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Notulen 
Algemene Vergadering 
25 juni 2022



Notulen Algemene Vergadering 
25 juni 2022, hybride vergadering (locatie: Van der Valk Hotel ’s-Hertogenbosch-Vught)

De volgende leden in Categorie A zijn vertegenwoordigd:  

HC Alkemade, MHC Alliance, AMHC Amersfoort, Apeldoornsche MHC, HC Baarle, Baarnse MHV, HC Delta Venlo, 

Deventer HV, ESHV Don Quishoot, MHC Ede, HC Feijenoord, MHC Fletiomare, Hockey Geldrop, MHC Goirle, HC Haarlem, 

GZG Hardenberg, HSC Hermes, DHC Hudito, THC Hurley, HC IJsseloever, SV Kampong Hockey, HC Leerdam,  

MHC Leusden, LOHC, SMHC Magnus, MHC MEP, VMH&CC MOP, HV Myra, HC Naarden, BHC Overbos, SV Phoenix,  

VMHC Pollux, MHC De Reigers, HC Rijnvliet, Rijswijksche HC, Ring Pass Delft, ZSV Schaerweijde, Hockeyclub SCHC, 

DMHC Shinty, MHC Tempo, MHC Uitgeest, USHC, MMHC Voordaan, Wageningsche MHC, HC Wateringse Veld,  

MHC De Westerduiven, AMHC Westerpark, MHC Woerden, HC Ypenburg.

De volgende leden in Categorie B zijn vertegenwoordigd: 

-

Van de volgende leden in Categorie A is bericht van verhindering ontvangen: 

HC Barendrecht, HV Bleiswijk, HV Dorsteti, DSHC, HC Eindhoven, MHC Forescate, HDM, HC Horst, HC Klein Zwitserland, 

HC Kromme Rijn, HC Oranje-Rood, Pinoké, BHV Push, LHC Roomburg, MHC Rosmalen, HV ’t Spandersbosch,  

WFHC Spire, HC Tilburg, HC UNO, HC Zeewolde.

Van de volgende leden in Categorie B is bericht van verhindering ontvangen: 

-

Toelichting hybride vergadering

Deze Algemene Vergadering (AV) van de Koninklijke 

Nederlandse Hockey Bond (KNHB) vindt zowel op locatie 

als online plaats. De moderator van deze hybride verga-

dering is Clarinda Sinnige, manager Marketing & Com-

municatie bij de KNHB. Clarinda heet alle aanwezigen 

van harte welkom. Om deze vergadering goed te laten 

verlopen heeft zij een aantal mededelingen. 

 

Alle aanwezigen is voorafgaand aan de vergadering 

verzocht om eventuele vragen in te sturen. Deze vragen 

worden tijdens de vergadering beantwoord. Voor de 

online aanwezigen is het niet mogelijk om camera en 

microfoon aan te zetten tijdens de vergadering. Wel staat 

de chat tijdens de hele vergadering open om vragen te 

stellen en opmerkingen te plaatsen. Voor de aanwezigen 

in de zaal is het mogelijk om een vraag te stellen bij de 

microfoon. Daarnaast is het mogelijk om via de app  

Online ALV vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen 

in de chat. De moderator coördineert alle vragen en op-

merkingen in de chat en uit de zaal. De vragen worden –  

waar mogelijk – direct beantwoord in de chat of toege-

licht door bestuursleden of leden van het management-

team 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. 

 

Het stemrecht geldt voor zowel bestuurders van 

reguliere verenigingen in Categorie A als bestuurders 

van andere hockeyverenigingen in Categorie B. Onder 

Categorie B verstaan we kandidaat-leden, masters en 

grandmasters, rolstoelhockeyverenigingen en bedrijfs-

hockeyverenigingen. Categorie A heeft per 25 leden  

1 stem, met een minimum van 1 stem. Categorie B heeft 

per 50 leden 1 stem, met een minimum van 1 stem. Erele-

den, Leden van Verdienste, commissieleden van de KNHB 

en verenigingen gerelateerd aan de hockeysport  

in Categorie C hebben geen stemrecht. 

 

De manier van stemmen tijdens de hybride AV is een 

combinatie van stemmen bij acclamatie en via de stem-

tool. De voorzitter legt zoals gewoonlijk een besluit voor 

aan de vergadering. De aanwezigen hebben de mogelijk-

heid om mondeling of in de chat aan te geven of zij een 

stemming willen. Is dat niet het geval, dan is het besluit 

bij acclamatie aangenomen. 

 

Is er behoefte aan een stemming? Dan is een digitale 

stemming mogelijk via de app Online ALV en via de 

online omgeving waar de aanwezigen zijn ingelogd. Bij de 

AV geldt een gewogen stemming. Alleen degenen die bij 

aanmelding hebben aangegeven dat zij een stem uitbren-

gen namens de vereniging hebben de mogelijkheid om 

te stemmen. Er kan slechts één persoon per vereniging 

een stem uitbrengen. Het is mogelijk om voor, tegen of 

blanco te stemmen. De blanco stemmen tellen niet mee 
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in de stemverhouding. De meerderheid wordt bepaald 

op basis van het totaal aantal uitgebrachte voor- en 

tegenstemmen. Direct na de stemming komt het aantal 

uitgebrachte stemmen in beeld; hier zit nog géén weging 

aan. De uitslag van 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. 

 

Clarinda wijst de aanwezigen erop dat er enige vertra-

ging in de verbinding kan zitten. 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 even-

tueel niet kan stemmen – bij het lid ligt. 

 

Tot slot geeft Clarinda aan dat de presentielijst wordt 

opgesteld aan de hand van de aanwezigen op locatie en 

de aanwezigen die online zijn ingelogd bij aanvang van 

deze vergadering. 

 

Clarinda wenst iedereen een prettige vergadering en 

geeft het woord aan Erik Cornelissen, voorzitter van de 

KNHB. 

1.   Opening

Erik Cornelissen dankt Clarinda voor de toelichting. Hij 

heet alle aanwezigen van harte welkom bij de Algemene 

Vergadering van de KNHB. Hij verwelkomt in het bijzonder 

de aanwezige Ereleden, te weten Jan Albers, Madeleine 

Bakker-Smit, Marjolein Bolhuis-Eijsvogel, Els van Breda 

Vriesman-Commandeur, Willem Cornelis, Bob Davidzon, 

Wiert Doyer, Marijke Fleuren, Reinoud Imhof en Frans 

Spits. 

 

Erik blikt terug op het afgelopen jaar, waarin het corona-

virus flinke impact heeft gehad op het zaalhockeyseizoen. 

Een deel van de competitiewedstrijden – regulier of in 

alternatieve vorm – kon plaatsvinden. De rest van de com-

petitie kon helaas niet worden gespeeld. Gelukkig verbe-

terde de situatie rondom het coronavirus in het voorjaar. 

Tijdens het veldhockeyseizoen konden we weer genieten 

van het verenigingsleven en de hockeysport. 

Ook kan iedereen weer genieten van tophockey op inter-

nationaal niveau. Op verschillende clubs in het land wor-

den de FIH Pro League-wedstrijden gespeeld. Vanmiddag 

neemt het Nederlands Elftal Heren het op tegen Spanje 

op HC ’s-Hertogenbosch. De Nederlandse hockeyheren 

hebben de FIH Pro League van dit jaar nu al gewonnen. 

Een knappe prestatie van dit relatief nieuwe en jonge 

team, onder leiding van de nieuwe bondscoach Jeroen 

Delmee. De KNHB is hier dan ook trots op.

De komende periode kunnen we blijven genieten van in-

ternationaal tophockey. Volgende week start namelijk het 

WK voor dames. Dit toernooi vindt plaats op twee locaties: 

het Wagener Stadion in Amstelveen en het Spaanse 

Terrassa. De poulewedstrijden van het Nederlands Elftal 

Dames, twee kwartfinales en twee cross-overs tussen 

nummer twee en drie uit de poulefase worden in het 

Wagener Stadion gespeeld; de overige kwartfinales, cross-

overs, twee halve finales en de finale worden allemaal in 

Terrassa gespeeld.

Het Nederlands Elftal Dames heeft een roerige tijd achter 

de rug. Voor speelsters en begeleiding – maar ook voor 

bestuursleden en medewerkers van de KNHB – was dit 

geen leuke periode. We hebben er samen veel tijd en 

energie in gestoken. Gelukkig heeft dit ertoe geleid dat 

we nu samen op weg zijn naar een positieve en energieke 

toekomst. De dames hebben de afgelopen periode flinke 

stappen gezet, wat een groot compliment verdient. Ook 

binnen de KNHB-organisatie zijn stappen gezet. 

Erik en Renske van Geel, bestuurslid Tophockey Dames, 

hebben het team afgelopen week persoonlijk veel succes 

gewenst tijdens het WK, maar vooral ook veel plezier. We 

kijken uit naar een mooi en succesvol toernooi. 

Waar Erik Cornelissen ook graag aandacht voor vraagt is 

de verharding binnen de maatschappij. Deze algemene 

trend is eveneens van invloed op alle betrokkenen in het 

hockey. Denk aan verenigingen, spelers, media en de 

KNHB. Als KNHB merken we dat mensen eerder – zowel 

online als offline – een mening geven. Daarbij komen 

we sneller tegenover elkaar te staan. Voor de KNHB is 

het soms lastig om daar een goede nuance in te vinden. 

Als koepelorganisatie zijn we soms het terechte, maar 

tegelijkertijd ook het makkelijke doelwit. Daar loopt de 

KNHB niet voor weg. Alleen wordt de KNHB steeds vaker 

gevraagd om een kant te kiezen bij een conflict tussen 

verenigingen of tussen een vereniging en haar leden. In 

zo’n geval wordt naar de KNHB gekeken als redmiddel. 

Uiteraard helpen we onze leden graag, maar Erik vraagt 

de aanwezigen om begrip als de KNHB geen duidelijke 

kant kiest, maar er voor beide leden en kanten wil zijn, 

of niet naar buiten komt met een statement dat één van 

haar leden kan schaden. 

Erik doet een oproep om te blijven samenwerken en met 

elkaar in gesprek te blijven. Ook als het gaat om thema’s 

die voor beide partijen minder leuk zijn. Zo kunnen we 

samen de hockeysport blijven ontwikkelen. 

Een andere zorg is dat verenigingen moeite hebben om 

vrijwilligers en hockeyers te behouden. Na jarenlange 
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groei is er een trendbreuk gaande, die versterkt kan zijn 

door de gevolgen van de coronacrisis. Het aantal aanmel-

dingen van hockeyers voor het nieuwe seizoen blijft op 

dit moment achter in vergelijking met andere jaren. Het 

is belangrijk om ons ervan bewust te zijn dat werving en 

behoud van leden niet meer automatisch gaat. Dit is iets 

waar we ons structureel voor in moeten zetten als KNHB 

en verenigingen. De KNHB steunt de verenigingen hier 

graag bij met behulp van flexibel hockeyaanbod, flexibele 

lidmaatschapsvormen en het vernieuwde Funkey- 

programma, maar ook met tips and tricks op het gebied 

van werving en behoud van de (jongste) jeugd. Verder 

heeft de KNHB onderzoek gedaan naar het ideale  

hockeyjaar. De resultaten worden binnenkort gedeeld 

met de verenigingen. Dit alles helpt verenigingen om in te 

spelen op de wensen en behoeften van hun (potentiële) 

leden. De KNHB biedt graag kennis en inspiratie en vraagt 

verenigingen om samen de handschoen op te pakken. 

Alle secretarissen en wedstrijdsecretarissen hebben een 

mail ontvangen over de vervanging van Sportlink door 

het programma Championshipplanner. Deze nieuwe tool 

maakt het voor verenigingen makkelijker om wedstrijden 

in te plannen. Dat is een mooie stap voorwaarts. 

Tot slot kijken we allemaal uit naar het nieuwe hockey-

seizoen. Erik spreekt de wens uit om samen met de 

verenigingen nieuwe initiatieven te ontplooien om zoveel 

mogelijk hockeyers en vrijwilligers te werven en te behou-

den. Hij hoopt met de verenigingen samen te werken in 

een open en verbindende sfeer. Gezamenlijk kunnen we 

gebruikmaken van de kracht van de hockeysport. 

De voorzitter wenst iedereen een goede vergadering toe 

en opent de Algemene Vergadering van de KNHB. 

Huishoudelijke mededelingen

Erik constateert dat met de vertegenwoordiging van 49 

reguliere verenigingen voldaan wordt aan het quorum 

van ten minste 25 leden uit Categorie A voor het nemen 

van rechtsgeldige besluiten. Van deze hybride vergade-

ring worden – zoals gebruikelijk – opnamen gemaakt ten 

behoeve van het opstellen van de notulen. Vervolgens 

geeft hij het woord aan de secretaris, Catrien Zijlstra. 

 

Catrien heet iedereen van harte welkom. Ze meldt dat 

berichten van verhindering worden opgenomen in de 

notulen van deze vergadering. Bericht van verhindering 

is ontvangen van de volgende Ereleden: Dick van  

Boven, Nico Broers, Joop Burbach, Lex Donia, Rita  

Keverling Buisman, Marianne Kooijman-Bernard, Peter 

Paul Lathouwers, Peter von Reth, Japik Riemersma, 

Johan Wakkie, Theo Ykema en Karen Wesselink.

2.   Notulen Algemene Vergadering  
24 november 2021

Catrien Zijlstra constateert dat voorafgaand aan de 

vergadering geen vragen of opmerkingen zijn ontvangen 

over de toegezonden notulen van de Algemene Vergade-

ring van 24 november 2021. Tijdens de huidige verga-

dering op locatie en via de chat zijn evenmin vragen of 

opmerkingen ontvangen over de notulen. De secretaris 

verzoekt leden die een stemming willen om dit monde-

ling of in de chat aan te geven. Er wordt geen behoefte 

aan een stemming geuit. Op basis daarvan constateert 

de secretaris dat de vergadering instemt met de notulen. 

Hiermee zijn de notulen van de Algemene Vergadering 

van 24 november 2021 vastgesteld. 

3.  Bestuursverslag en jaarrekening 2021  

Vervolgens is het woord aan Erik Gerritsen. De directeur 

van de KNHB heet alle aanwezigen welkom. Hij geeft aan 

dat het bestuursverslag 2021 en de jaarrekening 2021 

voorafgaand aan de vergadering aan alle verenigingen 

zijn gestuurd. In deze vergadering licht hij alleen enkele 

belangrijke onderwerpen toe. 

Bestuursverslag 2021

Er is een uitgebreid bestuursverslag opgesteld. Hiermee 

voldoet de KNHB aan de voor haar geldende richtlijnen 

voor verslaggeving. Genoemd verslag geeft inzicht in de 

activiteiten van 2021, de bestuurssamenstelling en de  

bureauorganisatie. Het verslag bevat tevens een vooruit-

blik op 2022. Ook geeft het inzicht in het risicomanage-

ment van de KNHB en de (niet gesaldeerde) geldstromen 

over 2021.

Jaarrekening 2021

Vervolgens wordt een aantal aandachtspunten belicht 

met betrekking tot de jaarrekening. Aan zowel de baten- 

als de lastenkant zijn er uitdagingen te benoemen. 

Uitdagingen baten  

Eén van de uitdagingen aan de batenkant is het zeker 

stellen van inkomsten uit sponsorcontracten. De KNHB 

heeft partners en sponsors die al lange tijd aan de 

organisatie verbonden zijn. Daardoor weet je wat je aan 

elkaar hebt. Zeker in deze moeilijke tijd is dat prettig. Dit 

heeft er dan ook toe geleid dat inkomsten minder snel 

ter discussie zijn gesteld, ondanks dat de KNHB in 2020 

niet alles volgens afspraak heeft kunnen leveren. Een 

deel van de tegenprestaties zal de KNHB dan ook in 2021 

gaan leveren. De KNHB heeft zich ingezet voor zo hoog 

mogelijke inkomsten uit sponsorcontracten. 
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Een tweede uitdaging heeft betrekking op inkomsten uit 

opleidingen. Vanwege corona konden veel opleidingen 

niet doorgaan, waardoor hier geen inkomsten uit  

voortgekomen zijn.

Ten derde benoemt de heer Gerritsen de inkomsten van-

uit de verenigingen. In 2020 is er geen indexatie door-

gevoerd op de contributie, wat neerkwam op een bedrag 

van € 100.000. Daarnaast heeft de KNHB in 2020 een 

solidariteitsbijdrage van in totaal € 500.000  

verstrekt aan de verenigingen. De communicatie over 

deze tegemoetkoming is bewust alleen aan de verenigin-

gen verstuurd. Deze bijdrage was namelijk bedoeld ter  

ondersteuning van de verenigingen. Ook in 2021 is  

inmiddels een solidariteitsbijdrage verstrekt van in  

totaal € 800.000. Deze tweede bijdrage is uiteraard  

niet opgenomen in de jaarrekening over 2020. 

Voor het zeker stellen van inkomsten is de KNHB niet 

alleen in gesprek gegaan met sponsors. De KNHB is ook 

het gesprek aangegaan met NOC*NSF over de tophockey-

subsidie. Deze subsidie is geoormerkt geld, onder andere 

ten behoeve van de nationale teams, de programma’s, 

de reizen en de staf. Aangezien een aantal activiteiten 

in 2020 niet kon doorgaan, zijn dit geen inkomsten voor 

2020, maar zijn deze inkomsten naar 2021 verplaatst.

Verder benoemt de heer Gerritsen dat er geen inkomsten 

zijn geweest uit kaartverkoop voor de FIH Pro League 

wedstrijden, omdat de wedstrijden niet door konden gaan 

of zijn gespeeld zonder publiek. 

Tot slot gaat de heer Gerritsen in op de NOW-regeling, die 

de overheid beschikbaar heeft gesteld vanwege corona. 

De KNHB heeft aanvragen ingediend voor NOW 1 (vanaf 

april tot en met juni 2020), NOW 2 (vanaf juli tot en met 

oktober 2020) en NOW 3 (vanaf november 2020 tot en 

met januari 2021). Met behulp van deze regelingen heeft 

de KNHB compensatie kunnen krijgen voor een grote 

daling van inkomsten. Daarnaast heeft de KNHB hiermee 

kunnen voorzien in de personeelskosten. De uitdaging 

omtrent deze NOW-regeling zit vooral in de onbekendheid 

bij de afrekeningen. NOW 1 is inmiddels afgerekend, de 

overige aanvragen nog niet. De afrekeningen van NOW 2 

en 3 vinden op een later moment plaats, wat onzekerheid 

met zich meebrengt. 

Uitdagingen lasten 

Ook aan de kostenkant zijn er in 2021 de nodige uitdagin-

gen als gevolg van corona. De KNHB heeft hier al vanaf 

het begin van de coronacrisis in 2020 snel naar gehan-

deld. Dit beleid is voortgezet in 2021. 

Op dag één van de coronacrisis heeft de KNHB het besluit 

genomen om medewerkers die uit dienst gaan niet te 

vervangen. Daarnaast besloot de KNHB om – indien  

mogelijk – tijdelijke contracten te beëindigen. Verder 

heeft de KNHB de maandelijkse betalingen ten behoeve 

van de NOW-aanvragen administratief goed gemonitord. 

Gezien het wegvallen en wijzigen van werkzaamheden 

binnen de organisatie is personeel op andere activiteiten 

ingezet dan zij normaal gesproken doen.

Daarnaast had de KNHB te maken met een spanningsveld 

als gevolg van corona. Enerzijds zorgt het vroegtijdig 

annuleren van activiteiten ervoor dat er zo min mogelijk 

kosten worden gemaakt. Anderzijds is er het beleidsma-

tige belang om zo lang mogelijk te vechten om evenemen-

ten door te laten gaan. Dat geldt ook voor wedstrijden, 

activiteiten van de nationale teams en de zaalhockeycom-

petitie. Het laveren binnen dit spanningsveld was continu 

nodig. Dit is niet eenvoudig geweest, zoals bijvoorbeeld 

tot uiting kwam bij het annuleren van een groot deel van 

het zaalhockeyseizoen 2021-2022. Ook had de KNHB te 

maken met verschillende belangen bij het wel of niet 

aanvragen van de TVS-regeling. 

Tot slot heeft de KNHB hard gewerkt om zoveel mogelijk 

subsidie- en sponsorverplichtingen na te komen. Niet 

alleen omdat we graag de activiteiten uitvoeren, maar 

ook om de relatie goed te houden. Met diverse partijen is 

gesproken over reallocatie van niet-bestede subsidie- en 

sponsorgelden naar komende jaren. Hierover heeft de 

KNHB goede afspraken kunnen maken. 

Exploitatie 2021 op hoofdlijnen 

Erik Gerritsen deelt mee dat de KNHB het saldo in 2021 

op nul heeft begroot. Hij licht een aantal grote verande-

ringen toe ten opzichte van de begroting. 

De solidariteitsbijdrage van de KNHB aan de verenigingen 

bedroeg € 781.000. Dit bedrag is grotendeels gecompen-

seerd door inkomsten uit NOW 3, 4 en 6 van in totaal  

€ 690.000. Daarnaast waren de uitgaven aan het prijzen-

geld voor het Nederlands Elftal Dames en Heren iets ho-

ger dan begroot. Dit is het gevolg van de twee behaalde 

gouden EK-medailles. Een andere wijziging ten opzichte 

van de begroting betreft hogere inkomsten uit opleidin-

gen. Daarnaast waren er als gevolg van de coronamaat-

regelen minder kosten voor onder andere activiteiten en 

huisvesting. 

Dit alles levert een exploitatiesaldo op van plus  

€ 646.000. De KNHB laat dit positieve resultaat ten 

goede komen aan de hockeysport. Het bedrag is groten-

deels verwerkt in een bestemmingsreserve Strategische 

visie 2026 en voor een deel in de algemene reserve. 

Erik concludeert dat het hard durven ingrijpen aan het 

begin van de coronacrisis en voorzichtigheid gedurende 

2020 en 2021 de KNHB een goede positie heeft opge-

leverd. Wat hier ook aan heeft bijgedragen is de goede 

monitoring en verwerking van de financiële administratie
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Controle 2021

Erik Gerritsen meldt dat de KNHB een positief verslag 

van de Financiële Commissie heeft ontvangen met het 

voorstel tot het verlenen van decharge aan het bestuur 

voor het gevoerde financiële beleid. Ook heeft de KNHB 

een goedkeurende controleverklaring over 2021 ontvan-

gen van de externe accountant.

Vragen van verenigingen

Voorzitter Erik Cornelissen vraagt de aanwezigen of er 

vragen zijn. Ook informeert hij bij Clarinda Sinnige of er 

vragen zijn gesteld in de chat. 

Lisa Kuiken, voorzitter van DHC Hudito, vraagt of er 

tijdens deze Algemene Vergadering ook een begroting 

wordt gepresenteerd. Zij geeft aan tevreden te zijn met 

de liquiditeits- en continuïteitscijfers van de KNHB. Ze be-

noemt dat uit de historie blijkt dat de personeelskosten 

in 2020 gestegen zijn om de doelstellingen van de KNHB 

te realiseren. Gezien de huidige toelichting op de cijfers 

– in combinatie met de uitdagingen waar de hockeysport 

voor staat – doet Lisa Kuiken het verzoek om te investe-

ren in personeel. Zij is dan ook benieuwd hoe de KNHB 

naar de toekomst kijkt. 

Erik Gerritsen licht toe dat de KNHB werkt met kalender-

jaren. De begroting staat op de agenda van de najaars-

vergadering. Met betrekking tot het verzoek om te inves-

teren in personeel is Erik het deels eens en deels oneens 

met Lisa Kuiken. Hij staat volledig achter de wens om te 

investeren in mensen. We hebben hen in deze moeilijke 

periode nodig. Bovendien wordt het steeds moeilijker 

om goede mensen aan de organisatie te verbinden en te 

behouden. Het dilemma daarbij: de kosten. Via de CAO 

Sport worden de kosten voor personeel jaarlijks hoger. 

Dat kan spanning opleveren met de inkomsten die daar 

tegenover staan. Het is dus van belang om te zoeken 

naar de juiste balans. 

Clarinda meldt dat er geen vragen binnen zijn gekomen 

via de chat. Ook vanuit de zaal zijn er geen vragen meer.

Verlenen van decharge aan het bondsbestuur 

De voorzitter vraagt de vergadering in te stemmen met 

het bestuursverslag en de jaarrekening 2021, inclusief de 

verklaring van de accountant en de Financiële Commis-

sie. De voorzitter verzoekt leden die een stemming willen 

om dit mondeling of in de chat aan te geven. Er wordt 

geen behoefte aan een stemming geuit en de aanwezi-

gen in de zaal applaudisseren. Op basis daarvan consta-

teert de voorzitter dat de vergadering instemt met het 

voorgelegde besluit. Hiermee stelt hij het bestuursver-

slag en de jaarrekening 2021 vast, inclusief de verklaring 

van de accountant en de Financiële Commissie.

Vervolgens vraagt de voorzitter de vergadering decharge 

te verlenen aan het bestuur over 2021. De voorzitter ver-

zoekt leden die een stemming willen om dit mondeling of 

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

stemming geuit en de aanwezigen in de zaal applaudis-

seren. Op basis daarvan constateert de voorzitter dat 

door de afdeling Financiën. Deze afdeling staat onder 

leiding van Karin van Willigen, manager Financiën en 

Bedrijfsvoering bij de KNHB. De komende jaren heeft de 

KNHB samen met de verenigingen de kans om te werken 

aan het uitvoeren van de Strategische visie 2026. 

Vermogen

Het vermogen van de KNHB bestaat uit drie onderde-

len. Ten eerste de continuïteitsreserve. De KNHB heeft 

een continuïteitsreserve om te kunnen voldoen aan de 

doelstellingsverplichtingen en voor 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. 

Genoemde reserves moeten voldoen aan eisen van liqui-

diteit, solvabiliteit en continuïteit. Deze eisen zijn opge-

legd door NOC*NSF in haar subsidierichtlijnen. De KNHB 

voldoet aan deze eisen. Uit voorzichtigheid hanteert de 

KNHB zelfs een eigen norm die iets meer zekerheid biedt. 

Het advies van de Financiële Commissie is om deze voor-

zichtigheid vast te houden. De KNHB werkt de komende 

jaren dan ook volgens dezelfde normen. 

In onderstaande tabel is te zien dat de KNHB voldoet aan 

de door NOC*NSF en de KNHB gestelde normen. 

 ULTIMO 2021 ULTIMO 2020 NORM KNHB NORM NOC*NSF

Liquiditeit 1,6 1,7 > 1,0 1,00

Solvabiliteit 0,5 0,5 > 0,2 0,20
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de vergadering decharge verleent aan het bestuur voor 

het gevoerde beleid. Hij dankt de verenigingen voor het 

vertrouwen. 

Ook spreekt voorzitter Erik Cornelissen zijn dank uit aan 

Erik Gerritsen voor het gevoerde beleid en zijn toelich-

ting daarop. Daarnaast spreekt hij zijn dank uit aan Karin 

van Willigen voor haar inzet voor het gevoerde financiële 

beleid. 

Contributie seizoen 2022-2023

Erik Cornelissen licht toe dat de contributie jaarlijks 

wordt verhoogd met de CPI-index. Tussen seizoen 2011-

2012 en 2019-2020 lag dit percentage tussen de 0,7 en 

2,9%. Vanwege de coronacrisis heeft geen indexatie 

plaatsgevonden over seizoen 2020-2021 en 2021-2022. 

Hiertoe heeft de KNHB besloten om de verenigingen 

tegemoet te komen. In mei 2022 staat de CPI-index op 

9,2%. Dit zou een te forse kostenstijging opleveren voor 

verenigingen en hockeyers. Daarom wil de KNHB voor 

seizoen 2022-2023 eenmalig afwijken van de index die 

normaal gesproken wordt gehanteerd. De KNHB stelt 

voor de contributie voor het komende seizoen te ver-

hogen met 2,5%. Dit percentage is mede gebaseerd op 

het indexatiepercentage in de al vastgestelde CAO Sport 

voor het jaar 2023.

De voorzitter vraagt de vergadering in te stemmen met 

de contributie voor het seizoen 2022-2023. Hij verzoekt 

leden die een stemming willen om dit mondeling of in 

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

stemming geuit en de aanwezigen in de zaal applaudis-

seren. Op basis daarvan constateert de voorzitter dat de 

vergadering instemt met het voorstel voor de contribu-

tie. Hiermee stelt de voorzitter de contributie voor het 

seizoen 2022-2023 vast. 

4.  Toelating nieuwe (kandidaat-)leden 

Het bestuur vraagt de vergadering om SC Muiden toe te 

laten als volwaardig lid in Categorie A. Daarnaast draagt 

het bestuur HC Ridderkerk en EHV Never Less voor als 

kandidaat-leden van de KNHB in Categorie B. Daartoe wil 

Victor Brouwer, bestuurslid Verenigingen en Hockeyers, 

de vergadering graag eerst laten kennismaken met deze 

nieuwe verenigingen. 

Allereerst komt Karin Kayadoe, voorzitter van HC Ridder-

kerk, naar voren. Victor vraagt haar hoe deze vereniging, 

opgericht vanuit de Hockey Foundation, is ontstaan. Zij 

licht toe dat er vroeger een hockeyclub in Ridderkerk 

was, maar dat deze niet meer bestaat. Sindsdien sloten 

hockeyers zich aan bij andere verenigingen om alsnog 

te kunnen spelen. De Hockey Foundation kwam met het 

initiatief om een hockeyvereniging in Ridderkerk op te 

richten die toegankelijk is voor iedereen. Er was gelijk 

interesse om daarmee aan de slag te gaan. Karin vindt 

het vooral leuk dat kinderen lid zijn die er eerder niet 

over zouden peinzen om op hockey te gaan. Deze kin-

deren zijn nu met veel plezier aan het hockeyen. Op de 

vereniging leren de kinderen om respectvol met elkaar 

om te gaan en het vooral ook erg gezellig met elkaar te 

hebben. De hockeyclub is er klaar voor om het stokje van 

de Foundation over te nemen en door te groeien naar 

een bruisende vereniging. 

Vervolgens komen de aanwezige bestuursleden van EHV 

Never Less naar voren. Deze studentenhockeyvereniging 

van de Erasmus Universiteit bestaat al sinds 1990. Victor 

is benieuwd waarom de vereniging zich nu wil aanslui-

ten bij de KNHB. Marin Alkemade, voorzitter Technische 

Commissie, licht toe dat er al jaren op maandag een in-

terne competitie wordt gespeeld. Steeds vaker kreeg het 

bestuur de vraag of het ook mogelijk was om op zondag 

in de reguliere competitie mee te spelen. Het bestuur is 

daarover in gesprek gegaan met de KNHB.  

Dit heeft ertoe geleid dat EHV Never Less vandaag wordt 

voorgedragen als kandidaat-lid. Er wordt getraind en 

op maandagavond gespeeld op RHV Leonidas. Vanaf 

komend seizoen zullen de wedstrijden van Heren 1 en 

Dames 1 worden gespeeld op HC Rotterdam. Victor weet 

dat studentenverenigingen vaak een eigen lied hebben 

en nodigt het bestuur uit om dat te zingen. Na het lied 

volgt applaus van de aanwezigen. 

De voorzitter vraagt goedkeuring aan de vergadering om 

SC Muiden toe te laten als volwaardig lid in Categorie A 

en HC Ridderkerk en EHV Never Less als kandidaat-leden 

in Categorie B. Hij verzoekt leden die een stemming wil-

len om dit mondeling of in de chat aan te geven. Er wordt 

geen behoefte aan een stemming geuit en de aanwezi-

gen in de zaal applaudisseren. Op basis daarvan consta-

teert de voorzitter dat de vergadering instemt met de 

toelating van SC Muiden als volwaardig lid in Categorie A 

en HC Ridderkerk en EHV Never Less als kandidaat-leden 

in Categorie B. De voorzitter feliciteert de verenigingen 

en heet hen van harte welkom.

5.  Bestuurderstrofee 

Het woord is vervolgens aan Victor Brouwer. Het 

bestuurslid Verenigingen & Hockeyers meldt dat de be-

stuurderstrofee in 1998 in het leven is geroepen door de 

toenmalige Ereleden van de KNHB. Aan de trofee is een 
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geldprijs verbonden van € 5.000. Tijdens de Algemene 

Vergadering wordt de trofee traditiegetrouw uitgereikt 

aan het bestuur van een vereniging die een bijzondere 

prestatie heeft geleverd. 

De KNHB heeft echter gemerkt dat verenigingen de 

afgelopen maanden relatief meer moeite hebben gehad 

om reguliere vrijwilligerstaken goed te vervullen. Dit was 

sportbreed te merken – en ook binnen de hockeywereld. 

Het was voor verenigingen dan ook niet het moment 

om nieuwe initiatieven te ontplooien. Daarom heeft de 

KNHB besloten om de uitreiking van de bestuurderstro-

fee te verplaatsen naar de Algemene Vergadering van 

november 2022. Op die manier komt de waarde van de 

bestuurderstrofee beter tot zijn recht.

Victor nodigt alle verenigingen uit om na de zomer te 

kijken of er fris elan aanwezig is om nieuwe ideeën te 

ontwikkelen en uit te voeren. Het thema van de bestuur-

derstrofee in november is ‘betrokkenheid van stakehol-

ders bij de club’. Die stakeholders kunnen leden, vrijwil-

ligers en sponsors zijn, maar ook andere relaties zijn 

zoals gemeente, scholen en buurtbewoners. Na de zomer 

deelt de KNHB informatie over hoe je de vereniging kunt 

nomineren. In november reikt Victor de trofee graag uit 

aan een enthousiaste vereniging met een mooi initiatief! 

6.  Bestuursverkiezing  

Secretaris Catrien Zijlstra deelt mee dat de termijn van 

drie bestuursleden afloopt. Dit betreft Erik Cornelissen, 

Peter Elders en Mark Pel. 

Mark Pel is herbenoembaar en stelt zich herkiesbaar. 

Peter Elders bereikt in 2022 zijn maximale zittingster-

mijn van negen jaar. Het bondsbestuur stelt voor Femke 

Teeling te benoemen als zijn opvolger. Ook Erik Cornelis-

sen bereikt in 2022 zijn maximale zittingstermijn van 

negen jaar. Catrien licht toe dat het bestuur in bijzondere 

omstandigheden bevoegd is om te bepalen dat een 

bestuurslid voor een vierde termijn van maximaal één 

jaar kan worden voorgedragen. Hier wil de KNHB graag 

gebruik van maken om de beoogd voorzitter, Erik Klein 

Nagelvoort, voldoende tijd te geven zich voor te bereiden 

op de rol van voorzitter. Het bondsbestuur stelt daarom 

voor om de termijn van Erik Cornelissen te verlengen tot 

en met de Algemene Vergadering van november 2022. 

Verder stelt het bondsbestuur voor om Erik Klein Nagel-

voort alvast te benoemen als bestuurslid.

De secretaris vraagt de vergadering om goedkeuring 

voor de herbenoeming van Mark Pel voor drie jaar. Daar-

naast vraagt zij de vergadering om goedkeuring voor de 

benoeming van Femke Teeling en Erik Klein Nagelvoort 

als nieuw bestuursleden voor drie jaar. Tot slot vraagt zij 

de vergadering om goedkeuring voor de herbenoeming 

van Erik Cornelissen tot aan de Algemene Vergadering 

van november 2022. De secretaris verzoekt leden die 

een stemming willen om dit mondeling of in de chat aan 

te geven. Er wordt geen behoefte aan een stemming 

geuit en de aanwezigen in de zaal applaudisseren. Op 

basis daarvan constateert de secretaris dat de vergade-

ring instemt met de herbenoeming van Mark Pel en Erik 

Cornelissen en de benoeming van Femke Teeling en Erik 

Klein Nagelvoort als nieuwe bestuursleden van de KNHB. 

Erik Cornelissen nodigt Peter Elders uit om naar de 

microfoon te komen om afscheid van hem te nemen 

als bestuurslid. Vanaf 2013 heeft Erik samen met Peter 

in het bestuur gezeten. Kenmerkend voor Peter is zijn 

vaak aanwezige en enigszins geheimzinnige glimlach, 

in combinatie met zijn humor. Al bijna veertig jaar is hij 

actief in de hockeywereld. Peter is in 1985 begonnen 

als scheidsrechter en groeide door naar bondsscheids-

rechter, waar hij voornamelijk mannenwedstrijden floot. 

Uiteindelijk heeft hij de top bereikt en als internationaal 

scheidsrechter op alle grote toernooien gefloten. Al 

tijdens zijn actieve carrière werd Peter lid van verschil-

lende (arbitrage)commissies. De afgelopen jaren heeft 

hij functies vervuld bij zowel de KNHB als de EHF en FIH. 

Erik waardeert de persoonlijke betrokkenheid van Peter 

bij de mensen om hem heen. Hij is geïnteresseerd, wil 

graag weten hoe het gaat en is een steun en toeverlaat. 

Niet in de laatste plaats voor Erik zelf tijdens de afgelo-

pen roerige maanden, waarin hij de portefeuille Tophoc-

key Dames overnam van Renske van Geel tijdens haar 

zwangerschapsverlof. Als vicevoorzitter stond Peter hem 

bij tijdens zijn werkzaamheden. 

Peter is al onderscheiden met de Golden Whistle en het 

Lidmaatschap van Verdienste van de KNHB. Ook is hij be-

noemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Omdat 

de KNHB dankbaar is voor alles wat hij voor de KNHB en 

de hockeysport heeft betekend, vraagt de voorzitter de 

vergadering om in te stemmen met het Erelidmaatschap 

van de KNHB voor Peter Elders. De vergadering stemt 

hiermee in door middel van applaus. De voorzitter dankt 

de vergadering, feliciteert Peter en speldt het erespeldje 

bij hem op. 

Peter dankt Erik en de vergadering voor de onderschei-

ding. Hij is tevreden dat er één scheidsrechter uit het 

bestuur gaat, maar dat hier twee voor in de plaats komen 

– in de persoon van Femke Teeling en Erik Klein Nagel-

voort. Verder stelt hij dat de gemiddelde leeftijd van het 

bestuur 2,7 jaar daalt door zijn vervanging door Femke 

Teeling. Ten derde gaat de man-vrouwverhouding in het 

bestuur van 67:33 naar 57:43. Ook daar is hij trots op. 
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Peter heeft met veel plezier deel uitgemaakt van het 

KNHB-bestuur, samen met alle huidige en ex-bestuursle-

den. Hij begon aan deze taak met het idee dat hij graag 

zijn ervaring wilde inzetten. Hij had niet verwacht dat het 

zo leuk zou worden. Daarvoor dankt hij iedereen. 

7.  Benoeming statutaire commissies 

Secretaris Catrien Zijlstra meldt dat in de vergaderstuk-

ken staat beschreven welke leden aftredend zijn bij de 

Tuchtcommissie, Commissie van Beroep, Financiële Com-

missie en Geschillencommissie Hoofdklasse. Ook staat 

in de stukken wie het bestuur voorstelt om te benoemen 

of herbenoemen voor een periode van drie jaar. Daarop 

wil de KNHB één wijziging doen. In de vergaderstukken 

stelt het bondsbestuur namelijk voor om Dillianne van 

den Boogaard te herbenoemen als lid van de Geschillen-

commissie Hoofdklasse. Als manager van het Nederlands 

Elftal Dames heeft zij echter een dienstverband bij de 

KNHB. Deze functies zijn volgens het reglement Geschil-

lenbeslechting Hoofdklasse niet met elkaar verenigbaar. 

Zij treedt daarom af. 

De secretaris vraagt de vergadering om goedkeuring 

voor het voorstel in de vergaderstukken, inclusief 

genoemde wijziging. Zij verzoekt leden die een stem-

ming willen om dit mondeling of in de chat aan te geven. 

Er wordt geen behoefte aan een stemming geuit en de 

aanwezigen in de zaal applaudisseren. Op basis daar-

van constateert de secretaris dat het voorstel voor de 

benoeming van de leden van de statutaire commissies 

is goedgekeurd. Zij dankt de vergadering voor deze 

goedkeuring.

8. Rondvraag

Peter van Haagen, voorzitter Ring Pass Delft, heeft een 

vraag gesteld in de chat. Clarinda Sinnige leest deze 

vraag voor aan de vergadering: “Het is inmiddels bekend 

dat Ring Pass Delft melding bij het ISR heeft gemaakt 

over het verloop van een tweetal wedstrijden in de da-

mes Hoofdklasse zaal. Wij zijn in beroep gegaan tegen de 

uitspraak van het ISR en dat wachten wij af. Duidelijk is 

toch te zien dat er in de slotfase van de beslissende wed-

strijd op 30/1, bij een voor beide verenigingen gunstige 

stand, sprake was van buitengewoon onsportief gedrag, 

los van de vraag of het vooraf was afgesproken. De KNHB 

heeft zich in het openbaar slechts in algemene zin uitge-

sproken dat zij het betreuren maar heeft dit specifieke 

gedrag niet veroordeeld. Mijn vragen zijn daarom of het 

bestuur zich wil uitspreken over dit bijzondere gedrag en 

dat dit onacceptabel is in onze hockeysport; heeft zij hier 

met de beide verenigingen over gesproken en hoe denkt 

de KNHB dit in de toekomst te voorkomen? De bond 

heeft immers in haar beleidsplan Sportiviteit & Respect 

hoog in het vaandel staan.”

Erik Cornelissen licht aan de vergadering toe dat het 

gaat om een zaalhockeywedstrijd tussen MHC Laren 

Dames 1 en HC Bloemendaal Dames 1. Dit duel is geëin-

digd met een stand waarmee beide teams zich zouden 

handhaven in de Hoofdklasse, ten koste van Ring Pass 

Delft. De KNHB heeft met alle drie de verenigingen con-

tact gehad. Ook heeft de KNHB publiekelijk aangegeven 

dat het gedrag van beide teams niet sportief is. De KNHB 

vindt dat de wedstrijden niet op deze manier moeten 

worden gespeeld en beslist. Omdat de zaak aanhangig is 

gemaakt bij het Instituut Sport Rechtspraak (ISR) kan de 

KNHB hier verder inhoudelijk geen uitspraken over doen. 

Zolang er geen sprake is van overtreding van KNHB-

reglementen kan de bond hier ook geen standpunt over 

in innemen. Het ISR is in deze zaak de partij die een onaf-

hankelijk oordeel geeft. 

Mike de Bruin, voorzitter MHC Tempo, geeft aan dat 

zojuist de contributie voor seizoen 2022-2023 is vast-

gesteld inclusief een indexatie. Hij verzoekt het bestuur 

om de komende jaren geen indexatie van de contributie 

toe te passen. Hij hoort de vergadering aan als een ‘good 

weather show’ vanuit de KNHB, maar hij voorziet voor de 

komende periode toch economische tegenslag. De lasten 

gaan in het algemeen omhoog. Dat kan gevolgen hebben 

voor de keuze van kinderen en ouders op het beoefenen 

van een sport. Het bevriezen of zelfs verlagen van de 

contributie maakt het voor de verenigingen mogelijk om 

ook hun contributie te bevriezen of te verlagen. Dit helpt 

hen bij de werving en behoud van leden. 

Erik Cornelissen dankt Mike de Bruin voor zijn verzoek. 

Zoals eerder tijdens de vergadering is gemeld stijgen ook 

voor de KNHB de kosten. De inkomsten stijgen niet auto-

matisch mee, zodat het zoeken is naar een goede balans. 

Ook de KNHB wil als vereniging graag financieel gezond 

blijven, maar uiteraard kijken we kritisch naar de con-

tributieverhogingen. Zo is de contributie de afgelopen 

twee jaar niet geïndexeerd. Voor dit jaar is de indexatie 

verlaagd ten opzichte van de CPI-index die normaliter 

wordt aangehouden. Daarnaast was de KNHB in staat 

om – vanwege de goede financiële positie – tweemaal 

een solidariteitsbijdrage aan de verenigingen te doen van 

in totaal ruim € 1,2 miljoen. Tot slot benoemt Erik dat het 

positieve resultaat – zoals aangegeven – wordt geïnves-

teerd in de thema’s van de Strategische visie 2026. Dit 

geld komt op die manier ten behoeve van de hockeysport 

en het boeien en binden van hockeyers. Het is aan de 

KNHB en verenigingen samen om het verenigingsleven 

bloeiend te houden en zoveel mogelijk hockeyers te 

werven en behouden. 

11   AV 2022 KNHB - Notulen 25 juni 2022



De voorzitter informeert bij de vergadering of er verder 

nog vragen zijn. Hij constateert dat er geen vragen meer 

zijn. 

12. Sluiting

Voorzitter Erik Cornelissen dankt alle aanwezigen voor 

hun deelname aan deze hybride Algemene Vergadering. 

Hij wenst iedereen die straks naar HC ’s-Hertogenbosch 

gaat veel plezier bij de FIH Pro League-wedstrijd tussen 

de heren van Nederland en Spanje. Hij hoopt iedereen 

ook weer te zien tijdens het WK Dames. 
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Jaarplan en begroting 2023 

Zie bijlagen
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Bestuurderstrofee

In de buitengewone Algemene Vergadering van oktober 

1998 is de bestuurderstrofee door de ereleden aan de 

KNHB aangeboden. 

Jaarlijks wordt de bestuurderstrofee in de Algemene 

Vergadering van de KNHB uitgereikt aan de daartoe 

verkozen bestuurlijke groepering binnen de kring van de 

KNHB, als blijk van waardering voor uitzonderlijk goed 

bestuur en/of beleid. Hierover wordt besloten op basis 

van voordrachten. Aan de prijs is door het bondsbestuur 

een geldbedrag verbonden van € 5000,-. 

Verder mondelinge toelichting ter vergadering.  
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Bestuursverkiezing

Het bondsbestuur bestaat uit ten minste zeven en ten 

hoogste elf natuurlijke personen (art. 13 lid 1 Statuten). 

De benoeming van een bondsbestuurslid geschiedt door 

de Algemene Vergadering uit een of meer bindende 

voordrachten (art. 14 lid 2 en lid 3 Statuten). Tot het 

opmaken van een voordracht zijn zowel bevoegd 

het bondsbestuur als een zodanig aantal leden dat 

gezamenlijk in de desbetreffende Algemene Vergadering 

ten minste tien procent van alle stemmen die daarin 

kunnen worden uitgebracht, kan uitbrengen. 

Een voordracht door het bondsbestuur wordt in de 

oproeping van de Algemene Vergadering vermeld. 

Een voordracht door de leden moet schriftelijk of 

langs elektronische weg bij het bondsbestuur worden 

ingediend. Deze voordracht vermeldt expliciet voor 

welke vacature de kandidaat of de kandidaten worden 

voorgedragen. De betreffende voordracht moet ten 

minste veertien dagen vóór de datum van de Algemene 

Vergadering bij het bondsbestuur worden ingediend. 

Indien er meer dan één bindende voordracht is, 

geschiedt de benoeming 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 7 

Statuten). Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de 

Algemene Vergadering aan de opgemaakte voordrachten 

het bindend karakter te ontnemen, dan is de Algemene 

Vergadering in de benoeming vrij.

Bondsbestuursleden worden benoemd voor de duur van 

drie jaar (art. 14 lid 12 Statuten). Elk bondsbestuurslid 

treedt aldus af in de algemene vergadering, volgend drie 

jaar na die waarin zijn benoeming plaatsvond, volgens 

een door het bondsbestuur vast te stellen rooster van 

aftreden.

Aftredend in november 2022 zijn de heer  

E.J. Cornelissen en mevrouw R.C. van Geel. 

De heer E.J. Cornelissen is op de Algemene Vergadering 

van 25 juni 2022 herbenoemd tot aan de Algemene 

Vergadering van november 2022. De beoogd 

voorzitter, de heer E.L.J. (Erik) Klein Nagelvoort, is 

tijdens de Algemene Vergadering van 25 juni 2022 

benoemd als bestuurslid van de KNHB. Daarbij is in de 

vergaderstukken aangekondigd dat de KNHB hem tijdens 

de Algemene Vergadering van november 2022 voor zal 

dragen als voorzitter. Het bondsbestuur stelt nu dan ook 

voor om de heer E.L.J. Klein Nagelvoort te benoemen 

als voorzitter van het bondsbestuur. Voor de volledigheid 

volgt hierbij nogmaals zijn introductie zoals opgenomen 

in de vergaderstukken van juni 2022.

Erik Klein Nagelvoort (56) is al lange tijd actief in 

de hockeywereld. Hij heeft gehockeyd in de jeugd 

en senioren van H.C. Kerkrade (nu H.C. Nova) en is 

van daaruit gestart als bondsscheidsrechter. Bij zijn 

vereniging M.H.C. de Reigers is Erik op bestuurlijk niveau 

van 2011 tot 2016 actief geweest als voorzitter. Daarnaast 

is hij een actieve vrijwilliger.

Binnen het hockey heeft Erik met name carrière 

gemaakt in de arbitrage. Op nationaal niveau heeft 

hij als bondsscheidsrechter vele wedstrijden in de 

Hoofdklasse gefloten. Daarnaast heeft hij buiten het veld 

een belangrijke rol als bondsgedelegeerde, beoordelaar, 

lid van de commissie arbitrage en lid van de landelijke 

commissie bondsarbitrage. 

Erik is ook op internationaal niveau actief. Hij was in 

van 1988 tot 2006 internationaal scheidsrechter en is 

op diverse toernooien actief geweest. Buiten het veld 

is hij internationaal actief als judge, technical delegate 

en technical official. Buiten het hockey is Erik ook actief 

in het bestuur van stichting Sporttop van Jochem 

Uytdehaage en van daaruit betrokken bij het Sporttop 

talentenfonds en het initiatief Sporters in de klas (Online 

Gastles). 

In zijn zakelijke carrière is Erik lang werkzaam geweest 

als partner voor PriceWaterhouseCoopers. Nu is Erik 

eigenaar van een Data gericht marketing bureau met 

vestigingen in Amsterdam en München. 

Erik is een professional met een positieve instelling. Hij is 

strategisch sterk, innovatief en ondernemend.  

Erik brengt naar de mening van het bestuur van de KNHB 

een zeer waardevolle combinatie van (internationale) 

hockey ervaring en sport bestuurlijke en zakelijke 

ervaring mee en daarom draagt het bestuur Erik graag 

voor als nieuwe voorzitter. 

Mevrouw R.C. van Geel bereikt in november het einde 

van haar eerste termijn van 3 jaar en stelt zich niet 

herkiesbaar. Het bondsbestuur stelt voor mevrouw  

L.F. (Lisanne) de Roever te benoemen als haar opvolger. 

Lisanne de Roever (43) startte haar hockeycarrière 

bij H.V. Mijdrecht. Al snel werd Lisanne keepster en 

uiteindelijk kwam zij in de Hoofdklasse Dames uit 

voor Pinoké en Kampong. De Roever speelde precies 

honderd interlands voor het Nederlands Elftal Dames 

en won met Oranje meerdere medailles, waaronder 
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goud op de Champions Trophy, het EK, het WK en de 

Olympische Spelen. Haar laatste interland was de 

gewonnen Olympische finale in Beijing in 2008. Op dit 

moment speelt ze bij De Kikkers (Nieuw Vennep). Op die 

vereniging is ze ook trainer/coach van een jeugdteam. 

Lisanne studeerde aan de PABO (Hogeschool van 

Amsterdam) en behaalde haar propedeuse Pedagogiek 

aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar 

hockeycarrière was ze bijna 10 jaar lang lerares in het 

basisonderwijs. 

In 2017 startte zij als Topsportcoördinator bij Topsport 

Haarlemmermeer. Daarbij richt zij zich met name 

op de ontwikkeling van talenten en werkt ze als 

verenigingsondersteuner bij Team Sportservice 

Haarlemmermeer. Lisanne is een bekend gezicht in 

de gemeente Haarlemmermeer en een veel gevraagd 

spreker en dagvoorzitter op lokale evenementen. 

De ervaring die Lisanne heeft vanuit haar 

topsportcarrière gebruikt ze in het geven van DISC 

trainingen. Hierbij geeft ze niet alleen mensen meer 

inzicht in zichzelf, maar ook de manier waarop je 

effectief kunt aansluiten op de behoefte van de ander. 

Het bestuur van de KNHB is van mening dat haar 

persoonlijkheid in combinatie met haar ervaring binnen 

de (top)hockeysport én de kennis en ervaring in haar 

werkzaamheden van de afgelopen jaren een waardevolle 

aanvulling in het bestuur maken.  

Vanaf de Algemene Vergadering d.d. 23 november 2022 

krijgt het bestuur voor seizoen 2022/2023 de volgende 

samenstelling:

Naam        Aftredend

Dhr. E.L.J. Klein Nagelvoort (voorzitter)  Juni 2025

Mw. C.A. Zijlstra (secretaris)  Juni 2024

Dhr. H.M. Pel (penningmeester)  Juni 2025

Dhr. V. Brouwer  Juni 2023

Mw. M.L. Buise  Juni 2024

Dhr. M. Eikelboom  Juni 2024

Mw. L.F. de Roever  November 2025

Mw. F. Teeling   Juni 2025
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Benoeming statutaire commissies

De leden van de statutaire commissies 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 (art. 7.1 lid 2 Huis-

houdelijk Reglement en artikel 2.2 lid 5 Tuchtreglement 

en hoofdstuk II afdeling 1 van het Reglement geschillen-

beslechting Hoofdklasse).

a. Tuchtcommissie

De Tuchtcommissie bestaat uit tenminste vier leden, 

waaronder de voorzitter (artikel 2.2 lid 1 Tuchtreglement).

Aftredend in november 2022 is mevrouw mr. E.M. 

Moret-de Stigter. Het bondsbestuur stelt voor mevrouw 

mr. S.M.C. van Papenrecht tussentijds te benoemen. Zij 

neemt op het rooster van aftreden de plaats van haar 

voorgangster in en is dus aftredend in 2024.

Het bondsbestuur stelt voor de Tuchtcommissie in het 

seizoen 2022/2023 de volgende samenstelling te laten 

hebben:

naam   aftredend

mr. A.M. Steenaert (voorzitter)  2023

mr. M.C. van Linde 2024

mw. mr. E.C. Pietermaat 2023

mr. G.G.A.J.M. van Poppel 2024

mr. K.P.D. Vermeulen 2024

mw. mr. D.M.F.M. Vis-van Oirschot 2024

mr. G.J.H. Volders 2023

mw. mr. D.S. de Vries 2023

mw. mr. A.A. Renken 2024     

mr. M. Lousberg 2025

mw. mr. K. Hageraats-Bouwens  2023

mw. mr. S.M.C. van Papenrecht 2024

b. Commissie van beroep

De Commissie van Beroep bestaat uit tenminste zes 

leden, waaronder de voorzitter (artikel 2.2 lid 2 Tucht-

reglement).

Het bondsbestuur stelt voor mevrouw E.M. Moret-de 

Stigter tussentijds te benoemen. Zij neemt op het rooster 

van aftreden de plaats van haar voorganger de heer mr. 

N.J.W.M de Leeuw in en is dus aftredend in 2025.

Het bondsbestuur stelt voor de Commissie van beroep 

in het seizoen 2022/2023 de volgende samenstelling te 

laten hebben:

naam   aftredend

mr. G.J.E. Poerink (voorzitter)  2024

mr. E.J.C. Adang  2023

mr. M.J.E.L. Delissen  2025

mr. W.Th. Doyer  2025

mr. J.P.H. Driel van Wageningen  2024

mw. mr. E.J.H. Gielen  2023

mr. Chr.F. Kroes  2025

mr M.P. Glerum  2025

mw. mr. D.B. Muller   2024

mw. mr M.L. Leenaers   2025

mw. mr. E.M. Moret-de Stigter 2025

c. Financiële commissie

De Financiële commissie bestaat uit ten minste drie en 

ten hoogste vijf personen (art. 26.1 Statuten).

Het bondsbestuur stelt voor de openstaande vacature in 

te vullen en de heer B.C. van Lieshout te benoemen voor 

drie bondsjaren. 

Het bondsbestuur stelt voor de Financiële Commissie 

in het seizoen 2022/2023 de volgende samenstelling te 

laten hebben:

naam   aftredend       termijn

drs. E.J. Reuver RA RV (voorzitter) 2024 2

Mw. drs. A.D.M. van der Tuin 2024 1

ir. B.C. van Lieshout 2025 1

d. Geschillencommissie Hoofdklasse

De Geschillencommissie Hoofdklasse bestaat uit ten 

minste zeven leden (artikel 4 lid 1 Reglement geschillen-

beslechting Hoofdklasse).

Er vinden geen wijzigingen plaats in november 2022. 

De Geschillencommissie Hoofdklasse heeft in het seizoen 

2022/2023 de volgende samenstelling:

naam   aftredend

mr. E.J.A. Vilé (algemeen voorzitter)  2025

mr. J.C. Broekman   2025

mr. O.R. van Brunschot        2024

mr. H.J. Mos   2025

mw. mr. E.M. Mulder   2025

mr. M. Tacke   2025
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