
© KNHB / november 2020

Vergaderstukken KNHB 
Algemene Vergadering

25 november 2020



Agenda Algemene Vergadering KNHB

Online vergadering, te houden op woensdag 25 november 2020.
Aanvang: 19.30 uur 

1. Opening  

2. Notulen Algemene Vergadering 9 september 2020 3

3. Jaarplan en begroting 2021  14

4. Corona update

5. Rondvraag 

6. Sluiting 

2   AV 2020 KNHB - Agenda



Notulen 
Algemene Vergadering 
9 september 2020, online vergadering



Notulen Algemene Vergadering 9 september 2020, online vergadering

De volgende leden en kandidaat-leden zijn vertegenwoordigd: 

H.V. Abcoude, M.H.C. Alliance, Amsterdamsche H.&B.C., H.C. A.M.V.J., Apeldoornsche M.H.C., H.V. Assen,  

H.C. Barendrecht, M.H.C. Bemmel 800, M.H.C. Bennebroek, B.H.&B.C. Breda, Buitenhout M.H.C., V.M.H.C. Cartouche, 

H.B.S. Craeyenhout, H.C. Delta Venlo, Deventer H.V., Dordrechtse M.H.C., H.C. Eemvallei, H.C. Eindhoven,  

H.C. Etten-Leur, H.C. Feijenoord, A.M.H.C. F.I.T., M.H.C. Fletiomare, M.H.C. Forescate, H.C. Goeree Overflakkee,  

Gooische H.C., Goudse M.H.C., H.C. Groen-Geel, H.C. Haarlem, hdm, H.S.C. Hermes, H.G.C., H.I.C., Hilversumsche M.H.C., 

H.O.D., H.C. Houten, D.H.C. Hudito, T.H.C. Hurley, S.V. Kampong Hockey, H.C. Klein Zwitserland, H.C. Leerdam,  

M.H.C. Lelystad, M.H.C. Leusden, L.O.H.C., M.H.C. Maarn, Maastrichtse H.C., V.M.H.&C.C. M.O.P., S.C. Muiden,  

H.V. Myra, H.C. Naarden, N.M.H.C. Nijmegen, A.H.C. Noorderlicht, M.H.C. Ommen, H.C. Oranje-Rood, B.H.C. Overbos,  

S.V. Phoenix, H.C. Pijnacker, Pinoké, V.M.H.C. Pollux, B.H.V. Push, G.H.C. Rapid, H.C. Rijnvliet, Rijswijksche H.C.,  

A.M.H.C. Rood-Wit, M.H.C. Rosmalen, H.C. Rotterdam, Z.S.V. Schaerweijde, H.C. Schiedam, Schoonhovense M.H.C., 

D.M.H.C. Shinty, T.S.H.V. SHOT, H.V. Sjinborn, H.C. Spaarndam, H.V. ’t Spandersbosch, H.V. Spijkenisse,  

R.G.H.C. Tempo ’34, L.S.H. Thor, H.C. Tilburg, H.C. UNO, U.S.H.C., H.V. Victoria, M.H.C. De Warande, H.C. Wateringse Veld, 

Were Di Hockey Tilburg, Wageningsche M.H.C., A.M.H.C. Westerpark, M.H.C. Woerden.

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

M.H.C. Amstelveen, V.M.H.C. Basko, M.H.C. Berkel-Enschot, C.M.H.C. Civicum, H.V. Dorsteti, D.S.H.C., M.H.C. H.B.S.,  

A.H.C. Souburgh, W.F.H.C. Spire.

Toelichting online vergadering

In verband met corona vindt deze Algemene Vergadering 

(AV) van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond 

(KNHB) online plaats. De moderator van deze online 

vergadering is Clarinda Sinnige, manager Communicatie 

bij de KNHB. Mevrouw Sinnige heet alle aanwezigen 

van harte welkom. Om deze eerste online Algemene 

Vergadering goed te laten verlopen heeft zij een aantal 

mededelingen, voordat de vergadering formeel geopend 

wordt door de voorzitter. 

Alle aanwezigen is voorafgaand aan de vergadering 

verzocht om eventuele vragen in te sturen. Deze vragen 

worden vanavond tijdens de vergadering beantwoord. 

Het is niet mogelijk om de camera en microfoon open 

te zetten tijdens de vergadering. Wel staat de chat 

gedurende de hele vergadering open om vragen te 

stellen en opmerkingen te plaatsen. Deze vragen en 

opmerkingen worden gecoördineerd door de moderator. 

Indien mogelijk worden de vragen direct beantwoord 

in de chat of tijdens de vergadering toegelicht door 

bestuursleden of leden van het managementteam van de 

KNHB. Vragen die aan het eind van de vergadering nog 

openstaan nemen we – inclusief een antwoord – mee in 

de terugkoppeling per mail na afloop van de AV.

De manier van stemmen tijdens de online AV is 

vergelijkbaar met het stemmen tijdens een fysieke 

AV. Alleen verenigingsbestuurders van reguliere 

verenigingen hebben – als leden van de KNHB – 

stemrecht; kandidaat-leden, Ereleden, Leden van 

Verdienste en KNHB-commissieleden hebben dit niet. 

De voorzitter legt zoals gewoonlijk een besluit voor aan 

de vergadering. De aanwezigen hebben de mogelijkheid 

om in de chat aan te geven of zij een stemming willen. 

Is dat niet het geval, dan is het besluit ‘bij acclamatie’ 

aangenomen. Geeft een van de leden aan graag een 

stemming te willen houden, dan volgt een stemming. 

Via de online omgeving waarin de aanwezigen zijn 

ingelogd is een digitale stemming mogelijk. Bij de AV 

geldt een gewogen stemming. Alleen degenen die 

bij aanmelding hebben aangegeven dat zij een stem 

uitbrengen namens de vereniging hebben de mogelijkheid 

om te stemmen. Er kan slechts één persoon per 

vereniging een stem uitbrengen. Direct na de stemming 

komt het aantal uitgebrachte stemmen in beeld; hier 

zit nog géén weging aan. De uitslag met de gewogen 

stemming ontvangen de aanwezigen via het bestuur. 

Om er zeker van te zijn dat een eventuele stemming via 

de stemtool correct verloopt, volgt een testvraag. Hieruit 

blijkt dat de stemtool werkt. 

Mevrouw Sinnige wijst de aanwezigen erop dat er – 

vanwege de goede online verbinding – enige vertraging 

op de lijn zit. Hiermee wordt rekening gehouden op 

momenten dat de aanwezigen vragen kunnen stellen in 

de chat en bij een eventuele stemming. Daarnaast is het 

belangrijk om te weten dat het risico van een verbroken 

verbinding – waardoor een lid eventueel niet kan 

stemmen – bij het lid ligt.
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Tot slot geeft mevrouw Sinnige aan dat de presentielijst 

wordt opgesteld aan de hand van de aanwezigen die zijn 

ingelogd bij aanvang van deze vergadering. 

Mevrouw Sinnige wenst iedereen een prettige 

vergadering en geeft het woord aan Erik Cornelissen, 

voorzitter van de KNHB.

1. Opening

De voorzitter dankt mevrouw Sinnige voor de toelichting. 

Hij heet alle aanwezigen van harte welkom bij de 

Algemene Vergadering van de Koninklijke Nederlandse 

Hockey Bond (KNHB). De voorzitter is zeer tevreden 

met het grote aantal aanwezige verenigingen tijdens 

deze online vergadering. Hij verwelkomt in het bijzonder 

de aanwezige Ereleden, te weten de heren Albers, Van 

Boven en Broers, mevrouw Fleuren, de heer Imhof, 

mevrouw Keverling Buisman, mevrouw Pannekoek, de 

heren Verbunt en Weinberg, mevrouw Welschen en 

mevrouw Wesselink. 

Het is voor de voorzitter wennen om in een 

studio te zitten in plaats van in een zaal vol 

verenigingsbestuurders. Hij zit op gepaste afstand aan 

tafel met Catrien Zijlstra, secretaris van het bestuur, 

en Erik Gerritsen, directeur van de KNHB. Ook zijn de 

overige bestuursleden aanwezig. Zij komen alleen online 

in beeld op het moment dat zij een vraag beantwoorden. 

Het is onvermijdelijk dat het openingswoord van de 

voorzitter tijdens deze vergadering in het teken staat 

van het coronavirus. Halverwege het seizoen 2019-

2020, vlak na de winterstop, bracht het coronavirus 

het dagelijks leven tot stilstand. Daarmee kwamen ook 

alle hockeyactiviteiten op de verenigingen stil te liggen. 

Evenementen als de play-offs, de FIH Pro League en de 

Olympische Spelen gingen evenmin door. Tijdens deze 

periode konden verschillende werkzaamheden van de 

KNHB gelukkig doorgaan, waaronder de ontwikkeling 

van de nieuwe Strategische Visie 2026. Later in deze 

vergadering zal de heer Gerritsen hier verder op ingaan. 

De maatregelen rondom het coronavirus zijn ook de reden 

dat de AV van juni is uitgesteld naar vanavond. Helaas 

moet de vergadering in digitale vorm plaatsvinden, gezien 

de ontwikkelingen rondom het virus. De voorzitter hoopt 

elkaar over niet al te lange tijd weer fysiek te kunnen 

ontmoeten, indien nodig op gepaste afstand. 

De voorzitter complimenteert alle verenigingen, waar 

enorm hard is gewerkt om hockey weer mogelijk te 

maken. Inmiddels is het nieuwe seizoen gestart. Het 

bestuur vindt het mooi en bijzonder om te zien hoezeer 

alle vrijwilligers zich hiervoor hebben ingezet. Daar is 

de KNHB trots op! Tegelijkertijd doet de voorzitter een 

beroep op alle hockeyers, ouders, fans en vrijwilligers 

om met gezond verstand te genieten van het hockey. 

Faciliteer en corrigeer als vereniging daar waar dat 

nodig is – en moedig leden en bezoekers aan zich te 

houden aan de richtlijnen en gedragsregels. Alleen op die 

manier kunnen we blijven sporten in deze bijzondere tijd. 

Hopelijk worden alle gezamenlijke inspanningen beloond 

met een volwaardig en plezierig hockeyseizoen. 

De KNHB kijkt uit naar de aankomende evenementen, 

waarbij de veiligheid uiteraard vooropstaat. Eind oktober 

hervatten de Nederlands Elftallen de FIH Pro League. 

Daarnaast hoopt de voorzitter toe te kunnen leven 

naar de play-offs, de Europese Kampioenschappen die 

gepland staan in het Wagener Stadion van 4 t/m 13 juni 

2021 en uiteindelijk ook de Olympische Spelen in Tokio 

van 23 juli t/m 8 augustus. Hopelijk is dit alles straks 

weer mogelijk!

Tot slot meldt de heer Cornelissen met trots dat de 

sponsorovereenkomst met de Rabobank met tien jaar 

is verlengd. De voorzitter is de Rabobank dankbaar en 

kijkt uit naar een langere samenwerking. Vanmiddag 

heeft de ondertekening van het contract plaatsgevonden 

bij Amsterdam Dynamics in Amsterdam Zuidoost. Dit 

is een wijk waar hockey niet vanzelfsprekend is. Deze 

locatie is uitgekozen vanwege de lancering van de 

Hockey Foundation, in samenwerking met de Rabobank. 

De Hockey Foundation is een maatschappelijk initiatief 

waarmee zowel de KNHB als de Rabobank hockey nog 

toegankelijker wil maken. Het doel is om in wijken met 

een traditioneel lagere sportparticipatie de komende 

tien jaar dertig nieuwe hockeyverenigingen op te richten, 

zodat nog eens 10.000 kinderen in verenigingsverband 

kunnen sporten. Uiteraard zal de Hockey Foundation 

niet ten koste gaan van de ondersteuning aan de huidige 

verenigingen. Ter introductie volgt een filmpje over de 

Hockey Foundation. 

De voorzitter wenst iedereen een prettige avond en 

opent de Algemene Vergadering van de KNHB.  

 

Huishoudelijke mededelingen

De voorzitter constateert dat met de vertegenwoordiging 

van 86 verenigingen voldaan wordt aan het quorum 

van ten minste 25 gewone leden voor het nemen van 

rechtsgeldig besluiten. Ook van deze online vergadering 

worden – zoals gebruikelijk – opnamen gemaakt ten 

behoeve van het opstellen van de notulen. De voorzitter 

geeft vervolgens het woord aan de secretaris, Catrien 

Zijlstra. 
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De secretaris meldt dat bericht van verhindering wordt 

opgenomen in de notulen van deze vergadering. Bericht 

van verhindering is ontvangen van de volgende Ereleden: 

de heren Davidzon, Doyer, Lathouwers, Riemersma, Spits, 

Van de Velde, Westerlaken en Ykema.

2.  Notulen Algemene Vergadering 
 27 november 2019

De secretaris constateert dat voorafgaand aan de 

vergadering geen vragen of opmerkingen zijn ontvangen 

over de toegezonden notulen van de Algemene 

Vergadering van 27 november 2019. Ook constateert 

de secretaris dat tijdens de vergadering geen vragen of 

opmerkingen zijn ontvangen via de chat. De secretaris 

verzoekt leden die een stemming willen om dit aan 

te geven in de chat. Er wordt geen behoefte aan een 

stemming geuit. Op basis daarvan constateert de 

secretaris dat de vergadering instemt met de notulen en 

stelt de secretaris de notulen vast. 

Na afloop van de vergadering kwam nog een melding 

per mail binnen dat mevrouw Wisman en de heer 

Schoonhoven namens M.H.C. Forescate aanwezig waren 

op de najaarsvergadering 2019. Dit stond anders vermeld 

in de notulen en zal aangepast worden.

3. Bestuursverslag en jaarrekening 2019

De voorzitter geeft het woord aan de directeur van de 

KNHB, Erik Gerritsen. Ook de heer Gerritsen heet alle 

aanwezigen welkom. Sinds de Algemene Vergadering van 

november 2019 is er ontzettend veel gebeurd, waardoor 

2019 alweer lang geleden lijkt. Toch licht de heer 

Gerritsen graag een aantal belangrijke punten toe uit het 

vorige kalenderjaar. Hij geeft aan dat het bestuursverslag 

en de jaarrekening 2019 voorafgaand aan de vergadering 

aan alle verenigingen zijn gestuurd. Normaal gesproken 

bespreekt hij een aantal belangrijke inhoudelijke en 

financiële punten, maar gezien de situatie en het 

negatieve resultaat over 2019 focust hij ditmaal op  

de financiën. 

Bestuursverslag 2019

De heer Gerritsen meldt dat er een uitgebreid 

bestuursverslag is, waarmee de KNHB voldoet aan de 

voor haar geldende richtlijnen voor verslaggeving. 

Genoemd verslag geeft inzicht in de activiteiten van 

2019, de bestuurssamenstelling en de bureauorganisatie. 

Ook bevat het verslag een vooruitblik op 2020, 

waarvan we inmiddels weten dat de daadwerkelijke 

situatie – gezien de onverwachte uitbraak van het 

coronavirus – niet overeenkomt met de beschreven 

verwachtingen. Daarnaast geeft het verslag inzicht in het 

risicomanagement van de KNHB en de (niet gesaldeerde) 

geldstromen. Tot slot meldt de heer Gerritsen dat de 

controleverklaring is gedateerd op 10 maart 2020, enkele 

dagen voordat de maatregelen omtrent het coronavirus 

van kracht werden. Vandaar dat er geen coronaparagraaf 

in de jaarrekening is opgenomen.

Jaarrekening 2019

De heer Gerritsen belicht vervolgens een aantal 

aandachtspunten met betrekking tot de jaarrekening.

Vermogen

Het vermogen van de KNHB bestaat uit drie onderdelen. 

Ten eerste de continuïteitsreserve. De KNHB heeft 

een continuïteitsreserve om te kunnen voldoen aan 

de doelstellingsverplichtingen en het afdekken van 

risico’s op de korte termijn. Daarnaast heeft de KNHB 

bestemmingsreserves. Dit zijn afgezonderde delen van 

het vermogen voor een speciaal doel. Tot slot is er nog 

de algemene reserve. Deze reserves moeten voldoen 

aan eisen van liquiditeit, solvabiliteit en continuïteit, die 

in subsidierichtlijnen worden opgelegd door NOC*NSF. 

De KNHB voldoet aan deze eisen. Uit voorzichtigheid 

hanteert de KNHB zelfs een eigen norm die iets meer 

zekerheid biedt. 

Een herijking van de reserves vindt periodiek plaats 

met het bestuur en de Financiële Commissie van de 

KNHB. Zo heeft er een herijking plaatsgevonden over de 

jaarrekening 2014 en nu weer over de jaarrekening 2019. 

In onderstaande tabel is te zien dat de KNHB voldoet aan 

de door NOC*NSF en de KNHB gestelde normen. 
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 ULTIMO 2019  ULTIMO 2018 NORM KNHB NORM NOC*NSF

Liquiditeit 1,8 2,0 > 1,0 1,00

Solvabiliteit 0,5 0,6  > 0,2 0,20

Continuïteitsreserve  0,5            ca 0,5 0,25
gerelateerd aan vaste kosten 



Vervolgens geeft de heer Gerritsen inzicht in het 

vermogen van 2019 ten opzichte van 2018. Na het 

incidentele hoge positieve resultaat over 2017 is een 

aantal bestemmingsreserves benoemd. Zo heeft de 

KNHB in de jaarrekening 2017 de bestemmingsreserves 

Transitie, Evenementen, Zaalhockey, ICT, Kennisdeling en 

Overige gevormd. Een bestemmingsreserve is bedoeld 

om te benutten voor het vastgestelde doel. Wordt een 

bestemmingsreserve niet benut? Dan is het na verloop 

van tijd de bedoeling deze vrij te laten vallen en toe te 

laten komen aan de algemene reserve. 

De heer Gerritsen licht toe dat er in 2019 een 

verschuiving in de reserves heeft plaatsgevonden.  

In 2019 zijn de bestemmingsreserves Transitie, 

Evenementen, Zaalhockey, ICT, Kennisdeling en 

Overige benut. Toegevoegd is een bestemmingsreserve 

Automatisering. De omvang van het totale vermogen 

van de KNHB is gedaald, maar blijft binnen de gestelde 

normen. 

Realisatie 2019 ten opzichte van de begroting

De heer Gerritsen meldt dat in de begroting is uitgegaan 

van een verlies van € 780.000, dat gedekt zou worden 

uit de reserves. In werkelijkheid zijn er in 2019 meer 

inkomsten ontvangen uit de FIH Pro League en het 

Olympisch Kwalificatie Toernooi. Daar tegenover staat 

dat er meer kosten zijn gemaakt voor de bondsapplicatie 

HockeyWeerelt. Rob Kluyt, voorzitter H.C. Tilburg, heeft 

voorafgaand aan de vergadering de vraag gesteld hoe 

deze overschrijding heeft kunnen plaatsvinden. 

De heer Gerritsen legt uit dat in de zomer van 

2018 versneld het besluit is genomen om het 

bondsautomatiseringspakket LISA Bond te gaan 

vervangen. Op dat moment was de KNHB met LISA in 

gesprek over het krijgen van de regie over de data van 

de KNHB, de verenigingen en de hockeyers. Het contract 

met LISA was al afgelopen en de intentie bestond om 

het contract te verlengen. Beide partijen kwamen echter 

niet tot overeenstemming over de data. De KNHB heeft 

toen besloten de eigen bondsapplicatie HockeyWeerelt te 

ontwikkelen. Op het moment dat de begroting 2019 werd 

opgesteld, had de KNHB nog geen zicht op de omvang 

van het werk en de bijbehorende kosten. Uiteindelijk 

zijn fors meer kosten voor HockeyWeerelt gemaakt dan 

ten tijde van het opstellen van de begroting bekend 

was. Eerder was al wel bekend dat de komende jaren 

ontwikkelingen op ICT-gebied nodig zouden zijn. Daar 

was al op geanticipeerd door middel van het instellen 

van de bestemmingsreserves Transitie en ICT. Met steun 

van het bestuur en de Financiële Commissie zijn deze 

bestemmingsreserves nu benut. Het totale te dekken 

bedrag van € 1.307.000 in 2019 is gedekt vanuit de 

bestemmingsreserves Transitie (€ 400.000) en ICT  

(€ 300.000). Daarmee komt de dekking vanuit de 

algemene reserve uit op € 607.000.

Boekjaar 2020

Vanwege de coronapandemie wil de heer Gerritsen de 

verenigingen in deze vergadering een update geven over 

het boekjaar 2020. Hij licht toe welke acties de KNHB 

heeft ondernomen en geeft inzicht in mogelijke financiële 

consequenties. 

Om zoveel mogelijk zekerheid te creëren wat betreft 

de inkomsten voert de KNHB gesprekken met partijen 

waar veel inkomstenstromen vandaan komen. Dit 

zijn NOC*NSF, als belangrijkste subsidiegever van de 

KNHB, en partners en sponsors. Daarnaast worden de 

ledenaantallen nog intensiever dan normaal gemonitord. 

Tegelijkertijd besteedt de KNHB aandacht aan het 

managen van de kosten uit lopende verplichtingen. Aan 

de ene kant is er sprake van minder inkomsten, maar er 

worden ook minder kosten gemaakt. 

Zoals bekend bij de verenigingen heeft de KNHB een 

solidariteitsbijdrage ter beschikking gesteld aan de 

verenigingen ter waarde van € 500.000. Ook het 

verplaatsen van de Olympische Spelen naar 2021 zorgt 

voor een wijziging in financiële stromen. Vanwege een 

daling in de omzet heeft de KNHB gebruikgemaakt van 

de NOW-regeling (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging 

voor Werkgelegenheid) van de overheid. De eerste 

aanvraag is toegekend en de tweede aanvraag staat 

op dit moment uit. Tot slot kijkt de KNHB vooruit naar 

komend jaar. In 2021 is het van belang het blijvende effect 

van de coronacrisis op een goede manier in te bedden in 

de organisatie. 

Tot slot gaat de heer Gerritsen in op openstaande 

vragen. De heer Kluyt, voorzitter H.C. Tilburg, geeft 

aan dat in de begroting 2020 € 450.000 is opgenomen 

voor HockeyWeerelt. Dit is een lager bedrag dan in 

2019 is besteed. Hij vraagt naar de stand van zaken 

op dit moment. Is voldoende geborgd dat een forse 

overschrijding als in 2019 niet nogmaals gaat voorkomen? 

De heer Gerritsen antwoordt dat de KNHB grip heeft 

op de uitgaven wat betreft HockeyWeerelt. Dit is mede 

dankzij de bestemmingsreserve Automatisering van 

€ 650.000, waaruit ontwikkelingen op ICT-gebied en 

HockeyWeerelt bekostigd kunnen worden. 

In de chat wordt de vraag gesteld of er een Latest 

Estimate-prognose is gemaakt voor 2020; twee jaar op 

rij op een verlies uitkomen heeft immers consequenties 

voor het vermogen. De heer Gerritsen antwoordt dat de 

KNHB de gevolgen van corona continu monitort. Mede 

vanwege de steun vanuit de overheid – en met de kennis 
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van nu – maakt de KNHB zich niet al te grote zorgen over 

het resultaat in 2020. Daarbij geeft de heer Gerritsen 

aan dat zijn uitspraken wellicht geen stand kunnen 

houden wanneer er opnieuw en/of aanvullende strenge 

maatregelen vanuit de overheid komen om verspreiding 

van het coronavirus tegen te gaan.

Verlenen van decharge aan het bondsbestuur  

De heer Gerritsen geeft het woord aan de heer 

Cornelissen. De voorzitter vraagt de vergadering in te 

stemmen met het bestuursverslag en de jaarrekening 

2019, inclusief de verklaring van de accountant en de 

Financiële Commissie. De voorzitter verzoekt leden die 

een stemming willen om dit aan te geven in de chat. Er 

wordt geen behoefte aan een stemming geuit. Op basis 

daarvan constateert de voorzitter dat de vergadering 

instemt met het bestuursverslag en de jaarrekening 

2019 en stelt de voorzitter het bestuursverslag en de 

jaarrekening 2019 vast, inclusief de verklaring van de 

accountant en de Financiële Commissie.

Vervolgens vraagt de voorzitter de vergadering 

decharge te verlenen aan het bestuur over 2019. De 

voorzitter verzoekt leden die een stemming willen om 

dit aan te geven in de chat. Er wordt geen behoefte 

aan een stemming geuit. Op basis daarvan constateert 

de voorzitter dat de vergadering decharge verleent 

aan het bestuur voor het gevoerde beleid. Hij dankt de 

verenigingen voor het vertrouwen. 

Contributie seizoen 2020-2021

De voorzitter licht toe dat de contributie jaarlijks wordt 

verhoogd met de CPI-index. Dit jaar is besloten om de 

verenigingen tegemoet te komen. Ten gevolge van de 

coronacrisis wordt voor het hockeyseizoen 2020-2021 

eenmalig afgezien van de contributieverhoging met de 

CPI-index. De contributie 2020-2021 blijft hierdoor gelijk 

aan de contributie van het seizoen 2019-2020.

De voorzitter vraagt de vergadering in te stemmen met 

de contributie voor het seizoen 2020-2021. Hij verzoekt 

leden die een stemming willen om dit aan te geven in 

de chat. Er wordt geen behoefte aan een stemming 

geuit. Op basis daarvan constateert de voorzitter dat de 

vergadering instemt met het voorstel voor de contributie 

en stelt de voorzitter de contributie voor het seizoen 

2020-2021 vast.

4. Toelating nieuwe (kandidaat-)leden

Om de voorgedragen nieuwe (kandidaat-)leden te 

introduceren kondigt de voorzitter filmpjes aan van 

de nieuwe kandidaat-leden A.H.C. Noorderlicht en S.C. 

Muiden en het nieuwe lid H.C. UNO. 

Daarnaast is H.C. Delta Venlo ontstaan uit een fusie 

van Hockeyclub Blerick, de Tegelse Hockey Club 

en de Venlose Hockey Club. De toelating van een 

fusievereniging is niet aan de vergadering, maar wordt 

bepaald door middel van een bestuursbesluit. Namens 

het bestuur heet de voorzitter H.C. Delta Venlo van  

harte welkom. Door middel van een filmpje over  

H.C. Delta Venlo krijgen ook zij de gelegenheid om 

zichzelf te introduceren bij de vergadering. 

De voorzitter vraagt goedkeuring van de vergadering 

om A.H.C. Noorderlicht en S.C. Muiden toe te laten als 

kandidaat-lid van de KNHB en H.C. UNO als volwaardig 

lid van de KNHB. Hij verzoekt leden die een stemming 

willen om dit aan te geven in de chat. Er wordt geen 

behoefte aan een stemming geuit. Op basis daarvan 

constateert de voorzitter dat de vergadering instemt met 

de toelating van A.H.C. Noorderlicht en S.C. Muiden als 

kandidaat-lid van de KNHB en H.C. UNO als volwaardig lid 

van de KNHB. De voorzitter feliciteert de verenigingen 

en heet hen van harte welkom. Hij betreurt het dat hij de 

nieuwe (kandidaat-)leden niet persoonlijk kan feliciteren. 

De voorzitter hoopt dit binnenkort alsnog te kunnen 

doen, uiteraard op een verantwoorde manier.

5. Bestuursverkiezing 

De termijn van bestuursleden Victor Brouwer en Stephan 

Veen loopt af. Beide heren zijn herbenoembaar en beiden 

stellen zich herkiesbaar. 

De heer Veen bereikt in 2022 zijn maximale termijn 

en is dus formeel herkiesbaar voor maximaal 

twee jaar. In dit geval is er dus geen sprake van de 

gebruikelijke verlenging met drie bondsjaren, zoals in 

de vergaderstukken is vermeld. De heer Veen heeft 

aangegeven na de Olympische Spelen te willen stoppen 

als bestuurslid van de KNHB. Dit vanwege de drukte 

van zijn werk in combinatie met zijn werkzaamheden 

als bestuurslid. Aangezien de Olympische Spelen 

een jaar zijn uitgesteld is de heer Veen bereid om de 

portefeuille Tophockey Heren een jaar extra in te vullen. 

Hij zal daarom na de Olympische Spelen 2021 het stokje 

overdragen aan zijn opvolger. 

De voorzitter vraagt de vergadering om goedkeuring 

voor de herbenoeming van de heer Brouwer voor drie 

jaar en de heer Veen voor één jaar. Hij verzoekt leden die 

een stemming willen om dit aan te geven in de chat. Er 

wordt geen behoefte aan een stemming geuit. Op basis 

daarvan constateert de voorzitter dat de vergadering 
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instemt met de herbenoeming van de heer Brouwer en 

de heer Veen als bestuurslid van de KNHB. 

De voorzitter vraagt de heer Veen naar de microfoon 

te komen. Hij is benieuwd naar de verwachtingen 

van de heer Veen op het gebied van Tophockey bij de 

heren het komende jaar. De heer Veen licht toe dat 

hij ondanks de coronacrisis uitkijkt naar een mooi 

hockeyseizoen. Het programma belooft veel goeds met 

alle Hoofdklassewedstrijden, inclusief de afsluitende 

play-offs, de Europese Kampioenschappen in juni en 

de Olympische Spelen in augustus. Daarmee wordt het 

tegelijkertijd een spannend jaar voor de Nederlands 

Elftallen. De Oranjeheren staan er goed voor. De 

heer Veen vindt het mooi om te zien dat Max Caldas, 

bondscoach van het Nederlands Elftal Heren, een groep 

van potentials heeft samengesteld met talenten uit 

de Hoofdklasse en Jong Oranje. Dit met het oog op 

het opleiden van de talenten voor de periode na de 

Olympische Spelen, richting het WK 2022. Tot slot wil de 

heer Veen graag de Hoofdklasseverenigingen bedanken 

voor de samenwerking bij de totstandkoming van het 

speelschema voor het komende seizoen. De voorzitter 

dankt de heer Veen en wenst hem veel succes komend 

jaar. 

Vervolgens nodigt de voorzitter de heer Brouwer 

uit om naar de microfoon te komen. De heer 

Brouwer heeft binnen het bestuur de portefeuille 

Verenigingsdienstverlening. De voorzitter is benieuwd 

wat de verenigingen de komende drie jaar kunnen 

verwachten. De heer Brouwer licht toe dat zijn 

portefeuille erop is gericht om verenigingen maximaal te 

ondersteunen met kennis. Kennis van buiten de (hockey)

sport, maar ook kennis van alle hockeyverenigingen 

zelf. De heer Brouwer zet zich graag in voor het sterker 

maken van de hockeycommunity. De verenigingen en de 

samenwerking tussen verenigingen zijn hierbij wat hem 

betreft onmisbaar. De voorzitter dankt de heer Brouwer 

en wenst ook hem veel succes.

 

Tot slot geeft de voorzitter aan dat Madeleine 

Bakker, bestuurslid Competitiezaken en 

Hoofdklasseaangelegenheden, haar laatste jaar als 

bestuurslid ingaat. Mevrouw Bakker bereikt volgend jaar 

het eind van de maximale termijn. De komende periode 

zal het bestuur op zoek gaan naar een opvolger. In 2022 

bereiken Peter Elders, bestuurslid Arbitrage, en Erik 

Cornelissen, voorzitter, het eind van de maximale termijn. 

Daarom zal ook tijdig op zoek worden gegaan naar 

opvolgers voor deze portefeuilles. 

6. Benoeming statutaire commissies

De voorzitter geeft het woord aan de secretaris, 

mevrouw Zijlstra. Zij meldt dat in de vergaderstukken 

voor de Tuchtcommissie, Commissie van Beroep, 

Financiële Commissie en Geschillencommissie 

Hoofdklasse staat beschreven welke leden aftredend 

zijn en wie het bestuur voorstelt om te benoemen of 

herbenoemen voor een periode van drie jaar. 

De secretaris vraagt de vergadering om goedkeuring 

voor het voorstel in de vergaderstukken. Zij verzoekt 

leden die een stemming willen om dit aan te geven in 

de chat. Er wordt geen behoefte aan een stemming 

geuit. Op basis daarvan constateert de secretaris dat 

het voorstel voor de benoeming van de leden van de 

statutaire commissies is goedgekeurd. 

7. Strategische Visie 2026

De voorzitter geeft het woord aan de directeur, de heer 

Gerritsen. Laatstgenoemde geeft aan dat de Strategische 

Visie 2026 voorafgaand aan de vergadering is gestuurd 

aan alle verenigingen. Zo ook de belangrijkste resultaten 

en inzichten die zijn opgedaan tijdens de ontwikkeling 

van de nieuwe visie. De heer Gerritsen is blij met het 

intensieve proces dat is doorlopen. Hierbij is op een 

aantal momenten met verenigingen gediscussieerd 

over diverse strategische onderwerpen. Daarnaast is 

de conceptversie via het KNHB Panel voorgelegd aan 

hockeyers, fans, trainers, coaches en scheidsrechters. Op 

basis van de input van al deze verschillende doelgroepen 

zijn aanpassingen en toevoegingen gedaan op het 

concept. Dit alles heeft geresulteerd in de Strategische 

Visie 2026, die vanavond ter goedkeuring aan de 

vergadering wordt voorgelegd. De heer Gerritsen dankt 

iedereen die heeft meegedacht en meegewerkt om tot 

dit resultaat te komen. 

De heer Gerritsen licht de Strategische Visie 2026 op 

hoofdlijnen toe. Tevens zal hij de vragen beantwoorden 

die verenigingen voorafgaand aan de vergadering 

hebben ingestuurd.

Ten opzichte van de Strategische Visie 2020 is een 

wezenlijke verandering en aanscherping doorgevoerd 

in de missie. De missie voor 2026 luidt: ‘De KNHB en 

haar verenigingen zorgen samen voor hockeyplezier 

en -ontmoeting in Nederland voor hockeyers en fans.’ 

Hierin komt nu duidelijk naar voren dat de KNHB 

én de verenigingen samen werken aan de gestelde 

doelstellingen en dat we er zijn voor de hockeyers  

én fans. 
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Verder wordt in de Strategische Visie 2026 de ambitie 

‘Nederland Hockeyland’ uitgesproken. ‘Nederlanders 

houden van hockey. Omdat ze het zelf spelen, omdat ze 

een functie op of rond het veld vervullen, omdat ze het 

een leuke sport vinden om naar te kijken of omdat ze 

gewoon trots zijn op de prestaties van Oranje. Hockey 

hoort net zo bij Nederland als onze tulpen, DJ’s en Dutch 

Design.’ 

Zoals naar voren komt in het interview met de heer 

Cornelissen en de heer Gerritsen, dat onderdeel is van 

de vergaderstukken, is bewust gekozen voor een écht 

ambitieuze ambitie. De heer Gerritsen geeft aan dat de 

KNHB graag deze ambitie wil uitstralen. 

Drie thema’s

Om de missie en ambitie waar te maken, werken we 

de komende jaren aan drie thema’s en vijf kritische 

succesfactoren. De drie thema’s luiden ‘Hockey overal 

van iedereen’, ‘De energieke hockeyvereniging’ en ‘Een 

sterk en gezond tophockeymodel’. De heer Gerritsen 

licht allereerst de thema’s kort toe.

Hockey overal van iedereen

Het doel van dit thema is om meer hockeyers (langer) 

te laten hockeyen met meer hockeyplezier. Daarvoor 

willen we als sport nog toegankelijker worden en 

inspelen op behoeften van verschillende doelgroepen. 

Om dat te realiseren wordt gewerkt aan nieuwe spel- 

en bindingsvormen. Denk bij nieuwe spelvormen 

bijvoorbeeld aan een Sevens-competitie van tien weken 

in de zomer, een studentenhockeytoernooi of flexibele 

competities op alle niveaus. Deze spelvormen worden 

georganiseerd naast de reguliere competitiewedstrijden 

op de zaterdagen en zondagen, die uiteraard ook worden 

behouden en versterkt. De heer Gerritsen geeft aan 

dat het op deze manier mogelijk wordt om in bepaalde 

levensfasen op een meer laagdrempelige manier 

betrokken te blijven. Zo kunnen hockeyers hun hele leven 

aan de hockeysport verbonden blijven. De KNHB gaat 

de verenigingen de komende jaren binnen dit thema 

inspireren en – waar nodig – ondersteunen. 

Gerelateerd aan dit thema is een verzoek ingediend 

door Ruud Hijmans, voorzitter M.H.C. Ommen. Dit 

verzoek luidt: “MHCO wil het KNHB-bestuur verzoeken 

een inventarisatie te starten om een apart reglement 

of een apart sub-reglement op te stellen voor de 

‘kleine vereniging’ (zeg een vereniging met minder 

dan 300-400 leden). Met name voor het vormen van 

teams (met name de jongens-/herenlijn) zijn de huidige 

dispensatieregels te restrictief en dienen KNHB-

functionarissen zich in bochten te wringen om bepaalde 

verzoeken te honoreren. Dit moet wat ons betreft 

anders, daar het in potentie destructief kan zijn voor de 

hockeymogelijkheden op de ‘kleine vereniging’.” 

Als reactie geeft de heer Gerritsen aan niet in detail 

te treden over aanpassingen in de reglementen. Wel 

wil hij graag benadrukken dat bij de ontwikkeling van 

de nieuwe strategie veel aandacht is besteed aan de 

kleinere verenigingen. Niet alleen in gesprekken met 

medewerkers en bestuursleden van de KNHB, maar ook 

in gesprekken met verenigingen. Zo is de heer Gerritsen 

in het kader van nieuwe bindingsvormen bijvoorbeeld 

op bezoek geweest bij M.H.C. Coevorden, een kleine 

vereniging in het noorden van het land. Mede op basis 

van de input van deze en andere verenigingen wordt het 

streven naar een landelijke dekking expliciet benoemd 

in de strategie. Daarmee wil de KNHB verenigingen in 

de minder populaire hockeygebieden in het land – dit 

zijn veelal kleinere verenigingen – ondersteunen en 

versterken. 

Het nieuwe bindingsmodel kan tevens bijdragen aan 

de oplossing voor het probleem dat de heer Hijmans 

schetst. De KNHB werkt aan een meer flexibel 

bindingsmodel voor de breedtesport, waarbij het onder 

andere laagdrempeliger wordt om in te vallen. Dit kan 

bijvoorbeeld aansluiten op de behoefte van studenten 

die altijd bij een kleine vereniging hebben gehockeyd 

en die – na hun verhuizing naar een studentenstad – in 

het weekend af en toe willen invallen bij hun oude club. 

Volgens de heer Gerritsen moet dit op een eenvoudige 

manier mogelijk gemaakt worden. Daarbij denkt hij 

aan het scannen van een QR-code om je als invaller 

gemakkelijk te kunnen registreren op het DWF (Digitaal 

Wedstrijdformulier). Hij ervaart zelf dat deze manier 

van registratie erg eenvoudig werkt nu iedereen zich 

bij een bezoek aan een vereniging moet registreren 

vanwege corona. Naast eenvoudige registratie is het van 

belang om het invallen in de breedtesport mogelijk te 

maken door aanpassingen te doen in de regels omtrent 

speelgerechtigdheid.

De energieke hockeyvereniging

Energieke hockeyverenigingen hebben we in feite al. Dit 

thema is erop gericht de verenigingen de komende jaren 

nog sterker te maken. De KNHB biedt graag inspiratie 

om een meer ondernemende vereniging te worden die 

openstaat voor nieuwe mogelijkheden, met behoud van 

de bestaande goede basis en structuur.

De heer Hijmans, voorzitter M.H.C. Ommen, heeft ook 

gerelateerd aan dit thema een verzoek ingediend. Dit 

verzoek luidt: “MHCO wil het KNHB-bestuur nadrukkelijk 

verzoeken de koepelorganisatie te gebruiken om met 

de energiesector in overleg te treden hoe een verdere 

energietransitie op de verenigingen mogelijk te maken. 
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(…) Nagenoeg elke vereniging zal met dit voornamelijk 

financiële vraagstuk en deze uitdaging te maken hebben 

de komende tijd.” 

De heer Gerritsen geeft aan dat de heer Hijmans zijn 

verzoek al had ingediend voor 1 september. Op die 

datum heeft de KNHB een samenwerking aangekondigd 

met SportStroom. Deze organisatie richt zich op de 

verduurzaming van sportaccommodaties. Gezamenlijk 

wordt een gratis energiescan aan verenigingen 

aangeboden om te kijken waar kostenreductie mogelijk 

is. Daarnaast biedt Signify hockeyverenigingen 

voordeliger led-verlichting aan, plus daaraan gekoppeld 

gratis led-verlichting voor binnen. Zo kunnen 

verenigingen ook op dit vlak de kosten drukken. 

Tot slot meldt de heer Gerritsen dat de KNHB is 

aangesloten bij een overleg vanuit VWS en NOC*NSF, 

dat vanuit het Nationaal Sportakkoord nadenkt over 

verduurzaming van sportaccommodaties. Chantal 

Mies is hier vanuit de KNHB bij aangesloten. Zij is ook 

beschikbaar om verenigingen te ondersteunen op het 

gebied van duurzaamheid. 

Een sterk en gezond tophockeymodel

Dit thema is met name gericht op een goed samenspel 

tussen de Hoofdklasse en Oranje. Daarbij wordt 

nadrukkelijk de keuze gemaakt om als KNHB en 

verenigingen samen te werken aan zowel een sterke 

Hoofdklasse met professionele uitstraling en een 

gezond verdienmodel als een sterk Oranje. Een moeilijke 

doelstelling, vooral vanwege de combinatie en het grote 

belang van beiden, maar door goed samen te werken is 

dit doel haalbaar.

Vijf kritische succesfactoren

Vervolgens licht de heer Gerritsen de vijf kritische 

succesfactoren kort toe. 

Kwalitatief goede begeleiding voor elke hockeyer en 

hockeyactiviteit

Op basis van input vanuit de verenigingen is ‘Kwalitatief 

goede begeleiding voor elke hockeyer en hockeyactiviteit’ 

toegevoegd als een van de kritische succesfactoren. Goed 

leren hockeyen en met plezier hockeyen gaat namelijk 

samen met en is afhankelijk van kwalitatief goede 

begeleiding. De hockeysport is sinds 1998 verdubbeld wat 

betreft het aantal leden, maar niet wat betreft het aantal 

goede trainers, coaches en scheidsrechters. Daarom is 

het goed om hier de komende jaren in te investeren. 

Een open en respectvolle hockeycultuur

Onze open en respectvolle hockeycultuur is een 

belangrijk goed waar we trots op mogen zijn. Ook de 

komende jaren willen we samen zorgen dat iedereen zich 

welkom voelt in de hockeyomgeving. Daarnaast is het 

belangrijk dat we met respect met elkaar omgaan en dat 

iedereen zich betrokken voelt bij de sport, de vereniging 

en elkaar. 

Technologie en informatie op orde

Deze kritische succesfactor is vooral bedoeld om als 

KNHB de verenigingen beter van dienst te kunnen 

zijn. Als voorbeeld noemt de heer Gerritsen dat de 

informatie uit de Verenigingsmonitor de KNHB en de 

verenigingen heeft geholpen in deze coronaperiode. 

In een van de lobbytrajecten vanuit de sport richting 

de overheid is bijvoorbeeld de vraag gesteld wat het 

betekent als de horeca op verenigingen in de maanden 

maart tot en met juli sluit. Vanuit de Verenigingsmonitor 

kon de KNHB binnen een halfuur een gefundeerd 

antwoord geven. Daarmee is het gelukt om beter voor de 

hockeyverenigingen op te komen. 

Hockey maatschappelijk betrokken

Bij deze kritische succesfactor draait het om de rol van 

alle verenigingen binnen de gemeenschap. Daarnaast 

gaat het ook over duurzaamheid en de lancering van de 

Hockey Foundation, in samenwerking met de Rabobank. 

Met de lancering van de Hockey Foundation geeft de 

KNHB vorm aan haar maatschappelijke rol. Tegelijkertijd, 

zo benadrukt de heer Gerritsen, zal de KNHB zowel 

grotere als kleinere reguliere verenigingen blijven 

ondersteunen in ook hun maatschappelijke rol. 

Een gezond financieel fundament voor de KNHB

Deze vijfde en laatste kritische succesfactor is gericht 

op de KNHB, maar zorgt er wel voor dat verenigingen 

goed geholpen kunnen worden. Een gezond financieel 

fundament is uiteraard ook van groot belang voor de 

verenigingen. Binnen de Strategische visie 2026 vindt 

u dit onderwerp terug onder het thema ‘De energieke 

hockeyvereniging’. 

De heer Gerritsen geeft aan dat de KNHB trots is op de 

Strategische visie 2026. Er is een lange periode aan de 

strategie gewerkt met de projectgroep onder leiding 

van Femke Frieling, adviseur strategie bij de KNHB. 

Deze Algemene Vergadering is een mooi moment om de 

strategie officieel te lanceren, al is het jammer dat we 

hierbij niet fysiek bijeen kunnen zijn. 

De gehele Strategische visie 2026 staat meteen na de 

Algemene Vergadering live op www.knhb.nl/strategie. Dit 

is een dynamisch portal, waardoor het mogelijk is om in 

de loop der tijd aanpassingen te doen – passend bij de 

actualiteit. Ook kunnen we op deze manier best practices 

van verenigingen koppelen aan de strategie. 
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De heer Gerritsen geeft het woord terug aan de 

voorzitter. De heer Cornelissen vraagt of er vragen zijn 

via de chat. Dat is niet het geval. Daarom vraagt hij de 

vergadering om goedkeuring voor de Strategische visie 

2026. Hij verzoekt leden die een stemming willen om 

dit aan te geven in de chat. Er wordt geen behoefte aan 

een stemming geuit. Op basis daarvan constateert de 

voorzitter dat de vergadering de Strategische visie 2026 

goedkeurt. 

De voorzitter dankt de vergadering voor het vertrouwen 

in deze nieuwe strategie. Hij uit de wens om als KNHB 

en verenigingen samen aan de slag te gaan, om in 2026 

succesvol terug te kunnen kijken op alles wat gezamenlijk 

bereikt is.

8. Corona-update

Op 4 september 2020 is een extra onderwerp 

toegevoegd aan de agenda, te weten een corona-update. 

Dit naar aanleiding van zowel actuele ontwikkelingen als 

ingestuurde vragen. 

De heer Cornelissen meldt dat Astrid Ventevogel, 

voorzitter Pinoké, een aantal vragen heeft gesteld. 

Deze betreffen het proces rondom de vaststelling van 

de reglementaire bepalingen inzake corona en hoe 

verenigingen hierbij betrokken worden. De voorzitter 

nodigt mevrouw Bakker, bestuurslid Competitiezaken en 

Hoofdklasseaangelegenheden, uit om naar de microfoon 

te komen om de vragen te beantwoorden. 

Mevrouw Bakker licht het proces toe rondom het 

vaststellen van reglementen met betrekking tot de 

competities op alle niveaus. De reglementen worden 

opgesteld door het bondsbureau van de KNHB. De 

medewerkers van het bondsbureau verzamelen 

gedurende het hele jaar kennis, input en casuïstiek 

vanuit de verenigingen. Op basis hiervan stellen ze de 

reglementen op. Deze worden vervolgens voorgelegd 

aan en vastgesteld door het bondsbestuur van de 

KNHB, waarvan de leden zijn benoemd door de 

Algemene Vergadering. Ditzelfde proces is doorlopen 

voor het vaststellen van de tijdelijke aanvullende 

bepalingen inzake het coronavirus. In deze bepalingen is 

voorafgaand aan de start van de competitie vastgelegd 

wie er promoveert en degradeert op de verschillende 

niveaus en hoe Europese tickets verdeeld worden 

wanneer de competitie niet volledig gespeeld kan  

worden vanwege maatregelen rondom het coronavirus. 

Ook heeft mevrouw Ventevogel de vraag gesteld bij 

welke besluiten van de competitieleider bezwaar en 

beroep mogelijk is. Mevrouw Bakker licht toe dat op 

dit punt in het coronareglement geen afwijkingen 

zijn opgenomen ten opzichte van bestaand beleid. 

Wanneer een competitieleider een besluit met 

competitiemaatregelen neemt, bestaat de mogelijkheid 

om bezwaar of een verzoek tot herziening in te 

dienen. Wanneer een competitieleider een besluit 

zonder competitiemaatregelen neemt, bestaat er geen 

mogelijkheid om bezwaar of een verzoek tot herziening 

in te dienen.

In de chat vraagt mevrouw Ventevogel om een extra 

verduidelijking van de antwoorden op haar vragen. 

Daarop legt mevrouw Bakker nogmaals uit dat het 

vaststellen van reglementen een bevoegdheid is van het 

bondsbestuur. Aangezien het coronavirus van invloed is 

op de kern van de hockeysport, namelijk de competitie, 

is door medewerkers op het bondsbureau uitgebreid 

nagedacht over tijdelijke aanvullende bepalingen voor 

het seizoen 2020-2021. De invloed van de verenigingen 

op de reglementen is beperkt. Wel heeft de KNHB 

contact met alle verenigingen, op de verschillende 

niveaus. Zo is de HHcv (het orgaan dat de belangen 

van de Hoofdklasseverenigingen behartigt) een van de 

partners van de KNHB waarmee overleg plaatsvindt. 

Als Hoofdklassevereniging maakt Pinoké onderdeel 

uit van de HHcv. Dit orgaan wordt geraadpleegd voor 

advies bij verschillende vraagstukken. Dit advies wordt 

vervolgens meegenomen in de besluitvorming door het 

bondsbestuur. 

Mevrouw Ventevogel geeft in de chat aan dat de 

HHcv deze rol niet heeft en/of niet pakt. Ze vraagt op 

welke manier gewaarborgd wordt dat verenigingen 

daadwerkelijk geraadpleegd worden. Aangezien de 

Algemene Vergadering bedoeld is voor alle verenigingen 

van de KNHB, gaat het wat betreft mevrouw Bakker 

te ver om tijdens de vergadering dieper in te gaan op 

de samenwerking tussen de KNHB en de HHcv en de 

bevoegdheden die Hoofdklasseverenigingen gedelegeerd 

hebben aan de HHcv. 

De heer Cornelissen vult aan dat accountmanagers, 

competitieleiders en andere medewerkers van het 

bondsbureau dagelijks intensief contact hebben met 

de verenigingen. Op die manier wordt continu gepolst 

wat er bij de verenigingen speelt. Op basis van al deze 

informatie probeert de KNHB de beste oplossing voor 

alle verenigingen te bieden. 

De heer Gerritsen meldt dat bij belangrijke besluiten die 

veel verenigingen aangaan de verenigingen ook expliciet 

worden geraadpleegd. Over het algemeen komt daar 

geen eenduidig beeld uit naar voren. Het is dan aan de 

KNHB om een knoop door te hakken.
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Mevrouw Bakker sluit dit onderwerp af en geeft aan 

graag op een ander moment verder in gesprek te gaan 

met mevrouw Ventevogel over de gestelde vragen met 

betrekking tot de HHcv.

 

Mevrouw Bakker geeft het woord terug aan de voorzitter. 

Hij dankt mevrouw Ventevogel voor het indienen van 

de vragen en mevrouw Bakker voor de beantwoording 

daarvan. De voorzitter informeert of er vragen of 

reacties binnen zijn gekomen via de chat. Dat is het 

geval. 

Adka van Osnabrugge, voorzitter V.M.H.C. Pollux, 

vraagt of er een algemene richtlijn is met betrekking 

tot boetes als een team zich op het laatste moment 

moet terugtrekken vanwege corona. Mevrouw Bakker 

antwoordt mevrouw Van Osnabrugge dat wanneer een 

team niet kan spelen vanwege coronagerelateerde 

omstandigheden – en dit is erkend door de 

competitieleiding – er uiteraard geen sprake is van 

boetes. Corona kan ons allemaal overkomen en raken. 

Vandaar dat het geven van een boete er volgens de 

KNHB in dit geval niet bij hoort. 

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de heer 

Gerritsen om de ingestuurde vraag van Remco van 

Oyen, voorzitter Rijswijksche H.C., te beantwoorden. 

Zijn vraag luidt: “Hoe ziet de KNHB de zaalcompetitie 

in combinatie met de verantwoordelijkheden van 

zaalleiders en publiek?” De heer Gerritsen geeft aan 

dat er verschillende vragen over de zaalcompetitie 

binnenkomen op het bureau en bij het bestuur. De KNHB 

is sinds de zomer in gesprek met NOC*NSF en andere 

sportbonden, waaronder de zaalsportbonden, om de 

stand van zaken te monitoren. Verwacht wordt dat in 

de week van 14 september nadere informatie gedeeld 

kan worden met de verenigingen. De KNHB beseft de 

urgentie voor de verenigingen, maar kan op dit moment 

nog geen duidelijkheid geven. 

Kim van Rosmalen, secretaris H.C. Oranje-Rood, vraagt 

of de KNHB in de week van 14 september met een 

definitieve ‘go or no go’ komt. De heer Gerritsen kan 

dat helaas niet bevestigen, gezien de beschikbare 

informatie op dit moment. Hij benadrukt dat de KNHB 

de verenigingen zo snel als mogelijk is duidelijkheid zal 

verschaffen. 

9. Rondvraag

De voorzitter informeert bij de vergadering of er nog 

vragen zijn. Hij constateert dat er geen vragen zijn. 

10.  Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun deelname 

aan deze online Algemene Vergadering, waarna hij de 

vergadering sluit. De heer Cornelissen spreekt de hoop 

uit iedereen binnenkort weer persoonlijk te kunnen 

ontmoeten. Tot slot wenst hij alle verenigingsbestuurders 

succes met het draaiende houden van hun vereniging in 

deze moeilijke tijd

AV 2020 KNHB - Notulen 9 september 2020   13



Jaarplan en 
begroting 2021



Jaarplan en begroting 2021

Volgt in nazending. 
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