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Notulen 
Algemene Vergadering 
22 juni 2019



Verslag Algemene Vergadering, 22 juni 2019, B. Amsterdam, Amsterdam

De volgende leden en kandidaat-leden zijn vertegenwoordigd: 

Almeerse H.C., M.H.C. Amstelveen, Amsterdamsche H.&B.C., Apeldoornsche M.H.C., H.C. AthenA, H.C. Bloemendaal, 

Buitenhout M.H.C., H.C. Delfshaven, Deventer H.V., M.H.C. De Dommel, M.H.C. Fletiomare, M.H.V. Forcial, H.C. Goeree 

Overflakkee, G.M.H.C. Goes, Gooische H.C., Goudse M.H.C., H.C. Groen-Geel, H.C. Haarlem, H.S.C. Hermes, HGC, 

Hilversumsche M.H.C., H.C. De Hoeksche Waard, H.C. Holten, H.C. Houten, D.H.C. Hudito, T.H.C. Hurley, S.V. Kampong 

Hockey, H.C. Kromme Rijn, M.H.C. Leusden, H.C. Montfoort, V.M.H.&C.C. M.O.P., H.C. Oranje-Rood, B.H.C. Overbos, 

Pinoké, V.M.H.C. Pollux, U.H.C. Qui Vive, H.C. Rijnvliet, Rijswijksche H.C., Ring Pass Delft, M.H.C. Rosmalen,  

H.C. Rotterdam, Z.S.V. Schaerweijde, S.H.C. Scoop Delft, L.S.H. Thor, R.K.H.V. Union, U.S.H.C., A.C.&H.C. V.V.V.,  

M.H.C. Woerden, Xenios, Zandvoortsche H.C.

Van de volgende leden en kandidaat-leden is bericht van verhindering ontvangen: 

H.V. Abcoude, H.C. Ares, H.C. Barendrecht, M.H.C. Bennebroek, H.C. Berlicum, M.H.C. Bommelerwaard, O.H.C. Bully,  

H.C. Capelle, H.C.C. Catwijck, C.M.H.C. Civicum, H.C. Feijenoord, M.H.C. Forescate, H.C.A.S. hdm, H.O.C.O., H.O.D.,  

M.H.C. De Holestick, H.I.C., Huizer H.C., A.H.C. IJburg, H.C. Klein Zwitserland, M.H.C. Lelystad, M.H.C. M.E.P., H.C. Mierlo, 

Noordwijkse H.C., B.H.V. Push, L.H.C. Roomburg, H.V. ’t Spandersbosch, W.F.H.C. Spire, H.C. Tilburg, Venlose H.C.,  

M.H.C. Wijchen, B.N.M.H.C. Zwart-Wit. 

1. Opening

De voorzitter, de heer Cornelissen, heet alle aanwezigen 

van harte welkom bij de Algemene Vergadering van de 

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB). Hij verwel-

komt in het bijzonder de aanwezige Ereleden, te weten 

de heren Albers, Van Boven, Coster, Davidzon, Imhof en 

Von Reth en mevrouw Welschen-Van Rooij. 

De voorzitter meldt dat er na afloop van de vergadering 

een vervolgprogramma is, in het kader van het thema 

van de vergadering: ‘Durft jouw vereniging een selfie te 

maken?’. Daarbij gaat Alyson Annan, bondscoach van het 

Nederlands Elftal Dames, samen met KNHB-bestuurslid 

Victor Brouwer dieper in op de Visie op de ontwikkeling 

van hockeyers. Beiden zullen de aanwezige verenigings-

bestuurders inspireren om met de zes uitgangspunten 

aan de slag te gaan door een vertaalslag te maken naar 

hun eigen functioneren als bestuurder. 

Daarnaast hebben alle aanwezigen de mogelijkheid om 

na afloop van de vergadering een bezoek te brengen aan 

de hereninterland Nederland-Australië. Dit duel uit de 

FIH Pro League wordt gespeeld in het Wagener Stadion 

te Amstelveen. 

De voorzitter neemt de aanwezigen allereerst mee in 

een aantal ontwikkelingen van de afgelopen maanden. 

Op 1 januari 2019 is de KNHB overgegaan naar de nieuwe 

bondsapplicatie HockeyWeerelt. De heer Gerritsen zal 

later tijdens de vergadering terugblikken op het proces 

tot nu toe en vooruitkijken naar de aankomende ontwik-

kelingen. De voorzitter benadrukt dat verschillende 

afdelingen van de KNHB, samen met de ontwikkelaars, 

hard hebben gewerkt om de nieuwe bondsapplicatie live 

te krijgen. Tevens waardeert hij de grote inzet van de 

verenigingen – en dan met name van de wedstrijdsecre-

tarissen. Naast een compliment aan het bondsbureau 

geeft de voorzitter dan ook graag een compliment aan 

de verenigingen. 

De voorzitter is eveneens tevreden over de basisoplei-

ding Training geven en Coachen die vorig jaar kosteloos 

is aangeboden aan de verenigingen. In het kader van de 

ontwikkeling van alle hockeyers ziet de KNHB het belang 

in van meer opgeleide trainers en coaches op de vereni-

gingen. Het aanbieden van de basisopleiding bleek een 

groot succes: maar liefst 256 verenigingen hebben zich 

hiervoor aangemeld. De opkomst is goed en de reacties 

van de deelnemers zijn positief. Het deelnemen aan deze 

opleiding door zo’n grote groep trainers en coaches leidt 

tot een goede basis. Vanuit deze basis kunnen we samen 

de hockeyers en de hockeysport in Nederland verder 

ontwikkelen. 

Vervolgens blikt de voorzitter terug op de FIH Pro  

League. Deze internationale competitie was – qua plan-

ning en intensiteit – een uitdaging voor zowel het Neder-

landse clubhockey als de internationals. Terugkijkend op 

de afgelopen maanden kunnen we desondanks conclu-

deren dat het een succes is geweest. Bijna alle reguliere 

wedstrijden in Nederland – evenals de Grand Final – zijn 

uitverkocht. De voorzitter geeft een compliment aan de 

organiserende verenigingen. Een goede samenwerking 

tussen de verenigingen en de KNHB heeft immers geleid 

tot mooie Oranje-feestjes. Daarbij heeft zowel het Neder-

lands Elftal Dames als Heren zich geplaatst voor de Grand 

Final, wat een spannende ontknoping belooft te worden. 
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Uiteraard zijn er ook enkele aandachtspunten met 

betrekking tot de FIH Pro League. En dan met name wat 

betreft het speelschema. De KNHB heeft zich ingezet 

voor een speelschema dat beter te combineren is met 

het clubhockey. De voorzitter kan met genoegen melden 

dat deze inzet zijn vruchten heeft afgeworpen. Door een 

slimmer speelschema voor 2020 en 2021 heeft de FIH 

het aantal reizen naar uitwedstrijden gehalveerd voor de 

deelnemende landen. 

Tot slot brengt de voorzitter de nieuwe campagne van 

de EHF – Equally Amazing – onder de aandacht. Deze 

campagne richt zich op ‘gender balance’ in heel Europa. 

Hockey in Nederland kan binnen de Europese hockeywe-

reld een voorbeeld zijn op het gebied van gelijke kansen 

voor mannen, vrouwen, jongens en meisjes. Zowel op 

het veld als op bestuurlijk niveau. Tegelijkertijd is het 

belangrijk om deze gelijkheid te blijven stimuleren, ook in 

Nederland. 

De voorzitter opent de Algemene Vergadering van de 

KNHB en wenst iedereen een prettige vergadering. 

 

Huishoudelijke mededelingen

De voorzitter verzoekt alle aanwezigen de presentielijst 

te tekenen. Er worden geluidsopnamen gemaakt van 

de vergadering ten behoeve van het opstellen van de 

notulen. De voorzitter verzoekt aanwezigen bij vragen of 

opmerkingen zowel de eigen achternaam als de vereni-

gingsnaam te noemen. De voorzitter geeft vervolgens 

het woord aan de secretaris, mevrouw Zijlstra. 

 

De secretaris meldt dat bericht van verhindering is 

ontvangen van de volgende Ereleden: mevrouw Van 

Breda Vriesman-Commandeur, de heren Broers, Burbach, 

Cornelis en Donia, mevrouw Fleuren-Van Walsem,  

de heren Formsma en Van Grimbergen, mevrouw 

Kooijman-Bernard, de heren Kruize en Lathouwers, 

mevrouw Van Limburgh-Boot, de heer Van Nes, mevrouw 

Pannekoek, de heren Riemersma, Van de Velde, Wakkie 

en Weinberg, mevrouw Wesselink-Goudsmit en de heer 

Westerlaken. 

2. Notulen Algemene Vergadering 
 28 november 2018

De secretaris informeert of er vragen of opmerkingen 

zijn over de toegezonden notulen van de Algemene Ver-

gadering van 28 november 2018. 

 

De secretaris constateert dat er geen vragen of opmer-

kingen zijn en stelt de notulen vast. 

3. Jaarverslag en jaarrekening 2018 

De voorzitter geeft het woord aan de directeur van de 

KNHB, de heer Gerritsen. Ook de directeur heet alle 

aanwezigen welkom. Hij geeft aan dat het jaarverslag en 

de jaarrekening 2018 vooraf aan alle verenigingen zijn 

gestuurd. In deze vergadering zal hij daarom alleen de 

voornaamste speerpunten en hoogtepunten toelichten. 

Daarnaast gaat hij in op enkele belangrijke activiteiten 

die in 2018 hebben plaatsgevonden, maar in 2019 een 

vervolg krijgen. 

In 2018 is door middel van een uitgebreid bestuursver-

slag aangesloten op de geldende verslaggevingsrichtlij-

nen voor de KNHB. Genoemd verslag geeft inzicht in de 

activiteiten van 2018, de bestuurssamenstelling en de 

bureauorganisatie. Ook bevat het verslag een vooruitblik 

op 2019 en de risico’s voor de KNHB met bijbehorende 

beheersmaatregelen. Het was het eerste jaar dat op deze 

manier werd gewerkt. Dit heeft geleid tot enige overlap 

tussen het bestuursverslag en het jaarverslag. Het stre-

ven is beide verslagen in de toekomst beter op elkaar af 

te stemmen. 

Jaarverslag 2018 

Het jaarverslag is, net als de Strategie 2020, onder-

verdeeld in vier thema’s en twee pijlers. De voorzitter 

benoemt een aantal hoogtepunten uit 2017, behorend bij 

verschillende thema’s en pijlers. 

Een leven lang hockey(en)

Als onderdeel van het thema ‘Een leven lang hockey(en)’ 

is de Visie op de ontwikkeling van hockeyers ontwikkeld. 

Deze visie heeft als basis gediend voor de herijking van 

de D- en C-competitiestructuur. Een vervolgstap is de 

herijking van de A-, B- en Jongste Jeugdcompetities. 

Daarnaast hebben seniorenteams afgelopen jaar voor 

het eerst in de Promotieklasse gespeeld. Een aantrekke-

lijke competitie die op termijn gaat leiden tot kwaliteits-

verhoging van het Nederlandse hockey. Ook besteedt de 

directeur speciale aandacht aan de succesvolle Goldcup 

en Silvercup. Aan deze bekercompetities heeft dit jaar 

een recordaantal teams meegedaan. 

Andere relatief nieuwe competities zijn de EY VODW 

Zomercompetitie en de Deloitte Students Hockey Trophy. 

Inmiddels is bekend dat aan de tweede editie van beide 

competities meer teams deelnemen. Een mooie bevesti-

ging dat KNHB en verenigingen met dit aanbod inspelen 

op de behoeften van verschillende doelgroepen. 

Een ander competitieaanbod vanuit de KNHB is Para- 

hockey. Tijdens de Rabobank Hockey Champions Trophy 

in Breda is een Parahockeytoernooi als side-event  
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georganiseerd. Een ander side-event was de Urban 

Hockey Tour. De KNHB besteedt structureel aandacht 

aan Urban Hockey, in het kader van het thema boeien en 

binden van jongens. Onderdeel daarvan is het positio-

neren van Urban Hockey tijdens de Urban Sports Week, 

naast sporten als 3x3 basketbal en BMX. 

De afgelopen periode is echter gebleken dat er niet al-

leen aandacht nodig is voor de instroom van jongens; de 

gehele Jongste Jeugd verdient aandacht. Uit onderzoek 

blijkt namelijk dat de instroom in deze categorie enigs-

zins terugloopt. 

Tot slot is in het kader van ‘Een leven lang hockey(en)’ 

in 2018 gestart met de uitvoering van het Beleidsplan 

Doelgroep Scheidsrechters. 

Positief maatschappelijke impact

In het kader van het thema ‘Positief maatschappelijke 

impact’ is het afgelopen jaar aandacht besteed aan 

Sportiviteit & Respect. In 2018 is de campagne ‘De 

Blauwe Kaart’ gelanceerd. De basisgedachte achter deze 

campagne? Geef na de wedstrijd een compliment aan de 

tegenstander! 

Een ander aandachtspunt van de KNHB is gezond-

heid. Hieronder vallen een rookvrije sportomgeving, de 

gezonde sportkantine en verantwoord alcoholgebruik. 

Positief is dat het aantal (deels) rookvrije accommodaties 

in 2018 is gestegen naar 161. Als bond coördineren en 

communiceren we dit project en delen we best practices. 

Het is positief om te merken dat verenigingen intrinsiek 

gemotiveerd zijn om dit project op te pakken. Verenigin-

gen hechten belang aan een gezonde omgeving, zonder 

sigaretten. Hetzelfde geldt grotendeels voor de gezonde 

sportkantine en het ontwikkelen van beleid op het gebied 

van verantwoord alcoholgebruik. 

Bij de wereldtop in een wereldsport 

Als KNHB zijn we trots op de prestaties van het Neder-

lands Elftal Dames en Heren. De dames hebben in 2018 

drie keer goud behaald: op de 4-Nations Trophy in Breda, 

het Wereldkampioenschap in Londen en de Champions 

Trophy in Changzhou Wujin. De directeur complimenteert 

het team, dat keer op keer presteert en de concurrentie 

voor blijft. Het Nederlands Elftal Heren was één shoot-

out verwijderd van de wereldtitel. Ook een zeer knappe 

prestatie. Daarnaast veroverde de ploeg brons op de  

Rabobank Hockey Champions Trophy in Breda. Een 

mooie prestatie op een mooi toernooi met veel enthou-

siaste hockeyfans. Met dank aan een goede samenwer-

king met de vijf Bredase hockeyverenigingen. 

De FIH Pro League is een ander toernooi waar de KNHB, 

verenigingen en Nederlandse teams veel tijd en aandacht 

aan hebben besteed. De directeur is tevreden over de 

gemaakte keuze om de wedstrijden op verschillende 

plekken in Nederland te spelen. Dit heeft vanuit het hele 

land positieve reacties opgeleverd. Voor de volledigheid 

benadrukt de directeur dat zowel KNHB als verenigingen 

aandacht besteden aan de ontwikkeling van jeugdinterna-

tionals, in het kader van tophockey en talentontwikkeling.

KNHB als netwerk- en service organisatie 

In 2018 hebben de accountmanagers van de KNHB 

240 verenigingen bezocht. Het doel van de bezoeken: 

behoeften peilen, kennis delen en verenigingen onder-

ling verbinden. Daarnaast is in 2018 aandacht besteed 

aan het handelen op basis van onderzoek en data. 

Mooie voorbeelden zijn het potentieelonderzoek en de 

verenigingsmonitor met bijbehorend dashboard voor 

de verenigingen. Verder heeft het Expertisecentrum ver-

schillende opleidingen, masterclasses en een Kennislab 

georganiseerd. Zo wordt het kennisniveau in het land 

verder verhoogd. 

In 2018 was ook de AVG (Algemene Verordening Gege-

vensbescherming) een belangrijk thema. Zowel bij KNHB-

medewerkers als verenigingen, waarbij de KNHB een 

adviserende rol speelde. De nieuwe regelgeving beteken-

de veel extra werk voor alle vrijwilligers. Niet voor niets 

is de vrijwilligerstrofee op het Nationaal Hockeycongres 

2019 uitgereikt aan twee vrijwilligers van verenigingen 

die deze taak voortvarend hebben opgepakt. 

Jaarrekening 2018 

De heer Gerritsen licht vervolgens de jaarrekening toe. 

Daarbij benadrukt hij allereerst de gehanteerde uitgangs-

punten bij het opstellen van de begroting. Dit zijn: een 

sluitende begroting, rekening houden met indexatie van 

kosten, alleen getekende sponsorinkomsten als inkom-

sten meenemen in de begroting, prijzengeld van de 

Nederlandse teams begroten op 75% van het maximaal 

uit te keren bedrag (de hoogte van het prijzengeld bij 

gouden medailles) en de kosten voor tophockey begroten 

op ‘verre locaties’ – indien deze niet bekend zijn ten tijde 

van begroten.

Algemene reserve

In 2017 had de KNHB een positief resultaat van  

€ 1.210.000. Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene 

reserve. In de Algemene Vergadering van 23 juni 2018 is 

besloten dat dit bedrag besteed wordt aan drie projecten. 

Ten eerste aan de ondersteuning van technisch kader 

van verenigingen door middel van het aanbieden van de 

basisopleiding Training geven en Coachen. Ten tweede is 

6   AV 2019 KNHB - Notulen 22 juni 2019



er een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor wedstrijd-

secretarissen van alle verenigingen tijdens de Rabobank 

Hockey Champions Trophy in Breda. Ten derde is een 

deel van het bedrag gebruikt voor het bekostigen van de 

nieuwe bondsapplicatie HockeyWeerelt. Deze toevoeging 

aan de algemene reserve is deels in 2018 benut, toen de 

activiteiten zijn gestart, maar loopt ook door in 2019. 

Realisatie 2018 ten opzichte van de begroting

In de toelichting op de realisatie in 2018 geeft de direc-

teur aan dat er meer inkomsten zijn vanuit de leden  

(+ € 180.000). Aangezien het aantal leden met een 

regulier lidmaatschap iets is gedaald, zijn deze extra in-

komsten te verklaren vanuit een toename van het aantal 

leden in specifieke doelgroepen. Daarnaast zijn er ook 

meer inkomsten vanuit sponsoring (+ € 130.000). Dit is 

te verklaren doordat gedurende het jaar twee contrac-

ten zijn getekend die bij het opstellen van de begroting 

nog niet waren meegenomen. Dit heeft geleid tot meer 

cashinkomsten, maar iets lagere inkomsten uit de barter 

(sponsoring in natura). 

De kosten voor commercie vanuit de KNHB zijn lager 

uitgevallen dan begroot. Dit komt doordat activiteiten die 

tijdens de Rabobank Hockey Champions Trophy in Breda 

hebben plaatsgevonden vanuit het evenement konden 

worden gefinancierd (+ € 230.000). Verder heeft de 

KNHB in 2018 nog inkomsten ontvangen uit de afwikke-

ling van het oude kantoorpand in Nieuwegein, die niet in 

de begroting waren opgenomen (+ € 80.000). De kosten 

voor de activiteiten op het gebied van tophockey waren 

lager dan vooraf ingeschat. Bovendien is een deel gefi-

nancierd vanuit extra verkregen subsidie (+ € 130.000). 

In totaal heeft dit geleid tot een plus van € 750.000. De 

investering in het vervangen van LISA Bond door de eigen 

bondsapplicatie HockeyWeerelt (- € 731.000) en per saldo 

meer kosten (- € 16.000) heeft geleid tot een positief 

resultaat van € 3.000. 

Balans ultimo 2018

Vervolgens laat de directeur de balans ultimo 2018  

zien met een balanstotaal van € 10.887.000 (2017:  

€ 11.242.000). Belangrijk gegeven is dat we met de balans 

voldoen aan de kwaliteitseisen van NOC*NSF: een liquidi-

teit van 2,0 (norm 1,0) en solvabiliteit van 0,6 (norm 0,4).

Vermogen ultimo 2018

Tot slot presenteert de directeur de opbouw van het  

vermogen van de KNHB. Dit bedraagt ultimo 2018  

€ 6.231.000 en bestaat uit diverse soorten reserves. De 

continuïteitsreserve bedraagt ultimo 2018 € 2.900.000. 

Komend jaar wordt de omvang van deze reserve geëvalu-

eerd om te kunnen bepalen of deze omvang nog voldoet 

aan de gestelde eisen. Daarnaast bestaat het vermogen 

uit verschillende bestemmingsreserves. Een voorbeeld 

daarvan is de bestemmingsreserve Evenementen. Wan-

neer een evenement financieel tegenvalt, kan de KNHB 

hierop terugvallen. Ook is er een bestemmingsreserve 

Wagener Stadion om eventuele tegenvallende exploitatie-

kosten op te vangen. Tot slot bestaat het vermogen uit de 

algemene reserve van € 1.353.000. 

Controle over 2018

De Financiële Commissie heeft een positief advies, met 

daarin een voorstel tot het verlenen van decharge aan het 

bestuur, gegeven aan de Algemene Vergadering over het 

door het bestuur van de KNHB en haar bureau gevoerde 

financiële beleid. 

 

Dit verslag van de Financiële Commissie is tot stand ge-

komen na overleggen met de onafhankelijke accountant 

BDO en de algemeen directeur en manager financiën en 

bedrijfsvoering van de KNHB. BDO heeft een goedkeu-

rende controleverklaring gegeven over 2018.  

 

Verlenen van decharge aan het bondsbestuur 

De heer Gerritsen geeft het woord aan de voorzitter, 

de heer Cornelissen. Laatstgenoemde informeert of de 

vergadering vragen of opmerkingen heeft met betrekking 

tot het jaarverslag en de jaarrekening 2018. Hij consta-

teert dat er geen vragen zijn. Vervolgens vraagt hij of 

de Financiële Commissie een aanvulling wil geven op het 

gepresenteerde. 

De heer Reuver complimenteert de financiële organisa-

tie van de KNHB voor de uitstekende vastlegging van de 

financiële positie. De voorzitter geeft het compliment 

direct door aan Karin van Willigen, manager financiën en 

bedrijfsvoering van de KNHB, die ook aanwezig is. 

De voorzitter vraagt de vergadering in te stemmen met 

het jaarverslag en de jaarrekening en daarmee decharge 

te verlenen aan het bestuur over 2018. De vergadering 

stemt in door middel van applaus. De voorzitter dankt alle 

KNHB’ers die hebben meegewerkt aan het jaarverslag en 

de jaarrekening.

Contributie seizoen 2019-2020 

De heer Cornelissen vraagt de vergadering in te stemmen 

met de voorgestelde contributieverhoging, die volgens 

afspraak is gekoppeld aan de CPI-index. 

De heer Van Hasselt, HC Groen-Geel, geeft aan dat ieder 

jaar een indexatie van de contributie plaatsvindt. Naar 

zijn idee verkeert de KNHB ook ieder jaar in een gezonde 
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financiële situatie. Daarom vraagt hij wat de noodzaak 

is van een contributieverhoging. De directeur reageert 

dat de KNHB een gezond financieel beleid en toekomst-

bestendige financiën belangrijk vindt. Afgelopen jaar 

was er eenmalig sprake van een overschot. De KNHB wil 

voorzichtig zijn en vindt het risicovol de indexatie niet 

toe te passen. 

De voorzitter constateert dat de vergadering instemt 

met een contributieverhoging van 2,2% voor het seizoen 

2019-2020. Hij geeft het woord terug aan de directeur.

Tevredenheidsonderzoek 

De heer Gerritsen dankt de verenigingen voor hun 

betrokkenheid bij de KNHB. Bijna duizend personen – van 

maar liefst 87% van de verenigingen – hebben namelijk 

deelgenomen aan het tevredenheidsonderzoek naar de 

dienstverlening van de KNHB. De directeur presenteert 

de factsheet, die na afloop van de Algemene Vergadering 

beschikbaar wordt gesteld aan alle verenigingen. 

De verenigingen hebben de KNHB op algemene tevre-

denheid het rapportcijfer 7,3 gegeven. Er is een klein on-

derscheid in de districten te zien: Noord-Holland en Oost 

Nederland geven de KNHB een iets lager cijfer dan het 

gemiddelde. Wat betreft de kernwaarden van de KNHB 

krijgen ‘resultaatgericht’ en ‘vernieuwend’ een iets la-

gere score dan de kernwaarden ‘met passie’, ‘deskundig’ 

en ‘betrouwbaar’. Naar inschatting van de directeur is dit 

een logisch resultaat, waarbij het een goede uitdaging 

voor de KNHB is om te werken aan de resultaatgericht-

heid en vernieuwing. 

Uit het onderzoek blijkt verder dat de tevredenheid met 

betrekking tot onderwerpen als sponsoring, accommo-

datie, strategie & beleid en accountmanagement hoog 

is. De tevredenheid over de onderwerpen opleidingen, 

automatisering en scheidsrechters is het laagst. Ook is 

onderzocht in hoeverre verenigingen tevreden zijn over 

de frequentie waarmee zij afgelopen seizoen in aan-

raking zijn geweest met de KNHB. De KNHB had ver-

wacht dat verenigingen zouden aangeven dat zij te veel 

informatie hebben ontvangen. Gelukkig is dit niet uit het 

onderzoek gebleken. Al blijft het bundelen van informatie 

over verschillende onderwerpen een punt van aandacht 

voor de organisatie. 

Tot slot licht de directeur toe welke verbeterpunten de 

KNHB op hoofdlijnen heeft afgeleid uit de resultaten van 

het onderzoek. Ten eerste kan de informatievoorziening 

– en de frequentie hiervan – verbeterd worden op de 

onderwerpen automatisering, opleidingen en scheids-

rechters. Ten tweede kan een snel en duidelijk/juist/

eerlijk antwoord op vragen van verenigingen het verschil 

maken. Ten derde toont het onderzoek aan dat inspelen 

op behoeften van de verenigingen op het gebied van 

kennisdeling van groot belang is. Hiermee toont de KNHB 

haar betrokkenheid richting verenigingen.

HockeyWeerelt 

De directeur vervolgt met een update over de nieuwe 

bondsapplicatie HockeyWeerelt. De KNHB vindt het als 

koepelorganisatie belangrijk om regie en controle te 

kunnen voeren op de data van de KNHB, verenigingen 

en hockeyers. In de oude situatie lag deze regie bij 

leverancier LISA. Vandaar dat de KNHB het besluit heeft 

genomen om over te stappen naar een eigen en nieuw 

systeem: HockeyWeerelt. Een belangrijk uitgangspunt 

voor de KNHB daarbij was dat leveranciers van leden-

pakketten via dezelfde API’s (application programming 

interfaces) werken, zodat verenigingen via hun ledenpak-

ket over gelijke informatie kunnen beschikken. 

Daarnaast is het voor de KNHB belangrijk om AVG-proof 

te zijn. De directeur legt uit dat dit mede bepalend was 

voor de rechtenstructuur die nu is gebouwd. Binnen het 

systeem worden rechten toegekend aan bepaalde rollen. 

Gebleken is dat enkele verenigingsfunctionarissen voor-

heen meer informatie beschikbaar hadden dan dat nu 

het geval is. Deze verandering leidt in enkele gevallen tot 

onbegrip bij verenigingsfunctionarissen. De KNHB hecht 

echter veel waarde aan de AVG-regelgeving. Daarom vin-

den we het bijvoorbeeld van belang dat tuchtinformatie 

alleen inzichtelijk is voor daartoe – door de club – actief 

bevoegde personen. 

Inhoud 2018

Op 1 januari 2019 is de nieuwe bondsapplicatie  

HockeyWeerelt live gegaan. Deze applicatie beschikt  

over koppelingen met de verenigingspakketten van LISA 

en AllUnited. Ook heeft HockeyWeerelt koppelingen met 

de wedstrijddatabase en het digitale wedstrijdformulier 

(DWF). De ambitie voor 2019 is om ook een koppeling 

te realiseren met knhb.nl en hockey.nl. Dan behoort 

persoonlijke informatievoorziening aan specifieke doel-

groepen eveneens tot de mogelijkheden. 

Proces 2018

De directeur vervolgt met een toelichting op het proces 

in 2018. Op 25 mei 2018 is aan de verenigingen gemeld 

dat de KNHB per 1 januari 2019 geen gebruik meer maakt 

van de LISA-Bond applicatie. Ook is toen gecommuni-

ceerd dat de nieuwe bondsapplicatie HockeyWeerelt op 

tijd klaar en live is voorafgaand aan het eerste competi-

tieweekend in 2019. Hoewel het systeem nog niet volledig 

naar wens functioneerde, is dat doel wel behaald. 

8   AV 2019 KNHB - Notulen 22 juni 2019



In voorbereiding op deze livegang zijn de technische 

specificaties met LISA en AllUnited gedeeld. Beide par-

tijen kregen de gelegenheid en tijd om de koppeling met 

HockeyWeerelt te ontwikkelen. Sinds de zomer van 2018 

heeft tweewekelijks overleg plaatsgevonden met beide 

partijen en konden beide partijen per 4 oktober 2018 

werken aan de koppelingen van de verenigingssystemen 

en ledenadministraties met HockeyWeerelt. 

De directeur benadrukt dat de KNHB zich verantwoorde-

lijk voelt voor een goed werkend systeem voor de eind-

gebruiker. Wanneer het systeem niet naar tevredenheid 

functioneerde, was dit in sommige gevallen toe te wijzen 

aan de KNHB. In andere gevallen lag het echter aan LISA 

en/of AllUnited. In dit proces is de KNHB regelmatig de 

‘kop van jut’ geweest. Volgens de heer Gerritsen op som-

mige momenten niet terecht, maar wel onontkoombaar 

vanwege de positie als koepelorganisatie. 

Proces 2019 

Zoals aangegeven was de basis van de nieuwe bonds-

applicatie HockeyWeerelt tijdig klaar, AVG-proof en 

live voorafgaand aan het eerste competitieweekend 

op 5 januari 2019. De introductie van het DWF was het 

eerste weekend moeilijk als gevolg van diverse techni-

sche factoren. Er is continu contact geweest tussen de 

KNHB en wedstrijdsecretarissen. De KNHB stond met 

een uitgebreide helpdesk paraat, vanuit de gedachte 

dat met name de wedstrijdsecretarissen en vrijwilligers 

moesten wennen. Van de wedstrijdsecretarissen is veel 

gevraagd, zeker tijdens de eerste periode van verande-

ring. Gedurende de maanden januari tot en met april 

hebben de afdelingen Competitiezaken en Communicatie 

alle weekenden stand-by gestaan voor het beantwoorden 

van vragen van gebruikers en wedstrijdsecretarissen. 

Dit persoonlijke contact en hulp bij vragen heeft in veel 

gevallen geleid tot begrip voor de situatie. Als dank voor 

al hun begrip, hulp en inzet zijn de wedstrijdsecretarissen 

uitgenodigd voor een wedstrijd van de FIH Pro League. 

Nog altijd is er intensief contact met ongeveer vijftien 

wedstrijdsecretarissen van verschillende verenigingen. 

Met name wat betreft de verdeling van de verantwoorde-

lijkheden en mogelijkheden bij de bondsapplicatie en het 

verenigingspakket. Hier blijft de KNHB continu aandacht 

aan besteden. Gebleken is ook dat er in het verleden 

maatwerk is geleverd binnen de verenigingspakketten, 

waarvan de KNHB voorafgaand aan de livegang van 

HockeyWeerelt niet op de hoogte was. De KNHB heeft 

in de loop van 2018 generieke afspraken gemaakt met 

LISA en AllUnited. Later bleek dat een aantal maatwerk-

functionaliteiten aan de verenigingskant niet meer – naar 

behoren bleken te functioneren. De pakketleveranciers 

zijn er uiteindelijk verantwoordelijk voor deze  

functionaliteiten, wanneer zij geen onderdeel uitmaken 

van HockeyWeerelt, te bouwen. Daarop is de nieuwe 

rollen en rechtenstructuur in samenhang met de AVG-

regels vaak van invloed. Niet alle verenigingsspecifieke 

functionaliteiten kunnen daarom terugkeren.  

De tuchtmodule was eind maart – AVG-proof – gereed 

en live. Dit was later dan gehoopt, waardoor tijdens het 

zaalseizoen is besloten geen sancties op te leggen op 

gele kaarten die zijn behaald in de zaal. Met ingang van 

de veldhockeycompetitie zijn de reguliere sancties weer 

opgelegd. 

In april is de Clubcockpit – club.hockeyweerelt.nl – ge-

introduceerd. Ook kon gebruikgemaakt worden van de 

scheidsrechtersmodule voor de aanwijzingen. Begin juni 

konden de teaminschrijvingen via HockeyWeerelt verlo-

pen. Vanaf de tweede week van juni konden de team-

indelingen van de junioren via LISA en AllUnited naar  

HockeyWeerelt. Deze ontwikkelingen hebben gelukkig 

minder impact gehad dan de veranderingen aan het 

begin van het jaar. Ook is inmiddels gebleken dat Hockey-

Weerelt een stabiele omgeving is, die zonder problemen 

gebruikt kan worden door een grote groep gebruikers. 

De heer Gerritsen geeft aan dat de KNHB per 1 juli 2019 

beschikt over een Product Owner ICT. Deze medewerker 

krijgt de verantwoordelijkheid om het systeem te behe-

ren en door te ontwikkelen. In de periode vanaf juli wordt 

het mogelijk de overschrijvingen van de Hoofdklasse via 

HockeyWeerelt te regelen. Ook wordt er een koppeling 

met de ELO (elektronische leeromgeving) gerealiseerd. 

Verder komt er een koppeling tussen gegevens van ver-

enigingen enerzijds en knhb.nl en hockey.nl anderzijds, 

op basis van toestemming van de verenigingen. Vanaf 

september vindt de doorontwikkeling van de applicatie 

plaats. Samen kunnen we steeds meer de vruchten gaan 

plukken van de mogelijkheden en het gemak die het 

nieuwe systeem kan bieden. 

Tot slot deelt de directeur een schematisch overzicht van 

de opbouw van de verschillende onderdelen van Hockey-

Weerelt. De ontwikkeling van deze onderdelen is bewust 

ondergebracht bij twee leveranciers, te weten eBuddy en 

De Internet Jongens. Daarmee wordt een te grote afhan-

kelijkheid van één partij voorkomen. 

De heer Gerritsen vraagt de vergadering of zij vragen 

hebben over het gepresenteerde. Hij concludeert dat 

er geen vragen zijn, waarna de heer Cornelissen de 

directeur dankt voor zijn toelichting en de verenigingen 

nogmaals prijst voor hun begrip tijdens de overgangsfase 

naar de nieuwe applicatie. 
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4. Wijziging Statuten en Reglementen 

De voorzitter geeft het woord aan de secretaris, me-

vrouw Zijlstra. Zij meldt dat voor het wijzigen van de 

Statuten en het Huishoudelijk Reglement goedkeuring 

nodig is van de Algemene Vergadering. De voorge-

stelde wijzigingen zijn voorafgaand aan de vergadering 

toegestuurd aan alle verenigingen, als onderdeel van de 

vergaderstukken. De secretaris herhaalt deze kort.

De secretaris wil daarbij benadrukken dat in het Regle-

ment Ongewenst Gedrag een meldplicht is opgenomen 

die voor alle aanwezige bestuursleden en het bestuur 

van de KNHB geldt (evenals voor begeleiders en leden). 

Deze meldplicht houdt in dat ieder bestuurslid dat kennis 

krijgt van (een vermoeden van) een overtreding van het 

reglement verplicht is dit te melden bij de vertrouwens-

contactpersoon van de KNHB.

De heer Van Hasselt, HC Groen-Geel, geeft aan dat in 

artikel 19.4 van de statuten is opgenomen dat leden 

de mogelijkheid hebben om een vergadering bijeen te 

roepen. Het lijkt erop alsof deze regel geschrapt wordt. 

De heer Van Hasselt vraagt wat hier de reden van is. De 

secretaris geeft aan dat het niet de bedoeling is om deze 

mogelijkheid te schrappen. Ze vraagt of het mogelijk is 

deze vraag te parkeren, om hier later in de vergadering 

op terug te komen. De voorzitter dankt de heer Van Has-

selt voor zijn scherpe blik op de voorgestelde wijzigingen 

van de statuten.

De secretaris vraagt de vergadering om goedkeuring 

voor het wijzigen van het Huishoudelijk Reglement en 

het Reglement Ongewenst Gedrag. De vergadering stemt 

in door middel van applaus. 

Naar aanleiding van de vraag van de heer Van Hasselt 

meldt de voorzitter dat in de wet is opgenomen dat leden 

de mogelijkheid hebben om een vergadering bijeen te 

roepen. Hierdoor is het niet nodig om dit in de statuten 

te vermelden. Voor de zekerheid stelt de voorzitter ech-

ter voor dat de doorgestreepte tekst in de tweede, derde 

en vierde alinea van artikel 19.4 alsnog wordt opgenomen 

in de statuten. Hij vraagt de vergadering – met inacht-

neming van deze opmerking – om goedkeuring voor het 

wijzigen van de statuten. De vergadering stemt in door 

middel van applaus. 

5. Toelating nieuwe (kandidaat-)leden 

De voorzitter deelt de Algemene Vergadering mee dat 

JHC Reitdiep zich – na het versturen van de vergader-

stukken – heeft teruggetrokken als nieuw kandidaat-lid. 

Zij heeft aangegeven op dit moment onvoldoende basis 

te hebben om als kandidaat-lid voorgedragen te worden. 

De voorzitter hoopt dat het alsnog lukt om de vereniging 

de komende periode verder te ontwikkelen. De KNHB zal 

JHC Reitdiep daarbij ondersteunen, zodat de vereniging 

op een later moment alsnog voorgedragen kan worden. 

De voorzitter vraagt goedkeuring van de vergadering 

om HC Delfshaven toe te laten als volwaardig lid van de 

KNHB. De vergadering verleent haar goedkeuring door 

middel van applaus. De voorzitter feliciteert de aanwe-

zige vertegenwoordigers van HC Delfshaven en overhan-

digt hun een KNHB-vlag en bloemen. 

6. Bestuurderstrofee

De voorzitter geeft het woord aan de heer Brouwer, 

bestuurslid Verenigingsdienstverlening. De heer Brouwer 

licht toe dat de bestuurderstrofee in 1998 in het leven is 

geroepen door de toenmalige Ereleden van de KNHB. Er 

zijn dit jaar zeven aanmeldingen ontvangen in het kader 

van het thema ‘Behoud van leden’. De jury bestaat uit 

het laatst benoemde Erelid, de voorzitter van een kleine 

en een grote vereniging, de manager Verenigingsdienst-

verlening van de KNHB, de directeur van de KNHB en de 

heer Brouwer, als bestuurslid van de KNHB met de porte-

feuille Verenigingsdienstverlening. De aanmeldingen zijn 

door de jury uitgebreid besproken en getoetst aan de cri-

teria van de bestuurderstrofee. Uit de zeven aanmeldin-

gen heeft de jury een drietal verenigingen genomineerd. 

Van deze drie nominaties zijn best practices gemaakt, die 

worden gepubliceerd op de website van de KNHB. 

De heer Brouwer nodigt de aanwezige vertegenwoordi-

gers van de genomineerde verenigingen uit naar voren 

te komen. Dit zijn de vertegenwoordigers van Pinoké 

& Hilversum, HC Kromme Rijn en Almeerse HC. In een 

filmpje worden de genomineerden toegelicht en wordt 

de winnaar bekend gemaakt. De winnaar van de bestuur-

derstrofee 2019 is Almeerse HC. De heer Brouwer reikt 

de trofee uit. Aan de trofee is een geldprijs verbonden 

van € 5.000. De nummers twee en drie ontvangen een 

clinic van de KNHB als prijs. 

Mevrouw Cheung van Almeerse HC is erg trots dat haar 

vereniging de bestuurderstrofee heeft gewonnen. Graag 

doopt ze de trofee voor één keer om tot de ‘verenigings-

trofee’. Ze geeft aan dat de bestuurders van Almeerse 

HC alleen aan de leden gevraagd hebben wat hun wen-

sen en behoeften zijn. Vervolgens heeft het bestuur de 

leden de vrijheid en ruimte geboden om initiatieven met 
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betrekking tot het verbinden van de top- en breedtesport 

te ontplooien. Daarom draagt mevrouw Cheung de prijs 

graag op aan alle leden en ouders die een bijdrage heb-

ben geleverd. 

7. Bestuursverkiezing

De voorzitter geeft het woord aan de secretaris, me-

vrouw Zijlstra. Zij geeft aan dat de termijn van de heren 

Elders en Pel afloopt. Beide heren zijn herbenoembaar 

en beiden stellen zich herkiesbaar. Het bondsbestuur 

stelt verder voor de openstaande vacature voor het 

bestuurslid Marketing, communicatie & commercie op dit 

moment niet in te vullen. De afgelopen maanden heeft 

de KNHB ad hoc – wanneer nodig – vanuit haar netwerk 

expertise betrokken op het gebied van marketing, com-

municatie en commercie. 

De secretaris vraagt de vergadering om goedkeuring 

voor de herbenoeming van de heren Elders en Pel voor 

een periode van drie jaar. De vergadering stemt in door 

middel van applaus. 

8.  Benoeming statutaire commissies en 
bondscommissies 

Mevrouw Zijlstra meldt dat in de vergaderstukken per 

commissie staat beschreven wie aftredend is en wie het 

bestuur voorstelt om te benoemen of herbenoemen voor 

een periode van drie jaar. Zij geeft aan dat het de laatste 

keer is dat de benoeming van de bondscommissies op 

deze wijze plaatsvindt, vanwege de goedkeuring van 

de wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement tijdens 

deze vergadering. Hiermee is namelijk ingestemd dat de 

regels omtrent de instelling, de organisatie, de taak en de 

werkwijze van de bondscommissies worden vastgesteld 

door het bondsbestuur. 

De secretaris informeert of de vergadering vragen of 

opmerkingen heeft over het voorstel. Zij constateert dat 

dit niet het geval is. De vergadering keurt het voorstel 

goed door middel van applaus. 

De voorzitter vervolgt dat dit het agendapunt is waar 

mensen in het zonnetje worden gezet. Hij geeft het 

woord aan de heer Elders, bestuurslid Arbitrage, omdat 

er twee mensen zijn die in het bijzonder aandacht 

verdienen. Tijdens de seizoensafsluitingen van arbitrage 

in de districten is Peter de Leeuw onderscheiden met 

de Erepenning en is Rob ten Cate benoemd tot Lid van 

Verdienste. De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor 

hun werkzaamheden en inzet en feliciteert beide heren 

met hun onderscheiding. 

9. Rondvraag

De voorzitter vraagt de vergadering of er vragen zijn 

voor de rondvraag. Hij constateert dat er geen vragen 

zijn. 

10. Sluiting

De heer Cornelissen kondigt aan dat Alyson Annan, 

bondscoach van het Nederlands Elftal Dames, en be-

stuurslid Victor Brouwer het programma vervolgen. Zij 

gaan in gesprek over de Visie op de ontwikkeling van 

hockeyers – en hoe deze vertaald kan worden richting de 

verenigingsbestuurder.

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en 

sluit de Algemene Vergadering. Hij wenst iedereen een 

plezierige middag bij de FIH Pro League-wedstrijd in het 

Wagener Stadion. 

 

Visie op de ontwikkeling van  
verenigingsbestuurders

Clarinda Sinnige, manager Communicatie van de KNHB, 

begeleidt het gesprek over de Visie op de ontwikkeling 

van hockeyers en de vertaling van deze visie naar de 

verenigingsbestuurder. Het gesprek vindt plaats tussen 

Victor Brouwer en Alyson Annan. Victor is oud-voorzitter 

van Hudito en op dit moment bestuurslid Verenigings-

dienstverlening van de KNHB. Alyson Annan is 228- 

voudig Australisch international, inmiddels al 101 wed-

strijden bondscoach van het Nederlands Elftal Dames en 

coach van Jongens D1 van AH&BC. Samen beschikken zij 

over zowel bestuurlijke ervaring als kennis en ervaring 

op het gebied van top- en breedtehockey. 

Het doel van dit gesprek is om verenigingsbestuurders 

nogmaals te informeren over de zes uitgangspunten van 

de Visie op de ontwikkeling van hockeyers – en de bete-

kenis hiervan voor henzelf. Zo kunnen zij zich de visie 

eigen maken, waardoor het eenvoudiger wordt om deze 

uit te dragen naar de rest van de vereniging. 
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Clarinda licht toe dat de visie bestaat uit zes  

uitgangspunten: 

 1. Beter hockey begint bij jezelf 

 2. Herken en stimuleer unieke kwaliteiten 

 3. Voor iedere leeftijd een passende belasting 

 4. Bijdrage leveren aan het team 

 5. Ondersteun continu leren 

 6. Sport en privé in balans

Bij binnenkomst hebben alle aanwezigen een coachbord-

je ontvangen, met daarop de zes uitgangspunten. Deze 

uitgangspunten zijn niet alleen van toepassing op de  

hockeyer, maar zijn ook te vertalen naar andere rollen. 

Zo zijn bijvoorbeeld alle medewerkers van het bondsbu-

reau aan de slag gegaan om te kijken wat deze uitgangs-

punten voor henzelf betekenen. Het komende uur gaan 

we een vergelijkbare vertaalslag maken, maar dan vanuit 

de vraag: wat betekenen de zes uitgangspunten voor jou 

als verenigingsbestuurder? Clarinda nodigt de aanwe-

zigen uit om vragen te stellen en op elkaar te reageren, 

zodat het een gezamenlijk gesprek wordt. 

Bijdrage leveren aan het team

Om te beginnen staat Clarinda stil bij het vierde uitgangs-

punt: bijdrage leveren aan het team. Wat betekent dit 

uitgangspunt voor Victor vanuit zijn rol als bestuurslid? 

Victor antwoordt dat hij zijn voormalige bestuur van 

Hudito en het huidige bondsbestuur vergelijkt met een 

team. Een team bestaat uit verschillende soorten mensen 

met verschillende kwaliteiten. Vanuit die hoedanigheid 

levert ieder een eigen bijdrage. Het is interessant om te 

ontdekken wat een persoon bijzonder maakt, los van de 

kennis en ervaring behorend bij zijn/haar portefeuille. 

Victor erkent dat het moeilijk is om de unieke kwaliteiten 

van een persoon direct te herkennen en op basis daarvan 

een team samen te stellen. Over het algemeen ontdekt hij 

de kwaliteiten van zijn medebestuursleden pas gedurende 

de bestuursperiode. Daarnaast speelt in een vrijwilligers-

organisatie mee dat een bestuur vaak al blij is met het 

feit dat iemand een bijdrage wil leveren. 

Alyson vult aan dat het belangrijk is om binnen een team 

een goede mix te hebben van verschillende personen. Het 

is de kunst om elkaars unieke kwaliteiten te leren kennen 

en uit te lichten, waardoor de teamleden elkaar aanvullen. 

Passend bij dit uitgangspunt vertelt Clarinda dat ze een 

post op social media heeft gezien, waarin het Nederlands 

Dames Elftal een bijzondere bijdrage levert aan het beeld 

dat er bestaat van onze sport. Op de betreffende foto zie 

je de speelsters de tribunes van SV Kampong opruimen 

na afloop van een FIH Pro League-wedstrijd. Alyson legt 

uit dat het terrein van de vereniging, mede door het 

noodweer, een zootje was. De speelsters wilden graag 

een bijdrage leveren aan het opruimen van het afval, 

vanuit hun normen en waarden. 

Volgens Alyson zijn normen en waarden erg belangrijk in 

een team. Zowel in het Nederlands Elftal als in Jongens 

D1 van AH&BC. Het bijbrengen van normen en waarden 

start dan ook al op jonge leeftijd. Ook het leren herken-

nen van de eigen, unieke kwaliteiten begint al op jonge 

leeftijd. Als coach van JD1 helpt zij de jongens hierbij; zij 

leert de spelers op welke manier zij een bijdrage kunnen 

leveren aan het team. Het verschil tussen het Nederlands 

team en JD1 of tussen een eerstelijnsteam en een breed-

teteam is op dit vlak eigenlijk helemaal niet zo groot. 

Alleen het (denk)niveau is anders, zo stelt Alyson.

Sport en privé in balans 

Bij de ontwikkeling van hockeyers en verenigingsbestuur-

ders is het volgens de KNHB van belang dat er een goede 

balans is tussen sport en privé. Zowel Alyson als Victor 

benadrukt dat het maken van keuzes nodig is om van be-

tekenis te kunnen zijn. Ook hoort het accepteren van de 

consequenties van deze keuzes hierbij. Alyson legt dit uit 

door middel van een aantal voorbeelden. Om te beginnen 

geeft ze aan dat het voor de speelsters in het Nederlands 

Elftal belangrijk is om werk of studie goed te kunnen 

combineren met het Nederlands team. In topsport is het 

niet mogelijk om beide ‘een beetje’ te doen. Er wordt 

van de speelsters verwacht dat zij het beste uit zichzelf 

halen. Dit leidt ertoe dat er keuzes gemaakt moeten 

worden. Betekent dit dat een speelster zich het ene 

moment focust op het behalen van een examen? Dan kan 

zij het andere moment weer volledig gefocust zijn op het 

Nederlands Elftal. De juiste balans vinden levert volgens 

Alyson uiteindelijk het beste resultaat op. 

Hetzelfde geldt voor Jongens D1. Als een van de jongens 

graag een schoolvoetbaltoernooi speelt op een trainings-

dag, dan vindt Alyson dat hij dat moet doen. Daar wordt 

hij gelukkig van, waardoor hij de volgende training weer 

met plezier en inzet op het veld staat. Ook is Alyson van 

mening dat de jongens in de zomervakantie op vakantie 

moeten kunnen gaan; zij hoeven niet eerder terug te 

komen om weer met de trainingen te starten. JD1 van 

AH&BC begint met trainen als de jongens weer naar 

school moeten. Je fysiek blijven ontwikkelen is ook mo-

gelijk door af en toe hard te lopen of krachtoefeningen te 

doen in je eigen tijd. 

Daarnaast vraagt Alyson aandacht voor de mentale 

ontwikkeling. Ze stimuleert zowel de speelsters van het 

Nederlands Elftal als de spelers van de D1 om boeken te 

lezen. Een boek lezen is goed voor de creatieve geest. Je 

kunt jezelf verliezen in een boek, het kan rust geven en 

vormt een andere manier om je te ontspannen.
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Niet alleen voor sporters is een goede balans belangrijk. 

Dat geldt ook voor bestuurders. Volgens Victor is het 

goed om tijdens de rustigere periodes in het seizoen – 

zoals januari en augustus – minder met hockey bezig 

te zijn en even afstand te nemen. Voor hemzelf werkt 

dit, zodat hij zich de andere maanden weer volledig kan 

inzetten. Tijdens de drukkere maanden is het van belang 

om aandacht te besteden aan een goede balans. 

Clarinda vraagt aan Victor of binnen het bestuur aan-

dacht wordt besteed aan het privéleven van anderen. Is 

er bijvoorbeeld begrip als een medebestuurslid de keuze 

maakt om een keer niet bij de vergadering aanwezig te 

zijn? Victor geeft aan belang te hechten aan het leren 

kennen van zijn medebestuursleden. In een bestuur hoef 

je, net als in een team, niet allemaal elkaars beste vriend 

te zijn. Maar met interesse en respect voor elkaar kun je 

heel ver komen. 

Clarinda vervolgt dat ze zich kan voorstellen dat de 

FIH Pro League een intensieve periode is geweest voor 

Alyson. Een goede balans vinden tussen sport en privé is 

dan een uitdaging. Alyson bevestigt dat. Niet alleen het 

reizen naar verschillende delen van de wereld is inten-

sief. Dat geldt ook voor de periode in Nederland met veel 

trainingen en wedstrijden. 

Ook voor Victor bracht de FIH Pro League momenten 

met zich mee waarop hij zich extra wilde inzetten. Hij 

geeft aan dat het erg leuk is om als bestuur aanwezig te 

zijn bij de wedstrijden en hij kijkt uit naar de mooie wed-

strijden die nog komen. Tegelijkertijd kijkt hij ook uit naar 

het einde van het seizoen. Door het in de zomer rustiger 

aan te doen, kan hij zich weer opladen voor het aanko-

mende seizoen. Hij benadrukt dat het tijdens het seizoen 

van belang is om keuzes te maken die goed voelen. Zo 

heeft hij er een keer voor gekozen naar een verjaardag 

van een familielid te gaan in plaats van naar een bijeen-

komst met het bestuur. Volgens Victor moet dat kunnen 

– en hij heeft genoten van het verjaarsfeest.

Voor iedere leeftijd een passende belasting

Een ander uitgangspunt van de Visie op de ontwikkeling 

van hockeyers luidt: voor iedere leeftijd een passende 

belasting. Dit uitgangspunt heeft op de verenigingen 

– maar ook in de media – veruit de meeste aandacht 

gekregen. In de visie komt naar voren dat de KNHB het 

belangrijk vindt dat kinderen tot en met 12 jaar vooral 

plezier hebben. Gekoppeld hieraan komen vragen aan 

bod over teamindelingen en vanaf welke leeftijd gestart 

kan worden met selecteren. 

Clarinda vraagt aan Victor hoe belangrijk hij het vindt 

dat de bond een duidelijk standpunt inneemt over dit 

onderwerp. Als hockeyer en als hockeyouder geeft Victor 

aan dat hij dit ontzettend belangrijk vindt. Eigenlijk 

weten we allemaal dat het van belang is om op de juiste 

manier om te gaan met de sport en de belasting die 

daarbij hoort, passend bij de leeftijd. 

Alyson vult aan dat ze het daar helemaal mee eens is, 

maar dat het wel belangrijk is maatwerk te leveren. Zo 

kunnen meisjes, in tegenstelling tot jongens, bijvoorbeeld 

al vaker op 15- of 16-jarige leeftijd meedoen op een hoger 

niveau. Hoe jonger speelsters bij het Nederlands Elftal 

aan kunnen haken, hoe meer ruimte dit Alyson als coach 

geeft om te starten met het bijbrengen van de normen 

en waarden die horen bij het Nederlands team. Wat haar 

betreft is het echter niet nodig om dan ook al eerder  

te gaan selecteren en talenten aan te wijzen op de 

vereniging. Alyson vindt dat er in Nederland voldoende 

talent rondloopt dat door middel van de bestaande  

scoutingstructuur ruim op tijd boven komt drijven.  

Alyson denkt dat verenigingen hier – wellicht onbewust – 

te veel op focussen. 

Ook voor de A- en B-jeugd is het volgens Alyson belang-

rijk om keuzes te kunnen maken waar ze zich goed bij 

voelen. Ook met het oog op de balans tussen sport en 

privé. Het is voor jeugdspelers belangrijk om gedurende 

het seizoen op bepaalde momenten hun rust te pakken 

en op vakantie te kunnen gaan. Alyson vraagt zich af 

waarom je vier tot zes weken voorbereiding op de club-

competitie nodig hebt tijdens de vakantie, terwijl je een 

heel jaar hebt om te trainen. Volgens haar zijn er te veel 

verenigingen die kinderen buiten de selectie houden als 

ze te laat terug zijn van vakantie. Dit legt te veel druk op 

deze kinderen. Ze benadrukt dat het als vereniging van 

belang is om al ruim op tijd te weten wat je met een team 

wilt bereiken. 

Daarnaast adviseert ze: train vooral niet te veel. Tot en 

met de A-jeugd is twee keer in de week anderhalf uur 

hard trainen meer dan genoeg. Vanuit dat perspectief is 

het niet nodig om aan extra trainingen van bijvoorbeeld 

commerciële partijen deel te nemen, zoals sommige 

kinderen of ouders weleens denken. Op deze manier blijft 

er ook tijd over om buiten te spelen, andere sporten te 

beoefenen of bijvoorbeeld muziek te maken. Bovendien 

halen kinderen zo de meeste energie en plezier uit hun 

sport. Tegelijkertijd voorkom je hiermee dat kinderen te 

veel belast worden in periodes van groeispurten, waar-

door je blessures kunt voorkomen. 

Victor is van mening dat verenigingsbestuurders hier 

een grote rol in kunnen spelen. Bestuurders moeten het 

overzicht bewaren en wellicht te enthousiaste trainers 

die steeds meer willen enigszins afremmen. Victor heeft 
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altijd geleerd dat je twee keer in de week traint, maar dat 

je eigenlijk pas echt leert hockeyen als je op zondag op 

het kleine veldje met je vriendjes staat te spelen. Hij stelt 

voor om dit als bestuurders meer uit te dragen. 

De aanwezige verenigingsbestuurders hebben vragen 

voor Alyson en Victor, zo merkt Clarinda. Ze geeft het 

woord aan Diederik Chevalier. De voorzitter van HC 

Rotterdam geeft aan dat zijn vereniging heeft besloten 

om in de D- en C-jeugd terug te gaan naar twee keer 

per week trainen. Na dit besluit is er veel op het bestuur 

afgekomen. Ten eerste worden kinderen inderdaad door 

hun ouders opgegeven voor trainingen van commerciële 

partijen. Ten tweede is het voorgekomen dat ouders vel-

den gaan huren bij andere verenigingen om extra te trai-

nen. Ten derde maken ouders continu de vergelijking met 

andere verenigingen waar wél meer getraind wordt. Om 

deze redenen zou hij, als bestuurslid van de vereniging, 

hulp van de KNHB erg waarderen. Het goede voorbeeld 

proberen te geven kan immers erg lastig zijn. 

Clarinda vraagt aan de zaal of deze ervaring herkenbaar 

is. Dat is het geval. Onder anderen Bob Roos, HC De 

Hoeksche Waard, is van mening dat de KNHB een meer 

sturende rol zou kunnen spelen. Daarnaast doet hij de 

suggestie om teams in de Jongste Jeugd geen cijfer 

meer te geven, maar een team bijvoorbeeld ‘Meisjes E 

groen’ te noemen. Tegelijkertijd is het de vraag of dit een 

mogelijk onderliggend probleem oplost. Een aanname is 

dat ouders graag willen dat hun kind in het eerste team 

wordt ingedeeld, omdat daar een goede trainer op staat. 

Dat is volgens Bob Roos iets waar de vereniging wat aan 

kan doen. 

Clarinda merkt op dat ze de zaal bevestigend ziet knik-

ken. Ze voegt daaraan toe dat het verhogen van het 

aantal opgeleide trainers en coaches een van de redenen 

is geweest dat de KNHB de Basisopleiding Training geven 

en Coachen heeft aangeboden aan alle verenigingen. 

Aanvullend reageert Alyson dat zij van mening is dat 

vooral de ouders de naam van het team belangrijk 

vinden. De kinderen maakt het weinig uit; zij blijven 

met plezier hockeyen. Daarom is het volgens haar goed 

om ouders te informeren over wat hun kinderen in een 

bepaalde periode leren – en op welke manier zij dat zul-

len doen. Zij is ervan overtuigd dat ouders een dergelijke 

uitleg zullen begrijpen. 

Hester van der Zaag, Deventer HV, is blij met de visie van 

de KNHB. Ze geeft aan dat op sommige (sport)scholen 

hockey als vak wordt gegeven. Dit kan ertoe leiden dat 

kinderen meer dan twee keer per week hockeytraining 

hebben. Zij vraagt hoe Alyson hier tegen aankijkt. 

Alyson reageert dat ze het leuk vindt voor de kinderen. 

Ze geeft aan dat hockeyen in een andere omgeving – met 

een ander team en een andere coach – goed kan zijn 

voor de ontwikkeling. Als het daarbij ook de keuze is van 

het kind om op school te hockeyen in plaats van bijvoor-

beeld voetballen, moeten we dat wat Alyson betreft 

stimuleren. Mocht dit eventueel ten koste gaan van een 

training op de club? Dan is Alyson voorstander van een 

flexibele houding op de vereniging. 

Aanvullend benadrukt Clarinda het belang om als totaal 

van verenigingen – inclusief de KNHB – uit te stralen dat 

de ontwikkeling van het kind centraal staat. Daaronder 

valt ook dat kinderen zelf keuzes (leren) maken, zonder 

dat deze al te veel beïnvloed worden door hun ouders. 

Peter van Adrichem, Goudse MHC, raadt iedereen aan 

om naar het programma ‘De monitor’ te kijken op NPO 2. 

Hij vond de aflevering over het stimuleren van kinderen 

in de sport erg goed. 

Heleen Welschen-Van Rooij, Erelid van de KNHB, merkt 

dat verenigingen worstelen met de materie. Ook omdat 

vanuit ouders jammer genoeg vaak een heel andere visie 

naar voren wordt gebracht; eigenlijk wil iedere ouder dat 

zijn/haar kind een tophockeyer wordt. Aan bestuurders 

de lastige taak om hier een andere visie tegenover te 

stellen. Daarom is wellicht voor de KNHB een taak weg-

gelegd om de visie breder te communiceren en versprei-

den richting de achterban. 

Erik Gerritsen, directeur van de KNHB, deelt de pro-

bleemanalyse van mevrouw Welschen-Van Rooij. Hij 

twijfelt echter of de voorgestelde oplossing de juiste is. 

Het eerste punt van de Visie op de ontwikkeling van hoc-

keyers luidt: beter hockey begint bij jezelf. Daaronder valt 

ook zelfregulatie. Bij zelfregulatie gaat het om het stellen 

van eigen doelen en het zelf bepalen hoe je deze doelen 

wilt bereiken. Dit betekent dat de KNHB verenigingen ook 

de vrijheid wil geven om te doen wat goed voelt en wat 

past bij de vereniging. Wanneer verenigingen 100% ach-

ter de visie staan en deze – op hun eigen manier – doorle-

ven, krijgt de visie namelijk pas daadwerkelijk een kans 

van slagen. Daarbij ziet hij wel een inspirerende rol voor 

de KNHB weggelegd. Ook vindt hij het vanzelfsprekend 

dat de KNHB er voor verenigingen is om hen te onder-

steunen bij het doorvoeren van veranderingen. 

Victor stelt voor dat alle aanwezigen het ontvangen 

coachbordje met de zes uitgangspunten bij de eerstvol-

gende bestuursvergadering op tafel leggen. Dit helpt 

hen om de uitgangspunten naar zichzelf als bestuurder 

te vertalen. Als we de visie zelf namelijk in onze genen 
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hebben, is het makkelijker om deze uit te dragen naar de 

hockeyers – en vooral ook naar de ouders. 

Erik Cornelissen vraagt alle aanwezigen om een hartelijk 

applaus voor Alyson, Victor en Clarinda en bedankt hen 

voor hun inspirerende bijdrage. Tot slot vraagt de voor-

zitter om een gezamenlijke AV-selfie te maken, waarna 

hij alle aanwezigen een leuke middag wenst. 
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Jaarplan 2020

Zie bijlagen 
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Bestuursverkiezing 

Het bondsbestuur bestaat uit ten minste zeven en ten 

hoogste elf natuurlijke personen (art. 14 lid 1 Statuten). 

De benoeming van een bondsbestuurslid geschiedt door 

de Algemene Vergadering uit een of meer bindende 

voordrachten (art. 14 lid 2 Statuten). Tot het opmaken 

van een voordracht zijn zowel bevoegd het bondsbe-

stuur als ten minste tien gewone leden die gezamenlijk 

bevoegd zijn tot het uitbrengen van minimaal tachtig 

stemmen in de Algemene Vergadering. Een voordracht 

door het bondsbestuur wordt bij de oproeping van de 

Algemene Vergadering vermeld. 

 

Een voordracht door de leden moet schriftelijk of langs 

elektronische weg bij het bondsbestuur worden inge-

diend. Deze voordracht moet eenduidig aangeven tegen 

welke kandidaat, die is voorgesteld door het bondsbe-

stuur, zij wordt ingediend. De betreffende voordracht 

dient minimaal twee weken vóór de datum van de 

Algemene Vergadering op het bondsbureau te zijn ont-

vangen. Indien er meer dan één bindende voordracht is, 

geschiedt de benoeming, onverminderd het bepaalde in 

artikel 14 lid 4 van de statuten, uit die voordrachten. 

 

Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden 

ontnomen door een met een meerderheid van ten minste 

twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen 

besluit van de Algemene Vergadering (art. 14 lid 3 Statu-

ten). Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Alge-

mene Vergadering overeenkomstig het bepaalde in het 

vorige lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend 

karakter te ontnemen, dan is de Algemene Vergadering 

vrij in haar keuze. 

 

Bondsbestuursleden worden benoemd voor de duur van 

drie jaar (art. 14 lid 7 Statuten). 

 

Aftredend in november 2019 is mevrouw W.P.A.M. 

(Mijntje) Nierman-Donners. Mevrouw Nierman-Donners 

bereikt in november 2019 het einde van haar eerste 

termijn en stelt zich niet herkiesbaar. Het bondsbestuur 

stelt voor mevrouw R.C. (Renske) van Geel te benoemen 

als haar opvolger. 

Renske van Geel (34) startte haar hockeycarrière bij  

MHC MEP. Gedurende deze carrière is zij uitgekomen voor 

het Nederlands Elftal Dames veld én zaal. Als interna-

tional won Renske verschillende prijzen, waaronder goud 

op het EK 2009 in Amsterdam. In de Hoofdklasse heeft 

Renske gespeeld bij HC ’s-Hertogenbosch (waarmee zij 

twee keer Landskampioen werd), SCHC en Laren. In 2013 

heeft Renske haar succesvolle hockeycarrière beëindigd. 

Sinds 2018 is Renske teammanager bij Jong Oranje  

Heren. Wanneer Renske benoemd wordt als bestuurslid 

van de KNHB zal zij haar werkzaamheden als manager 

van Jong Oranje Heren in de komende maanden beëindi-

gen en overdragen. 

Gedurende haar hockeycarrière heeft Renske haar 

masterdiploma psychologie behaald aan de Universiteit 

Utrecht. Vervolgens is zij als consultant aan de slag 

gegaan voor het Rijk, waarbij zij voor diverse ministeries 

werkt aan verander- en ontwikkelvraagstukken. In 2017 

heeft Renske een postdoctorale masteropleiding voor 

Management Consultant aan de Vrije Universiteit in  

Amsterdam afgerond. Op dit moment werkt zij als 

Business Manager voor Rijksconsultant. Zij is daarbij 

verantwoordelijk voor de inzet van één van de vier teams 

die interim project- en programmamanagers en organi-

satieadviseurs leveren voor opdrachtgevers binnen de 

Rijksoverheid.

Volgens het bestuur van de KNHB maakt de combinatie 

van ervaring binnen de hockeysport – als Hoofdklasse-

speelster, international en teammanager bij Jong Oranje 

– en de kennis en ervaring opgedaan in haar werkzaam-

heden bij de Rijksoverheid van Renske een waardevolle 

aanvulling binnen het bestuur. 

Bij verkiezing door de Algemene Vergadering krijgt  

het bestuur voor seizoen 2019/2020 de volgende  

samenstelling: 

Naam      Aftredend

Dhr. E.J. Cornelissen (voorzitter)   2021

Mw. C.A. Zijlstra (secretaris)    2021

Dhr. H.M. Pel (penningmeester)  2022

Mw. M.C.T. Bakker-Smit     2021

Dhr. V. Brouwer       2020

Dhr. F.P. Elders       2022

Mw. R.C. van Geel    november 2019

Dhr. S.P. Veen       2020
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Tussentijdse benoeming  
Commissie van Beroep

De leden van de Commissie van Beroep worden benoemd 

voor de duur van drie bondsjaren, treden af aan de hand 

van een door het bondsbestuur vast te stellen rooster 

van aftreden en zijn herbenoembaar (7.1 lid 2 en 7.2 lid 3 

Huishoudelijk Reglement). 

De Commissie van Beroep bestaat uit tenminste zes 

leden onder wie de voorzitter (artikel 2.2 lid 2 TR). De 

heer mr. Chr.F. Kroes stelt zich beschikbaar als lid van de 

Commissie van Beroep. Het bondsbestuur stelt voor de 

heer Kroes te benoemen tot de voorjaarsvergadering van 

2022. 

 

Alsdan krijgt de Commissie van Beroep per 28 november 

2019 de volgende samenstelling: 

 

Naam      Aftredend

mr. G.J.E. Poerink (voorzitter)  2021

mr. E.J.C. Adang    2020

mr. M.J.E.L. Delissen   2022

mr. W.Th. Doyer    2022

mr. J.P.H. Driel van Wageningen  2021

mw. mr. E.J.H. Gielen   2020

mr. Chr.F. Kroes   2022

mr. N.J.W.M. de Leeuw   2022

mr. E.A. Messer    2022

mw. mr. D.B. Muller   2021

mw. mr M.L. Leenaers  2022
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