingerbroek (Den Haag) merkt op dat het jammer is dat we afscheid hebben 
moeten nemen van een waardevolle functionaris zoals Arnoud van Berkel. 
 
6. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis. 

mailto:info@ijshockeynederland.nl
mailto:competitie@ijshockeynederland.nl
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PRESENTIELIJST VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 
DE NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND GEHOUDEN OP  

MAANDAG 28 NOVEMBER 2016 IN  
‘T VEERHUIS TE NIEUWEGEIN 

 
Bondsbestuur 
R.L. Vreeman - voorzitter 
J.W.M. Hopstaken - vicevoorzitter 
L.B.T. Pakos - secretaris / legal affairs 
A.J.J. van der Horst - penningmeester 
 
Medewerkers bondsbureau 
R.F.P. van Rijswijk - algemeen secretaris 
mevrouw W. Olijhoek - office manager 
mevrouw S. van Heteren - coördinator sport & events 
 
Leden  aantal 

 stemmen 
IJshockeyvereniging Amstel Tijgers  
 anno 1963 3 -  B.A. van Duin 
Stichting Topsport 
 Red Eagles 's-Hertogenbosch  2 - mevrouw N. van Bergen 
IJshockey Vereniging 
 Red Eagles 's-Hertogenbosch  2 -  J.G.T. van Haaren 
IJshockeyclub Dordrecht Lions 2 - E. van Vught, H.B. Veenhuizen 
IJshockey Vereniging  
 Eindhoven Kemphanen 2 -  W. van Herk, J. den Engelse 
Stichting Topijshockey Eaters Geleen 2 - R. Lahay, P. Daniels 
Vereniging Jeugdbelang  
 Smoke Eaters Geleen 2 - mevrouw N. Kösters, mevrouw  
    T. Noblesse 
GIJS Groningen 2 - J. van Gelder, R. Foks 
Hijs Hokij Den Haag 3 - H. Vlaardingerbroek, L.J. de Jong  
Stichting IJshockeyclub  
 Capitals Leeuwarden 2 - J. Doele  
Stichting IJshockey Noviomagus 2 - Th. Lemmen 
Vereniging Jeugdijshockey Nijmegen 1 - Th. Lemmen 
Stichting IJshockeyclub Utrecht 2 -  M. van Doorn 
IJshockeyvereniging Zoetermeer Panters 2 - mevrouw H. van Wanrooij Van Vliet 
Persoonlijke leden  1 - P. de Brabander 
 
Ereleden en leden van verdienste 
Joop Vullers - erelid 
Eric Martin -  lid van verdienste 
Mevr. M. Goessens - lid van verdienste/competitiecommissie 
 
Belangstellenden 
Mevr. J. Goessens - organisator Girls Only Hockey 
Ramon Sterkens - scheidsrechter 
Mevrouw D. Hengst - scheidsrechter 
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Leden afwezig met kennisgeving 
 aantal 

 stemmen 
Stichting Eredivisie Friesland Flyers 2014 - 2 
SJIJ Heerenveen e.o. 1991 - 2 
Leidse IJshockeyclub Leiden Lions - 2 
Stichting Topijshockey Tilburg - 3 
 
Leden afwezig zonder kennisgeving 
 aantal 

 stemmen 
Stichting Support Eindhoven IJshockey - 2 
IJshockeyclub Enschede Lions - 2 
Hoornse IJshockeyvereniging  
 “Blue Mountain Cougars” - 1  
Stichting Sweetlake Panters - 2 
 
 
Berichten van verhindering 
Yeti’s Breda 


