
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Van: bestuur IJshockey Nederland (IJNL) 
Aan: besturen van leden van IJNL  
Datum: 23-08-2019 
Onderwerp: Meer samen besturen  
Ter bespreking 
 
Aanleiding: meer elkaars kennis en kunde gebruiken, meer samen 
besturen 
IJshockey Nederland (IJNL) is de overkoepelende organisatie van alle 
ijshockey- en para-ijshockeyverenigingen in Nederland. IJNL zet zich voor 
deze verenigingen op verschillende gebieden in, zoals competitie- en 
wedstrijdplanning, wedstrijdbegeleiding, sporttechnische en 
verenigingsondersteuning, talentontwikkeling, opleidingen en promotie van 
de ijshockeysport. Daarnaast behartigen we de belangen van de ijshockey-
sport in brede zin bij NOC*NSF en verzorgen we de uitzending van nationale 
teams naar WK’s. Binnen IJNL zijn naast de verenigingen, bondsbestuur, 
bondsmedewerkers en bondscoaches, op allerlei manieren veel vrijwilligers 
actief.  
 
Met elkaar maken we het verschil om hierin succesvol te zijn. Als nationale 
bond willen we daarom meer kennis en kunde van onze leden bij het 
nationale ijshockeybeleid betrekken. We willen daarom een aantal 
commissies instellen, om meer samen te kunnen gaan besturen. 
 
We denken dat we met onderstaande commissies, een goede eerste slag 
kunnen maken. Het is volgens ons een manier om elkaars kennis en kunde 
beter te gebruiken.  
 
De opdracht van de commissie ‘verenigingsondersteuning’ 
Help de verenigingen binnen IJshockey Nederland om op een stabiele 
manier te kunnen functioneren, met fairplay en respect als sturend principe.  
 
De opdracht van de ‘sporttechnische commissie’ 
Draag zorg voor de sporttechnische ontwikkeling van de (para-) 
ijshockeysport voor zowel junioren, senioren, mannen en vrouwen; doe dit in 
nauwe samenwerking met de technisch directeur. 
 
De opdracht van de commissie ’extra opbrengsten’  
Door de steeds verder teruglopende vaste financiële ondersteuning vanuit 
NOC*NSF moeten andere financiële bronnen belangrijker worden voor de 
(para-)ijshockeysport. Ontwikkel initiatieven om dit te realiseren. 
 
De opdracht voor de commissie ‘communicatie/innovatie’ 
Een heldere, duidelijke communicatie over onze sport is steeds meer 
noodzakelijk. Ontwikkel een manier om zo goed mogelijk met de doelgroep 
te communiceren met gebruik van (moderne) communicatiemiddelen. Betrek 
hierbij de redactie van IJshockey Nederland. 
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Graag bespreken we met u deze nieuwe manier van samenwerken1. 
 
Op korte termijn nemen we contact op met de voorzitter van de club voor het 
plannen van een individueel gesprek tussen uw voorzitter en andere 
clubbestuurders en vertegenwoordigers van de bond op locatie van de club 
om onder andere de volgende vragen te bespreken. 
 
Vragen die in het gesprek aan de orde kunnen komen zijn: 

• Wat vindt u van een dergelijke manier van samenwerken? 

• Waarom is het een goed idee? 

• Waar moeten we vooral goed op letten? 

• Waar moeten we vooral aandacht voor hebben in de commissies? 

• Op welke onderwerpen ziet u vooral veel nut voor deze commissies? 

• Bent u bereid deel te gaan nemen aan één van de commissies? 

 
Graag tot binnenkort! 
 
Met vriendelijke groet. 
 
Bestuur IJshockey Nederland 
 

                                            
1 In de bijlage staat aangegeven hoe de commissies zouden kunnen werken. 
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Bijlage: Werking van de in te stellen commissies 
 
De Commissies: 
Iedere commissie wordt ingesteld door het bestuur van IJNL en rapporteert 
aan het bestuur. 
Iedere commissie heeft een portefeuillehouder uit het bestuur. 
De commissie draagt leden voor, het bestuur van IJNL benoemt die leden. 
De commissie werkt de opdracht voor de commissie nader uit en bericht 
daarover aan het bestuur. 
Het bestuur beschouwt dit als een serieus advies. 
 
Werking: 
De commissie komt ca. 2 a 4 keren per jaar bij elkaar en adviseert het 
bestuur van IJNL. 
Het bestuur besluit. 
Indien zo besloten voert het bondsbureau o.l.v. de directeur de adviezen uit 
en de directeur rapporteert daar over aan het bestuur. 
 
Commissie activiteiten in 2019 en 2020: 
Q3/4: Samenstellen van de commissies. 
Q3/4: Eerste kennismaking en verkenning van de opdracht. 
Q3/4: Opstellen van een plan van aanpak/werkplan (wie gaat wat wanneer 
doen?) 
Q1-2020: Rapportage aan bestuur over eerste fase van deze nieuwe 
commissie. 
Q2-2020: Terugkoppeling door bestuur aan leden. 
 
 
 


