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Ambitie
Amsterdam Tigers is in ledental de grootste ijshockeyclub van Nederland, die met het Eerste, U19- en
U16-team structureel tot de top-4 van de betreffende competities behoort.
Kernwaarden en uitgangspunten
De belangrijkste waarden en uitgangspunten van de club zijn:
• Sportiviteit en respect;
• Familieclub met ambitie;
• Iedereen die wil ijshockeyen is welkom om te sporten op eigen niveau;
• Tot en met U14 ligt de focus op ontwikkeling, vanaf U16 meer gericht op competitie;
• Vanaf U19 richt de jeugdopleiding zich op doorontwikkeling van jeugdspelers naar het Eerste
team;
• Alle seniorleden en ouders van jeugdleden doen vrijwilligerswerk voor de club
o lid zijn=meehelpen;
• Promotie van de ijshockeysport richting supporters en aspirant beoefenaars;
• Samenwerking met andere (gehandicapte) schaatssporten en ijshockeyverenigingen.
Belangrijkste randvoorwaarden
• Van coaches, spelers en ouders wordt sportiviteit en respect verwacht. Iedereen wordt zo
nodig aangesproken op grensoverschrijdend gedrag;
• Coaches in de bench en trainers op het ijs beschikken over relevante diploma’s;
• TC bepaalt autonoom de teamindeling, inclusief Eerste team, conform protocol
“Teamindeling”;
• Aangestelde (hoofd)trainers en (hoofd)coach Eerste team zijn in beginsel de enige betaalde
krachten binnen de club;
• Het beleidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd door het bestuur en wijzigingen worden
voorgelegd aan de ALV.
Bestuurlijke doelen
• Herziening statuten, huishoudelijk reglement en technisch beleidsplan;
• Beleidsplan uitwerken in protocollen en handleidingen;
• Betrokkenheid bij nieuwbouwplannen Jaap Eden-complex (onderzoek naar eigen
ijshalaccommodatie staat voorlopig ‘on hold’);
• Financiële buffer realiseren van 10% van de begroting;
• Actualiseren website, Facebook, Instagram, LinkedIn, etc.
• Aanstellen HR-functionaris voor bewaking organogram en invulling/aanspreekpunt
vrijwilligerstaken;
• Organiseren ‘witte rook sessies’ teams voor invulling van openstaande team- en
verenigingsfuncties.
• Herintroductie “Club van 100”.
Algemene doelen
• Naams- en cultuurwijziging:
o van “IJshockeyvereniging Amstel Tijgers anno 1963”
o naar “IJshockeyclub Amsterdam Tigers”.
• Uniformeren teamnamen en clubtenues Amsterdam Tigers.
• Realiseren clubruimte;
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Realiseren schietkooi;
Werven en opleiden van scheidsrechters;
Senioren inzetten:
o als jeugdscheidsrechter;
o bij ijshockeyschool en/of trainen jeugdteams;
o als hulp bij Eerste team: kassa, bench, teamhulp.

Waar staan in 2025
• De club:
o heeft meer dan 500 spelende leden (thans ruim 300);
o speelt op eigen ijsvloer binnen de gemeente Amsterdam;
o er speelt in elke IJshockey Nederland-competitie minimaal 1 team van AT mee;
o heeft voor ieder nieuw lid (ongeacht leeftijd of niveau) een geschikt team.
• Opleiding & ontwikkeling:
o AT heeft een onafhankelijke trainersstaf en TC waarvoor het bestuur volledige
eindverantwoordelijkheid draagt;
o Amsterdam beschikt over Regionaal Talenten Centrum;
o per U-team spelen minimaal 5 spelers in de nationale selecties.
• Eerste team:
o speelt (weer) in de hoogste nationale competitie en behoort tot 4 beste teams;
o bestaat voor minimaal 80% uit spelers uit de eigen jeugdopleiding;
o er komen gemiddeld 1.500 bezoekers bij thuiswedstrijden;
o er is een actieve fan- en businessclub.
Bestuurlijke verdeling verantwoordelijkheden
• Voorzitter
o Externe contacten (o.a. IJshockey Nederland, gemeente, ijshal)
o Aanspreekpunt teammanagers senioren, inclusief Eerste team
o Aanspreekpunt vertrouwenspersoon
o Aanspreekpunt vrijwilligerscoördinator
o Aanspreekpunt wedstrijdsecretariaat
• Secretaris - Penningmeester
o Leden- en contributieadministratie
o Organiseren ALV
o Beheer statuten, huishoudelijk reglement, protocollen en handboeken
o Sponsoren, fan- en businessclub
o Aanspeekpunt kascommissie
o Aanspreekpunt materiaalcoördinator
o Aanspreekpunt communicatie/website
• Lid - Jeugdzaken
o Aanspreekpunt scheidsrechterscoördinator (inclusief opleiden clubscheidsrechters)
o Aanspreekpunt teammanagers junioren
o Organiseren ouder en ‘witte rook sessies’ (wie doet wat binnen team) aan het begin
van het seizoen
TC verantwoordelijkheden
• Teamindeling conform protocol “Teamindeling” (inclusief Eerste team)
• Voordragen, aanstellen en aansturen trainers (goedkeuring door bestuur)
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Aanstellen teammanagers en coaches
Bepalen trainingstijden
Bepalen trainingsdoelen
Bepalen of spelers met andere teams mogen meetrainen
Adviserend aan bestuur v.w.b. verenigingsbeleid, inclusief feedback
Feedback geven aan spelers en trainers

Seniorenteams – doelen en uitgangspunten
Amsterdam Tigers – Eerste divisie
• Top-3 van de competitie
• Talentvolle ‘jonge’ senioren- en U19-spelers trainen en spelen mee
• Klankbordgroep van 3 spelers met TC
Amsterdam Tigers – Cool Mokum 1&2
• Opsplitsen team in tweede divisie- en derde divisie-team
• Handhaving in tweede en derde divisie
• Minimaal 15 spelers per team
Amsterdam Tigers – HCA
• Handhaving in tweede divisie
• Minimaal 20 spelers
Amsterdam Tigers Mustangs
• Promotie naar vierde divisie
• Minimaal 15 spelers
Amsterdam Tigers 6
• Final ranking middenmoot vijfde divisie
• Minimaal 15 spelers
Amsterdam Tigers 7
• Spelen van zoveel mogelijk vriendschappelijke wedstrijden
• Minimaal 20 spelers
Amsterdam Tigers 8
• Recreatieve groep voor beginnende hockeyers
• Minimaal 20 spelers
Junioren – doelen en uitgangspunten
U19
• Top-3 van de competitie
• 20 spelers en 2 goalies
• Alle spelers krijgen in de eerste en tweede periode evenveel speeltijd. De coach kan in de
derde periode of verlenging bepaalde spelers geheel of gedeeltelijk op de bank houden.
U16
•
•

Deelname Elitecompetitie
15 spelers en 2 goalies
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Alle spelers krijgen in de eerste en tweede periode evenveel speeltijd. De coach kan in de
derde periode bepaalde spelers geheel of gedeeltelijk op de bank houden.

U14/U12
• Deelname Elitecompetitie
• 15 spelers en 2 goalies
• Alle spelers krijgen de hele wedstrijd evenveel speeltijd. De coach kan bij
beslissingswedstrijden en finales in de derde periode bepaalde spelers geheel of gedeeltelijk
op de bank houden.
U10/U8
• Spelen van zoveel mogelijk wedstrijden
• U10: 20 spelers
• U8: 20 spelers
Tigers Fun (TF) / Amsterdam Tigers House League (ATHL)
• Spelen van zo veel mogelijk onderlinge en vriendschappelijke wedstrijden
• Laagdrempelig ijshockey
• TF en ATHL zijn kweekvijver en buffer voor U-teams
• TF: 20 spelers
• ATHL: 30 spelers
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