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1. Opening
De voorzitter opent de algemene ledenvergadering en heet alle leden en overige
aanwezigen van harte welkom en in het bijzonder ook de aanwezige ereleden, leden van
verdienste en commissieleden.
In memoriam
Ook dit jaar is ons helaas een aantal ijshockeyvrienden en -vriendinnen ontvallen. In het
bijzonder en zonder anderen daarbij tekort te doen, noemt de voorzitter hier:
Marijke Nazarov overleden
Marijke Nazarova, de vrouw van ex-Trappers verdediger Stanislav Nazarov, is vrijdagavond
1 maart 2013 op 29-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartinfarct overleden. De
sympathieke Russische verdediger, die in totaal 526 maal uitkwam voor Trappers en
incidenteel ook voor Oranje uitkwam, leerde de gezondheidszorgpsychologe in 2003 kennen.
Aan de eerste ontmoeting tussen beiden is een mooie anekdote verbonden, vertelde Marijke
in de zomer van 2008. ‘We namen allebei deel aan de cursus klinische vaardigheden. Dit
houdt in dat je met elkaar spreekt over mogelijke traumatische ervaringen van jezelf in het
verleden. Ik was eigenlijk ingedeeld in een andere groep, maar kon ruilen met een
medestudente, die stage liep op de dagen van de cursus. In feite heeft zij ons dus samen
gebracht.’
Dat hier een mooie romance uit voortgekomen is, beseften ze op dat moment nog niet. De
twee hielden na de cursus contact met elkaar en uiteindelijk trok Stanislav de stoute
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schoenen aan en nodigde hij Marijke uit voor een wedstrijd. ‘Ik had nog nooit een
ijshockeywedstrijd bezocht, maar was wel nieuwsgierig. Ik zou met een vriendin gaan en
daarna carnaval gaan vieren. Mijn vriendin kon op het laatste moment niet en dus bleef ik
met Stan over. Sinds dat moment zijn we onafscheidelijk.’ Twee weken na deze ontmoeting
verruilde Marijke haar studentenkamer voor de woning van Stanislav. In mei 2007 trouwden
ze en drie jaar later kregen ze hun zoon Jasha. De NIJB wenst Stanislav, zoontje Jasha,
familie en vrienden via deze weg zeer veel kracht en steun toe met hun verdriet.
Loek Wonnink overleden
Op 15 april 2013 is Loek Wonnink, hoofdijsmeester van de Uithof, overleden. Loek was al
geruime tijd ziek. Tijdens een laatste ereronde op de 400 meter baan van de Uithof, waarbij
muziek van zijn idool Elvis Presley ten hore werd gegeven, hebben vele schaatsliefhebbers
afscheid genomen van Loek.
Wim Kuit overleden
Op 88 jarige leeftijd is op woensdag 1 mei 2013 Wim Kuit overleden. Naar zijn eigen wens
heeft de crematie reeds in besloten kring plaatsgevonden. Wim Kuit begon op 6-jarige leeftijd
als ijshockeyer op de ijsbaan aan de Linneusstraat in Amsterdam. In 1961 was hij één van
de oprichters van de ijshockeyclub Amstel Tijgers Amsterdam. Vanaf die tijd was Wim Kuit
ook actief als scheidsrechter. Van halverwege de jaren ’60 tot 1997 was hij lid van de
scheidsrechterscommissie van de NIJB. In die periode vervulde hij 15 jaar de functie van
referee-in-chief. Wim Kuit is erelid van de NIJB. Met ingang van het seizoen 1999-2000 is de
Wim Kuit-Trofee voor de meest waardevolle scheidsrechter in de eredivisie ingesteld.
Chris van Agtmael overleden
Op zondag 12 mei 2013 is Chris van Agtmael, na een kortstondig ziekbed, overleden. Chris,
die slechts 57 jaar oud is geworden, was in de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw
scheidsrechter en linesman, zowel in de Eredivisie als op internationaal niveau. Daarnaast
had Chris vaak de leiding over jeugdwedstrijden in Den Haag, de plaats waar hij uit
afkomstig was. Wij wensen zijn echtgenote Margaret, zijn kinderen en overige familieleden
veel sterkte met dit verlies.
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering een moment van stilte in acht te nemen
voor alle leden, die de Nederlandse IJshockey Bond het afgelopen jaar ontvallen zijn.
2. Mededelingen
De directeur deelt de berichten van verhindering mee. Ook meldt hij dat de aanwezige leden
(clubs) 33 van de mogelijk 45 stemmen kunnen uitbrengen (bijlage 1). De directeur meldt
vervolgens dat de convocatie en de agenda van de algemene ledenvergadering
respectievelijk op 12 april 2013 en 11 juni 2013 op de website nijb.nl zijn gepubliceerd. Vanaf
21 juni 2013 waren de vergaderstukken via nijb.nl te downloaden. Ook zijn links naar de
vergaderstukken per mail verzonden. Vanaf 27 juni 2013 zijn de aanvullingen c.q. wijzigingen
van reglementen gepubliceerd en vanaf 28 juni 2013 het licentiereglement.
Partnership tussen NIJB en Gemeente/IJssportcentrum Eindhoven
Van de zomer is een benchmark gehouden onder landen teneinde de volgende vraag
beantwoord te krijgen: “Wat hebben de ijshockeybonden van de landen waarmee de
Nederlandse IJshockey Bond direct en indirect concurreert, verbeterd in de periode 20002012, waardoor de resultaten van die concurrerende bondsteams zijn verbeterd?” Uit dit
onderzoek kwam onder andere naar voren dat veel landen beschikken over een nationaal
ijshockeytrainingscentrum. De NIJB is in gesprek gegaan met de gemeente Eindhoven en de
directie van het ijssportcentrum Eindhoven. Een en ander heeft ertoe geleid dat een
partnership is aangegaan, waardoor:
 de ijstijd voor het CTO-programma behouden kan blijven onder de noemer Nederlandse
IJshockey Academie (NIJA);
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 er aanzienlijke ruimte ontstaat om uitvoering te geven aan trainingen voor de nationale
selecties in de diverse leeftijdsklassen onder de noemer Nationale IJshockey
Centrum (NIJC).
 er voor alle leeftijdsklassen en doelgroepen trainingskampen (in het kader van
ontwikkeling) kunnen worden georganiseerd;
 door het verhuizen van het bondsbureau naar Eindhoven (naast een financiële
besparing) de organisatie dicht op de sport zit.
Een en ander is een positieve stap voor de NIJB. Harry Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den
Haag) informeert naar de looptijd van het contract met de Gemeente Eindhoven aangezien
eerder was besloten om het bondsbureau te huisvesten in het Huis van de Sport te
Nieuwegein in verband met de synergie die door samenwerking met andere sportbonden
zou gaan ontstaan. De directeur geeft aan dat na twee jaar een evaluatie plaatsvindt, maar
dat de intentie bestaat om voor de lange termijn met elkaar samen te werken.
Internationale resultaten op WK’s
De technisch directeur geeft een toelichting op de resultaten van de nationale teams. Het
nationale vrouwenteam en het nationale mannenteam hebben goed gepresenteerd tijdens
de kwalificatieronde Olympische Spelen. Dit heeft wel veel gevergd van de spelers van het
nationale mannenteam en het nationale vrouwenteam.
Het nationale mannenteam heeft op het 2013 IIHF IJshockey WK Divisie I Groep B brons
behaald. Het nationale vrouwenteam heeft op het 2013 IIHF IJshockey Vrouwen WK Divisie I
Groep B zilver behaald. Jong Oranje U20 is op het 2013 IIHF IJshockey U20 WK Divisie II
Groep A op een vierde plaats geëindigd. Jong Oranje U18 heeft op het 2013 IIHF IJshockey
U18 WK Divisie II Groep B goud behaald en promoveert derhalve naar Divisie II Groep A.
De technisch directeur deelt mee dat de NIJB het afgelopen seizoen is gestart met het
nationale U12-team. Inmiddels is het topsportprogramma uitgebreid met een nationaal U14team. In Dordrecht zijn trainingskampen georganiseerd voor de nationale teams. Het
Nationale IJshockey Centrum en de Nederlandse IJshockey Academie in Eindhoven biedt de
NIJB bijna 800 uur aan ijstijd om respectievelijk de nationale teams en talentontwikkeling
intensief aandacht te kunnen geven. Daarnaast meldt de technisch directeur dat de opleiding
IJshockey Sportleider 1 van start is gegaan. Recentelijk heeft een brainstormsessie
plaatsgevonden met (oud-)goalies met als doel te komen tot een nationaal opleidingsplan
voor goalies en goalietrainer/coaches. In het afgelopen jaar is veel bereikt op het gebied van
het sporttechnisch beleid.
In het kader van gemeenschappelijk belang
De voorzitter geeft aan dat hij binnen de NIJB erg heeft moeten wennen aan de ‘bodychecks’
die door clubs worden uitgedeeld aan de NIJB en is van mening dat vooruitgang alleen
mogelijk is wanneer meer vanuit gemeenschappelijk belang wordt samengewerkt. De
voorzitter deelt voorts mee dat per heden een bedrag openstaat bij clubs/contractanten van
ruim EUR 40.000. De NIJB wordt hierdoor regelmatig geconfronteerd met liquiditeitsproblemen. De voorzitter roept de clubs op tot tijdige betaling om de continuïteit van de bond
te kunnen blijven waarborgen. De bond is niet de tegenstander, maar zorgt voor de samenhang, aldus de voorzitter.
De directeur doet melding van diverse subsidieaanvragen. Bij NOC*NSF is een subsidie
aangevraagd in het kader van organisatieontwikkeling. Bij het IOC is een subsidie
aangevraagd in het kader van buitenlandse talentcoaches voor spelers en goalies. Bij de
provincie Noord-Brabant is een subsidie aangevraagd in het kader van talentcoaches. De
directeur doet voorts melding van het feit dat het nationale mannenteam alsnog mee gaat
doen aan het ijshockeytoernooi in Rotterdam in augustus 2013. Verder zal in het kader van
dopingvoorlichting in augustus 2013 voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd. De
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directeur meldt dat de verklaring voor goed gedrag gratis verkregen kan worden (voor meer
informatie kan contact worden opgenomen via arnoud.van.berkel@nijb.nl). De directeur geeft
een toelichting op het project Veilig Sportklimaat. Er zijn twee intakers aangesteld die de
clubs langs gaan in het kader van bewustwording Veilig Sportklimaat: Ron Perdon en Sophie
Chermin. Deze intakers kunnen worden benaderd in het kader van advies op verenigingsondersteuning.
3. Ingekomen stukken
Van de financiële commissie is het verslag van de financiële commissie ontvangen. Dit
verslag komt aan de orde bij agendapunt 6. Er is een ingekomen stuk binnengekomen van
Ab Sier van Nijmegen Saints. Ab Sier is van mening dat de tijd tussen de convocatie en de
agenda te kort is, hetgeen volgens de directie niet van toepassing is. Hij is het voorts niet
eens met de geplande datum van 1 juli 2013 daar het een datum betreft die binnen een
vakantieperiode valt. Het ingekomen stuk van Ab Sier is door de algemene ledenvergadering
voor kennisgeving aangenomen.
4. Notulen van de algemene ledenvergadering van 17 december 2012
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de notulen van de algemene ledenvergadering van 17 december 2012 vast te stellen. De notulen van de algemene ledenvergadering van 17 december 2012 worden vastgesteld.
5. Activiteitenverslag NIJB 2012
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering het activiteitenverslag NIJB 2012 vast te
stellen. De heer Jonkmans (lid tuchtcommissie) geeft aan dat de heer Houtzagers geen lid
meer is van de tuchtcommissie. Na deze aanpassing wordt het activiteitenverslag NIJB 2012
goedgekeurd.
6.a. Jaarrekening NIJB 2012
De penningmeester geeft een korte toelichting inzake verschillen tussen de begroting NIJB
2012 en de jaarrekening NIJB 2012:
Het jaar 2012 is met een positief saldo van EUR 30.418 afgesloten. De te ontvangen
Olympic Solidarity is aan de batenkant opgenomen, daar deze evenementen in 2012 hebben
plaatsgevonden en in dat jaar ook kosten hebben gemaakt. Aan de lastenkant ontstaan
verschillen door deelname aan evenementen die vooraf niet zijn voorzien. Het eigen
vermogen is door het positieve resultaat gestegen. Harry Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den
Haag) informeert naar de voorzieningen en stelt voor om op voorhand een voorschot ter
hoogte van de totale som in rekening te brengen opdat clubs aan het eind van het seizoen
het overgrote deel hebben betaald. De algemene ledenvergadering stelt de NIJB voor
praktische maatregelen voor te stellen teneinde het risico te verkleinen. De penningmeester
geeft aan dat betalingen door clubs niet tijdig worden gedaan, maar dat betalingsregelingen
ook niet worden nageleefd. De NIJB kent daardoor een intensief facturatiesysteem. Het is
niet zo dat pas op het laatste moment wordt gezien dat er een schuld overblijft. Harry
Vlaardingerbroek constateert dat in twee jaar tijd fors is afgeboekt. Afgezet tegen het totaal
van de begroting gaat het hier om substantieel grote bedragen. De penningmeester geeft
aan dat de NIJB op basis van de plannen kosten maakt en dat, wanneer gelden zoals
subsidies en contributies niet binnenkomen, de NIJB een verlies leidt. De voorzitter merkt op
dat de NIJB immer een dilemma heeft bij het wel of niet opleggen van speelverboden. Rob
Wijdeveld (Stichting Top IJshockey Eindhoven) informeert naar het inleggeld van nieuwe
clubs. De penningmeester geeft aan dat in gevallen het inleggeld afwijkt van de
administratieve bijdrage.
De jaarrekening is gecontroleerd door Inventive Control, waarvoor wij verwijzen naar de
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komstig de voorgelegde stukken, welke vaststelling het bondsbestuur, overeenkomstig
artikel 13 van de statuten, tot décharge strekt.
De jaarrekening NIJB 2012 wordt vastgesteld en de algemene ledenvergadering verleent het
bondsbestuur décharge voor het gevoerde financiële beleid.
6.b. Verslag van de financiële commissie kalenderjaar 2012
De penningmeester leest het verslag van de financiële commissie kalenderjaar 2012 voor
(bijlage 2). De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering of zij akkoord kan gaan met
de steekproef, die is gedaan op de ingeleverde bonnen van de oud-voorzitter waaruit is
gebleken dat de uitgaven valide zijn. De algemene ledenvergadering gaat akkoord mits de
situatie in de toekomst niet meer voorkomt.
7. Toetreding leden
De volgende rechtspersoon verzoekt om toetreding tot het lidmaatschap van de Nederlandse
IJshockey Bond:
Stichting Topijshockey Eaters Limburg (STEL)
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56233663.
Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de Nederlandse
IJshockey Bond besloten de Stichting Topijshockey Eaters Limburg (STEL) als lid toe te
laten tot de Nederlandse IJshockey Bond onder de voorwaarde dat de Stichting
Topijshockey Eaters Limburg (STEL) in zijn statuten heeft opgenomen c.q. laat opnemen dat
wat artikel 6 lid 2 van de statuten van de NIJB voorschrijft. Conform artikel 7 lid 3 van het
huishoudelijk reglement stelt het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond aan de
ledenvergadering voor het inleggeld van de Stichting Topijshockey Eaters Limburg (STEL)
vast te stellen op EUR 350,00.
De algemene ledenvergadering stelt het voorgestelde inleggeld vast.
8. Bestuursverkiezing
De voorzitter verzoekt de algemene ledenvergadering akkoord te gaan met de verkiezing
van Leonidas Pakos en Jan Hopstaken tot bestuursleden van de NIJB. De voorzitter nodigt
de kandidaat-bestuursleden uit zichzelf voor te stellen aan de algemene ledenvergadering.
De voorzitter stelt vast dat de NIJB met voornoemde kandidaten beschikt over een vicevoorzitter en een secretaris. Het bondsbestuur van de NIJB is verder nog op zoek naar een
bestuurslid sporttechnische zaken.
De algemene ledenvergadering gaat akkoord met de verkiezing van Leonidas Pakos en Jan
Hopstaken tot bestuurslid van de NIJB (bijlage 3).
9. Benoeming leden medische commissie
De voorzitter verzoekt de algemene ledenvergadering de volgende leden van de medische
commissie te benoemen:
MEDISCHE COMMISSIE
Jean Driessen, MD PhD
Richard van Delft
Robert James Goddard
Stephan Widjaja
Dr. Frank Baarveld

voorzitter
lid
lid
lid
adviseur

De voorzitter van de medische commissie, Jean Driessen, geeft een toelichting op de
plannen en de doelstellingen van de medische commissie. De medische commissie heeft
een visiedocument opgesteld. Belangrijkste punt is samenwerking met de clubs. Bij de clubs
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zal worden geïnventariseerd hoe de stand van zaken is met de medische zorg. Verder acht
de medische commissie het belangrijk om blessures te registreren en daaropvolgend
voorlichting te geven hoe blessures te voorkomen. Door de technisch directeur is de
medische commissie gevraagd om de medische staf van de nationale teams te adviseren en
ondersteunen. De medische commissie gaat actief zijn op educatie van dopingbeleid.
Tijdens Super Sunday zal een bijeenkomst worden georganiseerd in het kader van
dopingbeleid. Daarnaast gaat de medische commissie zich bezighouden met voorlichting
over hersenschudding. De leeftijdscategorie U12 is daarbij de grootste risicogroep, hierop zal
beleid moeten worden toegepast.
De medische commissie wordt conform het voorstel benoemd (bijlage 4).
10.a. Vaststelling contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2013-2014
Met ingang van seizoen 2002-2003 worden de contributies, bijdragen en afdrachten jaarlijks,
bij aanvang van het seizoen, aangepast op basis van de prijsindexcijfers voor gezinsconsumptie. Het bestuur van de NIJB ziet zich vanwege het dalen van inkomsten door
verminderde inkomsten vanuit subsidiegelden gedwongen de algemene ledenvergadering te
vragen akkoord te gaan met extra verhogingen in de contributies, bijdragen en afdrachten.
De penningmeester vraagt de algemene ledenvergadering de contributies, bijdragen en
afdrachten seizoen 2013-2014 vast te stellen (bijlage 5).
Joost Ekels (IJV Red Eagles ‘s-Hertogenbosch) uit zijn bezwaren tegen de voorgestelde
verhogingen. Voor een vereniging met 100 leden betekent een en ander een verhoging van
EUR 1.500. Wat staat hiertegenover, is dan de vraag. De voorzitter geeft aan dat het hier
gaat om het kunnen voortzetten van het totale sporttechnische programma. De NIJB is
genoodzaakt de clubs een extra bijdrage te vragen om het totale sporttechnische programma
mogelijk te kunnen maken. Joost Ekels heeft berekend dat de club in het komend seizoen
25% meer gaat betalen. De directeur meent dat de verhoging van de contributie individueel
lidmaatschap door de clubs wordt doorberekend aan de leden van de clubs en dat de extra
belasting bij clubs plaatsvindt op het niveau van wedstrijdgeld en die verhoging is 5%. Joost
Ekels geeft aan dat de algemene ledenvergadering van de club al heeft plaatsgevonden. Hij
geeft daarbij aan dat de club zelf al een verhoging heeft moeten toepassen in het seizoen
2012-2013 en in de ledenvergadering heeft aangegeven dat nu geen verhoging plaatsvindt
teneinde de achterban rustig te houden. Joep Hertsig (GIJS Bears Groningen) vraagt zich af
of de verhoging te koppelen valt aan de regionale index. De voorzitter meent dat het
toepassen van de regionale index te arbitrair is. Het liefst zou de NIJB alleen de index willen
toepassen. De index op sommige onderdelen vervalt overigens dit seizoen. Piet Borgman
(IJV Zoetermeer Panters) vraagt of hiermee een trend wordt gezet. De voorzitter geeft aan
dat later in de vergadering een doorkijk in financieel opzicht tot en met 2016 wordt gegeven.
In deze ledenvergadering wordt echter alleen gestemd over de verhogingen van het seizoen
2013-2014. Harry Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den Haag) informeert naar de verwachting op
de subsidieaanvragen. De voorzitter geeft aan dat de NIJB probeert het sporttechnische
beleid overeind te houden, maar ondervindt bij NOC*NSF een negatieve spiraal.
Peter Daams (IJV Kemphanen Eindhoven) vraagt of de eigen bijdrage van de nationale
teams komt te vervallen. De technisch directeur geeft aan dat - wil de bond de extra
activiteiten kostendekkend organiseren - de NIJB er niet aan ontkomt om een eigen bijdrage
te vragen. De doelstelling is in elk geval om de eigen bijdrage zo laag mogelijk te houden.
Een enquête onder ouders heeft aangegeven dat de eigen bijdrage niet op bezwaar stuit
mits de sporttechnische kwaliteit hoog is. Peter Daams vraagt namens hun leden waar de
eigen bijdragen naartoe gaan. De technisch directeur geeft aan dat met de eigen bijdragen
de extra activiteiten nog altijd niet kostendekkend zijn. Er wordt geen geld verdiend. De NIJB
doet een eigen investering. Peter Daams geeft aan dat de kwaliteit van het trainingskamp als
goed is beoordeeld en meent dat de gelden wel naar de jeugdopleidingen moeten gaan.
Joep Hertsig (GIJS Bears Groningen) vraagt of gezocht is naar een partij die de jeugd wil
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sponsoren. Jaap Hermsen (bestuurslid pr & marketing) geeft aan dat daarnaar is gezocht.
Om een partij te vinden, moet de sport zichtbaar zijn. De bond moet een goede competitie
hebben en de nationale teams moeten goed presteren. Hier moet nog hard aan gewerkt
worden teneinde partijen te kunnen binden. VODW heeft een sponsorpropositie gemaakt. Dit
plan wordt op dit moment uitgevent. Daarnaast moet de bond evenementen organiseren die
mogelijk interesse opwekken. Bestuursleden zijn vrijwilligers en hebben gebrek aan tijd om
veel te doen. Joep Hertsig vraagt of de NIJB een sponsorcommissie heeft. Joep Hertsig
meent dat sponsorgeld belangrijk is en dat daar tijd en energie in gestoken moet worden.
Wilfred Hermens (IJV Zoetermeer Panters) noemt dat ijshuur ook omhoog gaat. Punt van
zorg is dat breedtesport niet ontwikkeld wordt. De voorzitter beseft de worsteling van
financiële middelen. Jaap Hermsen gaat met een nog te formeren sponsorcommissie aan de
slag. Het grote commerciële belang wordt in de sport echter niet goed gezien. Feitelijk is het
beleid gericht op talentontwikkeling en begeleiding, waardoor het niveau van de competitie
omhoog gaat.
Het voorstel van extra verhogingen wordt door handopsteking aangenomen.
10.b. Vaststelling scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2013-2014
Met ingang van seizoen 2008-2009 worden de vergoedingen aan scheidsrechters jaarlijks,
bij aanvang van het seizoen, aangepast op basis van de prijsindexcijfers voor gezinsconsumptie. De penningmeester vraagt de algemene ledenvergadering de scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2013-2014 formeel vast te stellen (bijlage 5). De index is pas bekend
in augustus 2013. De algemene ledenvergadering gaat akkoord.
11.a. Begroting NIJB 2013
De begroting NIJB 2013 wordt later gepresenteerd dan te doen gebruikelijk in verband met
het wegvallen van subsidies in het kader van de Sportagenda 2013. De penningmeester
doet verslag van het traject, waarop uiteindelijk alsnog geen subsidie is toegekend en de
NIJB beroep heeft aangetekend. Mocht de NIJB het beroep winnen, zou dit mogelijk een
winst kunnen betekenen. De NIJB meent echter in deze ledenvergadering een begroting
NIJB 2013, versie B voor te leggen.
De penningmeester geeft een korte toelichting op de begroting NIJB 2013. In de begroting
NIJB 2013 is binnen de topsportprogramma’s geschrapt op deelname van nationale teams
aan toernooien en oefenwedstrijden, echter niet op deelname aan WK’s. Daarentegen maakt
het nationale ijshockeycentrum het de NIJB mogelijk om substantieel meer met de nationale
teams te trainen. In de begroting NIJB 2013 zijn de voorgestelde verhogingen van
contributies, afdrachten en bijdragen meegenomen teneinde organisatieontwikkeling en
talentontwikkeling binnen de NIJB mogelijk te blijven maken.
Het bondsbestuur is er helaas niet in geslaagd om een sluitende begroting neer te leggen. Er
is een tekort van EUR 34.000, met een kanttekening van de subsidieaanvraag bij de
provincie Noord-Brabant. Een subsidie kan pas worden meegenomen op het moment dat er
een toekenning bestaat. Harry Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den Haag) vraagt naar kans van
slagen. De voorzitter heeft een gesprek gehad met een gedeputeerde, waarop vervolgens
een goed plan is ingediend. Deze week volgt uitsluitsel over de subsidieaanvraag
organisatieontwikkeling. Het beroep bij NOC*NSF geeft over zes weken uitsluitsel. De
vergadering vraagt naar de post algemeen/infrastructuur. De voorzitter geeft aan dat het
personeelskosten betreft. De vergadering vraagt waarom het resultaat van 2011 in de
begroting van 2013 is opgenomen en niet het resultaat van 2012. De penningmeester geeft
aan dat hiervoor het sjabloon moet worden aangepast, het sjabloon geeft nu nog het
resultaat van 2011. De begroting NIJB 2013 wordt goedgekeurd.
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11.b. Meerjarenbegroting NIJB 2013-2016
De penningmeester geeft een toelichting op de prognose over de periode 2012-2016. De
prognose is gebaseerd op het meest uitgeklede programma. De personele kosten zijn de
grootste kostenpost. De samenhang van baten en lasten wordt met een grafiek aangetoond.
De baten en lasten gaan elkaar al in 2013 snijden en in 2014, 2015 en 2016 alleen maar
meer. Het eigen vermogen laat in 2016 derhalve een negatief eigen vermogen zien van EUR
45.000. Dit zou betekenen dat in de ledenvergadering van 2014 eventueel besloten moet
worden om te gaan snijden, daar anders de NIJB failliet gaat. De penningmeester hoopt dat
op basis van de extra ingezette activiteiten het niet zover zal komen. Een groot deel van het
tekort zal moeten worden gedekt door funding. Er zullen op andere manieren gelden
gegenereerd moeten worden om het spelletje te kunnen blijven spelen. De penningmeester
verwacht dat wanneer clubs niet aan de betalingsverplichtingen jegens de NIJB voldoen de
NIJB in 2014 in grote liquiditeitsproblemen gaat komen. De NIJB heeft momenteel geen
lening bij de bank. De cashflow moet voor een belangrijk deel van de leden komen. Met dit
cijfermateriaal meent het bondsbestuur te laten zien wat de effecten van de genomen
besluiten gaan zijn. De voorzitter benadrukt dat de NIJB een zeker risico neemt door
talentontwikkeling door te zetten. De doorkijk laat zien dat wanneer subsidies niet doorgaan
de NIJB voor het heikele moment komt te staan waarbij de vraag gesteld moet worden of we
wel zo door kunnen gaan. De NIJB kan op een kruispunt komen te staan. De
ledenvergadering vraagt of er een korte termijnplan bestaat. De voorzitter meent dat er een
inspanningsverplichting leeft op het binnenhalen van subsidies en extra funding. De NIJB
heeft voor ogen om in 2015 een WK te organiseren in de hoop impulsen te creëren. Het
bondsbestuur vond het niet verantwoord om nu te gaan beheren en niet te gaan ontwikkelen.
De afspraak is dat de NIJB alle inkomsten van de bekerfinale toekomen. Deze revenuen
worden volledig ingezet voor het sporttechnische programma van de bond. Nicolien Sijtsema
(SJIJ Heerenveen) zou graag aandacht willen hebben op breedtesport. De aandacht gaat
haar in ziens voornamelijk uit naar talentontwikkeling. De voorzitter meent dat de
verantwoordelijkheid voor breedtesport voornamelijk bij de clubs ligt. Nicolien Sijtsema
meent dat een breder draagvlak inhoudt dat er meer talenten zullen zijn. De technisch
directeur geeft aan dat tijdens het voorjaarsoverleg een presentatie is gehouden op
ledenwervingsacties. Zonder breedtesport geen topsport, zonder topsport geen breedtesport.
Hier is duidelijk sprake van een samenhang. De NIJB heeft wel degelijk aandacht voor
breedtesport. De intaker Ron Perdon gaat eveneens actief zijn op verenigingsondersteuning.
Hij gaat actief zijn om krachten te verzamelen in een platform. Breedtesport is onderwerp
van gesprek geweest tijdens het voorjaarsoverleg, waarbij gesproken is om een gezamenlijk
programma neer te zetten. De voorzitter van de medische commissie Jean Driessen geeft
aan dat het visieplan van de medische commissie juist is toegespitst om spelers niet te
verliezen door onder andere blessures. De technisch directeur geeft aan dat we niet alleen
actief moeten zijn op het werven en behouden van spelers, maar ook op het werven en
behouden van vrijwilligers.
Niels Brouwer (IJshockeyclub Leeuwarden Capitals) verwijst naar de grafiek van de baten en
vraagt of de NIJB ook een ambitieus plan heeft op sponsorwerving. De grens van draagvlak
vanuit de leden is bereikt. Een appel op de markt van sponsors is noodzakelijk. De
ledenvergadering vraagt wie binnen de bond verantwoordelijk is voor sponsorfinding. De
voorzitter geeft aan dat Jaap Hermsen binnen het bondsbestuur verantwoordelijk is voor pr &
marketing. Jaap Hermsen gaat zoals eerder aangegeven een sponsorcommissie
samenstellen, die actief gaat zijn op sponsorwerving.
12. Vaststelling aanvullingen c.q. wijzigingen reglementen
Hier volgt een toelichting op de aanvullingen c.q. wijzigingen op het sportreglement, het
huishoudelijk reglement en het tuchtreglement.
Elke teambegeleider moet vanaf 2014-2015 een diploma hebben. Een nieuwe teambegeleider hoeft pas in 2016 zijn diploma te behalen. Wim van Leer (IJHC Dordrecht Lions)
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is tegen de dispensatieregeling. Piet Borgman (IJV Zoetermeer Panters) vraagt of dit voor
alle teams betreft. De technisch directeur geeft aan van wel. De bedoeling is dat het primair
noodzakelijk is om personen enthousiast te maken voor het coachen. Deze personen
zouden breed ingezet kunnen worden. De technisch directeur meent op basis van de
doelstelling veel meer coaches te werven en te ontwikkelen. De technisch directeur komt nog
terug richting de clubs over de verplichting van teambegeleiders binnen de recreatiecompetities. Piet Borgman (IJV Zoetermeer Panters) vraagt zich af of zijn Finse
materiaalman ook gediplomeerd moet zijn. De technisch directeur geeft aan dat de
verplichting ook voor hem geldt.
De directeur meldt dat het systeem van paspoorten wordt aangepast naar een nieuw
systeem, waarbij clubs zelf de NIJB-paspoorten kunnen uitprinten.
Vastgesteld wordt dat artikel 23 lid d bij een ander artikel hoort en niet meegenomen wordt in
de wijzigingen.
De penningmeester geeft een toelichting op de wijzigingen op artikel 45 van het
huishoudelijk reglement. Peter Daams (IJV Kemphanen Eindhoven) stelt voor om speelverboden op te leggen. De voorzitter verzoekt de clubs zich te verplaatsen in de situatie van
de NIJB, waarbij het opleggen van speelverboden telkens een dilemma oplevert.
13. Vaststelling licentiereglement
In het voorzittersoverleg Eredivisie is gezamenlijk gewerkt aan een licentiereglement, dat
thans ter goedkeuring voorligt aan de algemene ledenvergadering. Het licentiereglement
heeft als doel een controlemiddel te hebben op het voeren van een financieel gezond beleid
door een club in de Eredivisie, voordat een licentie voor deelname aan de Eredivisie wordt
afgegeven. Hiervoor is door de NIJB een licentiecommissie in het leven geroepen,
bestaande uit ter zake kundige vrijwilligers, die rapporteren aan het bondsbestuur. De
directeur verzoekt de algemene ledenvergadering het licentiereglement dat met ingang van
het seizoen 2013-2014 van kracht gaat zijn, vast te stellen.
De algemene ledenvergadering gaat akkoord met het licentiereglement. Piet Borgman (IJV
Zoetermeer Panters) vraagt of op termijn het licentiereglement ook voor andere divisies
zoals de Eerste divisie gaat zijn. Dit zou op termijn zeer goed mogelijk kunnen zijn, aldus de
directeur.
14. Mandaat vaststelling reglement Seksuele Intimidatie
De buitengewone algemene ledenvergadering geeft mandaat voor het vaststellen van het
reglement Seksuele Intimidatie in het kader van de minimale kwaliteitseisen van NOC*NSF
alsmede voor het vaststellen van de (huishoudelijke) aanvullingen die het reglement
Seksuele Intimidatie gaat geven op het tuchtreglement. Een en ander wordt ondergebracht
bij de Stichting Instituut Sportrechtspraak, zoals ook het geval gaat zijn met dopingzaken.
15. Onderscheidingen
André Janssen
André Janssen is 6 jaar geleden ingestapt bij HYS The Hague om het ijshockey naar een
hoger niveau te brengen in Den Haag. Dat is hem ook met een kleine groep welwillende
mensen gelukt. Hij heeft De Uithof mede gerenoveerd, hij heeft klassespelers naar
Nederland gehaald om voor zijn HYS The Hague te spelen. En dat niet zonder succes. HYS
The Hague won de volgende prijzen: 3 maal kampioen van Nederland, 1 maal bekerwinnaar
en 2 maal winnaar van de Ron Bertelingschaal. Daarnaast werd ook de 3e ronde bereikt in
de Continental Cup. André heeft in de ogen van een heleboel mensen veel bereikt en veel
betekend voor het ijshockey in het algemeen en in Den Haag in het bijzonder. Hij zal dan ook
in Den Haag op handen gedragen worden. Graag draagt het bondsbestuur Andre Janssen
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voor aan de algemene ledenvergadering voor de benoeming tot lid van verdienste van de
NIJB.
De algemene ledenvergadering benoemt de heer André Janssen tot lid van verdienste van
de Nederlandse IJshockey Bond.
Wilma Olijhoek
Het is niet gebruikelijk om een personeelslid te onderscheiden. We maken echter graag een
uitzondering voor Wilma Olijhoek. Al op jonge leeftijd kwam zij in dienst van de NIJB, waar
ze onlangs haar 25-jarig jubileum vierde. Ze begon als assistente, maar werkte zich mede
door haar inzet en gedrevenheid op tot de positie die nu inneemt: die van office manager.
Kennis van zaken en klantvriendelijkheid maken haar tot een onmisbare medewerker: het is
de kurk waar de Nederlandse IJshockey Bond op drijft. We hopen van harte dat Wilma haar
werkzaamheden voor de NIJB nog lang kan en wil blijven uitvoeren op de typisch voor
haar en alom geprezen wijze.
De algemene ledenvergadering benoemt mevrouw Wilma Olijhoek tot lid van verdienste van
de Nederlandse IJshockey Bond.
16. Rondvraag
Joop Vullers (erelid) meldt een mogelijke contradictie in artikel 37 van het Huishoudelijk
Reglement. De directeur checkt dit en past daar waar nodig het betreffende artikel aan.
Ben van Duin (IJV Amstel Tijgers anno 1963) vraagt naar het fenomeen contractant. De
directeur komt hier deze week op terug.
Peter Daams (IJV Kemphanen Eindhoven) vraagt naar de nieuwe naam van de competitie
van de jeugdrecreanten, zoals voorgesteld tijdens het voorjaarsoverleg. De directeur geeft
aan dat de clubs vooralsnog niet hebben gereageerd met een voorstel en verzoekt de clubs
binnen een week namen aan te dragen.
17. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.
Voorzitter:

Secretaris:

NOTULEN BUITENGEWONE ALV NIJB 01-07-2013
10

PRESENTIELIJST BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND, GEHOUDEN OP MAANDAG 1 JULI 2013 IN
‘T VEERHUIS TE NIEUWEGEIN
Bondsbestuur
R.L. Vreeman
J. Hermsen
T.H.J. Assmann
J.W.M. Hopstaken
L.B.T. Pakos

- voorzitter (aangetreden 21-11-2011)
- bestuurslid (aangetreden 21-11-2011)
- bestuurslid (aangetreden 21-11-2011)
- bestuurslid (aangetreden 01-07-2013)
- bestuurslid (aangetreden 01-07-2013)

Medewerkers bondsbureau
A.J.J.C. van Berkel
T.J.A. van Gerwen
mevrouw W. Olijhoek
J.P.L. Ham

- algemeen directeur
- technisch directeur
- office manager
- medewerker financiële administratie

Leden
IJV Amstel Tijgers anno 1963
IJshockey Vereniging
Red Eagles 's-Hertogenbosch
IJshockeyclub Dordrecht Lions
Stichting Top IJshockey Eindhoven
Stichting Support Eindhoven IJshockey
IJV Eindhoven IJsbrekers
Stichting Topijshockey Eaters Limburg
VJB Smoke Eaters Geleen
GIJS Bears Groningen
Stichting Eredivisie IJshockey Den Haag
Hijs Hokij Den Haag
Stichting Eredivisie Friesland Flyers 2012
SJIJ Heerenveen e.o. 1991
Stichting IJshockeyclub Capitals
Leeuwarden
Stichting Topijshockey Tilburg
Stichting Zoetermeer Panters
IJV Zoetermeer Panters

aantal
stemmen
2 - B.A. van Duin
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2

-

J. Ekels, R. Pelders
W. van Leer
A. van Doremalen, R. Wijdeveld
P. Daams
P. Daams
G. de Wit, J. Fredrix
H. Freulings
J. Hertsig
R. Molenkamp, O. Smits
H. Vlaardingerbroek, L.J. de Jong
H. Woortmeijer
H. Woortmeijer, Mevrouw N. Sijtsema

2
3
1
2

-

J.H. Doele, N. Brouwer
R. Peijs, R. van Gestel, H. van Berkel
P.F. Soeters
P. Borgman

Ereleden en leden van verdienste
J.M.C.C. Herijgers
R.M.U. Jonkmans
J.M.I. Vullers

-

erelid
erelid/lid tuchtcommissie
erelid

Commissieleden en overigen
E. Martin
Mevrouw S. van Heteren
J. Driessen
J. Meijsen

-

lid van verdienste/competitiecommissie
competitiecommissie
medische commissie
IJshockey.com
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Leden afwezig met kennisgeving
aantal
stemmen
Stichting IJshockeyvrienden
Amsterdam 2012
Stichting Topsport
Red Eagles 's-Hertogenbosch
IJshockeyclub Enschede Lions
Hoornse IJshockeyvereniging
“Blue Mountain Cougars”
LIJC Leiden Lions
Stichting IJshockey Noviomagus
VJN Nijmegen
SIJC Utrecht
Nijmegen Saints
Fr.J.M. van Erp
Mevrouw M. Goessens-Stans
J.A.J. de Greef
A.G.W. Leijsen
P. Marx
J.Th.M.C. Ponsioen
C. Speijer
W. Tamboer

-2
-1
-1
-1
-2
-1
-2
-2
-

contractant
erevoorzitter
competitiecommissie
erelid/adviseur licentiecommissie
commissie van beroep
lid van verdienste
erelid/lid financiële commissie
lid van verdienste
erelid
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BESTUURSVERKIEZING
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND
ALV, 01-07-2013
AGENDAPUNT 8
De leden van het bondsbestuur worden benoemd voor een periode van vier jaren. De
voorzitter wordt in functie benoemd, de overige bestuurders als bestuurslid. Aftredende leden
van het bondsbestuur kunnen nadien aansluitend tweemaal voor eenzelfde periode van vier
jaren worden herbenoemd. Bestuurders hebben een maximale aaneengesloten
zittingstermijn van twaalf jaar. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk tijdens de
eerstvolgende vergadering van de bondsvergadering voorzien. Het streven is een optimale
spreiding in aan- en aftreden te hanteren. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen,
neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger in de aan- en aftreedcyclus zodat
voorzitter, vice-voorzitter en/of bestuurssecretaris nooit tegelijkertijd aftredend zijn.
Collectief aftreden van het bestuur is onwenselijk, omdat daarmee het organisatiegeheugen
van de bond verloren gaat.
Om de continuïteit in het bestuur te waarborgen, wordt een rooster van aftreden vastgesteld.
Dit rooster is openbaar.
Functie:
Cyclus:
Naam:
Datum aantreden:
Datum volgende herverkiezing:

Voorzitter
2013-2017-2021…
Ruud Vreeman
ALV 2011 (21-11-2011) gekozen tot voorzitter
ALV 2013

Functie:
Cyclus:
Naam:
Datum aantreden:
Datum volgende herverkiezing:

Vice-voorzitter
2016-2020-2024…
Jan Hopstaken
ALV 2013 (01-07-2013)
ALV 2016

Functie:
Cyclus:
Naam:
Datum aantreden:
Datum volgende verkiezing:

Secretaris
2014-2018-2022…
Leonidas Pakos
ALV 2013 (01-07-2013)
ALV 2014

Functie:
Cyclus:
Naam:
Datum aantreden:
Datum volgende herverkiezing:

Penningmeester
2015-2019-2023…
Theo Assmann
ALV 2011 (21-11-2011)
ALV 2015

Functie:
Cyclus:
Naam:
Datum aantreden:
Datum volgende herverkiezing:

Bestuurslid PR & Marketing
2015-2019-2023…
Jaap Hermsen
ALV 2011 (21-11-2011)
ALV 2015
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Conform artikel 9 van de statuten van de Nederlandse IJshockey Bond stelt het
bondsbestuur de vergadering voor de heer Mr. L.B.T. (Leonidas) Pakos uit Tilburg te kiezen
tot lid van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond.
Introductie Leonidas Pakos:
“Mag ik mezelf even voorstellen? Mijn naam is Leonidas Pakos, net 40 geworden. Ik houd
van voetbal en ik kan niet schaatsen. Maar het vinden van oplossingen op bestaande
problemen is iets wat ik van nature graag doe. Mijn juridische opleiding heeft mijn analytisch
vermogen hiervoor aangescherpt en me geleerd meerdere invalshoeken te gebruiken. Mijn
creatief talent komt hierbij goed van pas. Mijn motto is: de sleutel voor iedere relatie ligt in de
communicatie. Dat geldt ook voor goed sportbestuur. Inmiddels ben ik bijna vijftien jaar
werkzaam aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Tilburg. Daar heb ik onderzoek
gedaan en innovatieve projecten mogen leiden. De diversiteit aan taken en samenwerkingsverbanden hebben mijn stuurmanskunst en aanpassingsvermogen verder ontwikkeld.
Tevens ben ik sinds vorig jaar ook verbonden aan het juridisch adviesbureau SportLegal. Dit
laatste omdat ik mijn passie voor sport wilde combineren met mijn opleiding. Hiervoor heb ik
de postacademische leergang Sport en Recht aan de VU gevolgd en met succes afgerond.
Via een collega in de faculteit ben ik in contact gekomen met de IJshockeybond. Een sport
waar je in mijn ogen ‘u’ tegen zegt. De dynamiek, snelheid, en bruisende energie hebben mij
altijd aangesproken. Echter, hoe stoer de sport ook is, zo gemoedelijk heb ik ook de sfeer
daarbuiten ervaren. IJshockey als levensstijl, daar kan menig sport nog iets van leren. Graag
help ik dan ook het IJshockey steviger op de kaart te zetten binnen het (inter)nationale
sportlandschap.Tot slot, ik kom uit een Hollands/Grieks gezin maar ben geboren en getogen
in Brabant. Momenteel woon ik met mijn partner samen in het centrum van Tilburg. Als kind
van meerdere culturen schakel ik gemakkelijk tussen verschillende omgevingen. In
combinatie met mijn opleiding en jarenlange ervaring ben ik dan ook van meerdere markten
thuis… en wat dat laatste betreft, ben ik vastberaden het schaatsen nog wel te gaan leren.”

Conform artikel 9 van de statuten van de Nederlandse IJshockey Bond stelt het
bondsbestuur de vergadering voor de heer Drs. J.W.M. (Jan) Hopstaken uit Renkum te
kiezen tot lid van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond.
Introductie Jan Hopstaken:
“In het dagelijks leven ben ik, sinds 2001, zelfstandig organisatie-adviseur. Mijn klanten zijn
grote, vooral niet-commerciële organisaties. Op verschillende manieren help ik dat soort
organisaties om beter te functioneren. Op mijn website (www.hopstakenendehaan.nl) is daar
meer informatie over te vinden. Ook vind ik het belangrijk dat ik mijn kennis en kunde inzet
als vrijwilliger in de samenleving. Dat heb ik in mijn volwassenleven op verschillende
manieren gedaan. Ondanks dat ik van huis uit een voetballer ben, wil ik me graag gaan
inzetten voor het ijshockey. Een spectaculaire sport die het verdient om te groeien. Ik ben
getrouwd en woon met mijn vrouw en drie kinderen in Renkum.”
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BENOEMING LEDEN MEDISCHE COMMISSIE
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND
ALV, 01-07-2013
AGENDAPUNT 9
MEDISCHE COMMISSIE
Jean Driessen, MD PhD
Richard van Delft
Robert James Goddard
Stephan Widjaja
Dr. Frank Baarveld

voorzitter
lid
lid
lid
adviseur
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CONTRIBUTIES, BIJDRAGEN EN AFDRACHTEN SEIZOEN 2013-2014
Seizoen
2012-2013
(index:) + 2,3%
EUR

Seizoen
2013-2014
(index:) + 2,8%
EUR

1.428,80

1.468,80

18,63
7,00
7,00
7,00
14,90
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
5,00
7,00
7,00
7,00
20,00
7,00
5,00

23,63
12,00
12,00
12,00
19,90
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
10,00
12,00
12,00
12,00
20,00
7,00
5,00

621,22
124,24
621,22
124,24
14,91
nihil
172,62

652,28
130,46
652,28
130,46
15,65
nihil
177,46

doorbelast
doorbelast
doorbelast
621,22
500,00

doorbelast
doorbelast
doorbelast
638,61
500,00

28,57

30,00

+ 5%

4.348,51
1.428,80
800,71
172,62
172,62
60,00
279,55
279,55

4.565,93
1.500,24
840,74
181,25
181,25
181,25
293,52
293,52

+ 5%
+ 5%
+ 5%
+ 5%
+ 5%

CONTRIBUTIE
contributie per lid, per seizoen
CONTRIBUTIE INDIVIDUEEL LIDMAATSCHAP
competitie senioren
competitie senioren Tweede, Derde en Vierde divisie
competitie ARHL
competitie studenten
competitie U17 tot en met U12
competitie mini en welpen
recreatief senioren
recreatief junioren
ere-leden, leden van verdienste
NIJB-bestuurders
NIJB-vrijwilligers/medewerkers
NIJB-scheidsrechters
clubbestuurders
teambegeleiders
bench-officials
seizoenkaarthouders
donateurs/supporters
donateurs/supporters bij groepsregistratie
ADMINISTRATIEKOSTEN NATIONALE TRANSFERS
seniorenspeler naar Eredivisie
seniorenspeler naar Eerste divisie
juniorenspeler naar Eredivisie
juniorenspeler naar Eerste divisie
juniorenspeler naar juniorendivisie
transfer naar Tweede, Derde, Vierde divisie
administratiekosten beoordeling geschil door competitiecommissie
INTERNATIONALE TRANSFERS
International Transfer Card (ITC) IIHF ZFR 300
ITC-faxconfirmatie IIHF ZFR 100
administratiekosten van buitenlandse bonden (ITC naar Nederland)
administratiekosten NIJB ITC naar Nederland
administratiekosten NIJB ITC naar buitenland in ZFR
DISPENSATIE-AANMELDINGEN
administratiekosten
COMPETITIE-AFDRACHTEN
Eredivisie
Eerste divisie / Eerste divisie *
Eerste divisie / Promotie divisie *
Tweede divisie, Derde divisie en Vierde divisie **
ARHL **
Studenten ***
U17 tot en met U12
Jeugdrecreanten
* Indien in dezelfde stad ook een team in de Eredivisie uitkomt,
betaalt het team in de Eerste divisie de U17-afdracht.
** Vanaf het seizoen 2011-2012 is de competitie-afdracht gelijkgetrokken
naar Tweede, Derde en Vierde divisie.
*** Studenten betalen vanaf 2012-2013 een competitieafdracht van EUR 60.
Vanaf 2013-2014 wordt de competitieafdracht gelijkgetrokken aan
Tweede divisie, Derde divisie, Vierde divisie en ARHL.
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+5 euro
+5 euro
+5 euro
+5 euro
+5 euro
+5 euro
+5 euro
+5 euro
+5 euro
+5 euro
+5 euro
+5 euro
+5 euro
+5 euro
+5 euro

+ 5%
+ 5%
+ 5%
+ 5%
+ 5%

+ 5%
+ 5%

CONTRIBUTIES, BIJDRAGEN EN AFDRACHTEN SEIZOEN 2013-2014
Seizoen
2012-2013
(index:) + 2,3%
EUR

Seizoen
2013-2014
(index:) + 2,8%
EUR

377,33
85,36
48,09

402,33
95,36
53,09

49,70
28,58
28,58
49,70
200,00

51,09
29,38
29,38
51,09
200,00

200,00

200,00

28,58

38,58

COMMISSIE VAN BEROEP
vastrecht hoger beroep commissie van beroep

310,61

319,30

COLLEGE VAN ARBITERS
griffierecht

310,61

319,30

WEDSTRIJDGELD COMPETITIE PER THUISWEDSTRIJD
Eredivisie
Eerste divisie *
U17 tot en met U12
* Indien in dezelfde stad ook een team in de Eredivisie uitkomt,
betaalt het team in de Eerste divisie het U17-wedstrijdgeld.
TUCHTCOMMISSIE
vastrecht tuchtcommissie senioren Eredivisie en Eerste divisie
vastrecht tuchtcommissie senioren Tweede, Derde en Vierde divisie
vastrecht tuchtcommissie junioren
vastrecht tuchtcommissie incidenten
aanhanging maken tuchtzaak door leden
(artikel 2.b. bijlage I - tuchtreglement)
bezwaar aantekenen gestandaardiseerde strafafdoening door leden
(artikel 10.d. bijlage II - tuchtreglement)
STANDAARDAFDOENING MATCH PENALTY EN GAME MISCONDUCT PENALTY
administratiekosten

Met ingang van seizoen 2002-2003 worden de contributies, bijdragen en
afdrachten jaarlijks, bij aanvang van het seizoen, aangepast op basis van de
prijsindexcijfers voor gezinsconsumptie.
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+25 euro
+10 euro
+5 euro

+10 euro

CONTRIBUTIES, BIJDRAGEN EN AFDRACHTEN SEIZOEN 2013-2014
Seizoen
2012-2013
(index:) + 2,3%
EUR
VERGOEDINGEN PER WEDSTRIJD AAN SCHEIDSRECHTERS SEIZOEN 2012-2013
scheidsrechter Eredivisie
106,53
scheidsrechter Eredivisie bekerfinale/play-offs halve finale en finale
133,17
standby scheidsrechter Eredivisie bekerfinale/play-offs halve finale
en finale
16,54
linesman Eredivisie
53,27
linesman Eredivisie bekerfinale/play-offs halve finale en finale
66,58

Seizoen
2013-2014
(index:) + 2,8%
EUR
109,52
136,90
17,00
54,76
68,45

door NIJB aangestelde doelrechter

13,23

13,60

scheidsrechter Eerste divisie / Eerste divisie
scheidsrechter Eerste divisie / Eerste divisie play-offs halve finale en finale
linesman Eerste divisie / Eerste divisie
linesman Eerste divisie / Eerste divisie play-offs halve finale en finale
scheidsrechter Eerste divisie / Promotie divisie
linesman Eerste divisie / Promotie divisie

42,61
53,27
21,31
26,63
25,00
15,00

43,81
54,76
21,90
27,38
25,70
15,42

scheidsrechter U17
scheidsrechter U14
scheidsrechter U12

21,31
15,98
10,65

21,90
16,43
10,95

Scheidsrechters en linesmen in Eredivisie hebben buiten een straal van 150 km tevens recht op
een maaltijdvergoeding van EUR 7,00 per persoon.
Scheidsrechters en linesmen in de overige divisies hebben tevens recht op twee consumptiebonnen
per persoon.
KILOMETERVERGOEDING
scheidsrechters/linesmen alle divisies

(index:) + 2,3%
0,28

NB 1
Hierbij geldt in de Eredivisie de afspraak dat bij een enkele reis van meer dan 175 kilometer,
scheidsrechters en linesmen uit dezelfde regio zoveel mogelijk in één auto dienen te reizen.
In de overige divisies dienen scheidsrechters en linesmen uit dezelfde regio altijd zoveel mogelijk
in één auto te reizen.
NB 2
De te berekenen afstand zal door de NIJB worden vastgesteld in een kilometertabel.
Deze tabel is de enige tabel die mag worden gehanteerd en wordt gepubliceerd op de website
nijb.nl.
NB 3
Vergoedingen scheidsrechters en linesmen worden direct door de clubs
aan scheidsrechters en linesmen vergoed.
NB 4
Met betrekking tot clubscheidsrechters voor de competities in de Tweede divisie,
Derde divisie, Vierde divisie, studenten, U10 en U8 kunnen clubs afwijkende afspraken maken.
Met ingang van seizoen 2008-2009 worden de vergoedingen aan
scheidsrechters jaarlijks, bij aanvang van het seizoen, aangepast op basis van de
prijsindexcijfers voor gezinsconsumptie.
Voorstel: De geïndexeerde bedragen zullen worden afgerond op hele euro’s
om contante betaling te vergemakkelijken.
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(index:) + 2,8%
0,28

