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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE NEDERLANDSE 
IJSHOCKEY BOND, GEHOUDEN OP DINSDAG 19 DECEMBER 2006 

IN HET NIEUWEGEINS BUSINESS CENTER IN NIEUWEGEIN 
 
Notulist 
Henk Hille, directeur Nederlandse IJshockey Bond 
 
Aanwezig 
Zie bijgevoegde presentielijst (bijlage 1). 
 
Agenda 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Ingekomen stukken 
4. Notulen van de algemene ledenvergadering van 1 december 2005 
5. Activiteitenverslag 2005 
6. a. Jaarrekening 2005 

b. Verslag van de financiële commissie kalenderjaar 2005 
7. Toetreding leden 
8. Bestuursverkiezing 
9. Benoeming commissies 
10. Vaststellen contributies, bijdragen en afdrachten 
11. a. Jaarplan 2007 

b. Begroting 2007 
12. Statutenwijziging 
13. Vaststelling c.q. wijziging van reglementen 
14. Onderscheidingen 
15. Rondvraag 
16. Sluiting 
 
1. Opening 
De vice-voorzitter opent als waarnemend voorzitter, hierna voorzitter, de algemene 
ledenvergadering. Hij heet alle aanwezigen van harte welkom en richt een bijzonder woord 
van welkom tot de ereleden, leden van verdienste en commissieleden. 
 
De voorzitter staat stil bij de ijshockeyvrienden die ons zijn ontvallen. In het bijzonder en 
zonder anderen daarbij tekort te doen: Ben Tijnagel, Marian Beulink-Van Bolhuis, Evert 
Rison, Tonie Dubbelman en Henk Stoer. 
 
Op maandag 5 december 2005 kwam Ben Tijnagel op 41-jarige leeftijd om het leven bij een 
verkeersongeval op de A57 tussen Nijmegen en Keulen. Ben Tijnagel speelde in Nijmegen 
en Rotterdam, en voor het nationaal team. Hij werd drie keer kampioen van Nederland met 
Nijmegen en drie keer met Rotterdam. Ben Tijnagel totaal scoorde 322 doelpunten en 270 
assists voor Nijmegen en 260 doelpunten en 160 assists voor Rotterdam. Hij speelde 56 
interlands en kwam daar tot 20 doelpunten en 21 assists.  
 
Op woensdag 22 februari 2006 is Marian Beulink-Van Bolhuis op 55-jarige leeftijd overleden. 
Zij was de spil van de ijshockeyfamilie Beulink, met echtgenoot Aad Beulink als voormalig 
club- en NIJB-bestuurder en met Jeroen en Dennis als twee ijshockeyzoons. Zelf was Marian 
Beulink-Van Bolhuis in het verleden actief als speelster en als begeleidster van 
vrouwenijshockeyteams. 
 
Op 30 maart 2006 is Evert Rison overleden. Hij was jarenlang de materiaalman van het 
eerste team van Amsterdam. In die rol stond Evert Rison midden tussen de spelers en was 
zo een spil in het Amsterdamse ijshockey. 
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Op 10 augustus 2006 is Tonie Dubbelman overleden. Bij de ijshockeyvereniging in Dordrecht 
was hij een van de bestuursleden van het eerste uur en tevens was hij medeoprichter van de 
stichting die de ijsbaan in Dordrecht exploiteert. 
 
Ook is het afgelopen jaar Henk Stoer overleden, oud-bestuurslid in Nijmegen en 
ijshockeyvader van Henry en Johan Stoer. 
 
De voorzitter vraagt om een moment van stilte. 
 
De voorzitter geeft aan dat het vandaag de eerste keer is dat we elkaar in deze setting zien 
nadat Jan de Greef is afgetreden als voorzitter van de Nederlandse IJshockey Bond. Dat 
was op 8 september jongstleden en leden en anderen hebben zijn brief daarover op nijb.nl 
kunnen lezen. Omdat dit ook voor de geschiedschrijving van belang is, vraag de voorzitter de 
directeur om deze brief voor te lezen en integraal in de notulen op te nemen. 
 
[Brief d.d. 8 september 2006, gepubliceerd op nijb.nl] 
 
Aan de leden van de Nederlandse IJshockey Bond 
 
Zoetermeer, 8 september 2006  
 
Beste sportvrienden,  
 
De afgelopen jaren, waarin ik voorzitter van de NIJB ben geweest, zijn niet eenvoudig 
geweest. Toch mag ik stellen, dat er zich meer positieve dan negatieve ontwikkelingen 
hebben voorgedaan. Dit ondanks het torenhoge negatief eigen vermogen vanaf het moment 
van mijn aantreden en, meer recent, een zeer forse teruggang in subsidiestromen.  
 
We zijn erin geslaagd om weer tot een positief eigen vermogen te komen. De organisatie 
staat administratief en organisatorisch op poten en dat met een minimale personele 
bezetting. De competities zijn op alle fronten interessant geweest en de nationale teams 
hebben naar tevredenheid gepresteerd. Verder zijn er voldoende plannen ontwikkeld om de 
komende jaren tot uitvoer te brengen. Ik denk hierbij aan het coachplatform onder leiding van 
Doug Mason, tv-exposure via de NOS, het aantrekken van een professionele 
scheidsrechtersopleider en de ontwikkelingen rond een nationaal talentteam dat vanaf het 
seizoen 2007-2008 in de eredivisie zou gaan uitkomen.  
 
De volledige realisatie van deze plannen zal ongetwijfeld moeite kosten. Dit wordt nog eens 
versterkt door een verdere inkrimping van de subsidiestromen waarbij de NIJB onevenredig 
hard wordt getroffen. Een bestuurlijke versterking van bekwame mensen zou ervoor 
zorgdragen dat, ondanks deze laatste beperking, een realisatie tot stand gebracht zou 
kunnen gaan worden.  
 
Echter, de afgelopen maanden hebben zich uiterst onaangename wendingen voorgedaan, 
vooral in de samenwerking met de besturen van de eredivisieclubs. Mijns inziens in het nauw 
gedreven door het niet correct nemen van eigen verantwoordelijkheden (het is te makkelijk 
om niet of nauwelijks te maken sanctioneerbare regelgeving van de NIJB te eisen), is de 
roep ontstaan dat 'het ijshockey failliet is', dat 'het twee voor is', ja zelfs 'twee over twaalf'. Dit 
alles in een sfeer van enorm veel wantrouwen naar het zittende bestuur en de aangezochte 
toekomstige bestuurders. Deze houding heeft de afgelopen maanden tot erg onhandige 
manoeuvres vanuit - enkele - eredivisieclubs geleid, met imagoschade voor de NIJB en het 
Nederlandse ijshockey als gevolg.  
 
Daarenboven is in de geledingen van de eredivisie een beleidsplan ontwikkeld, dat - onder 
druk van een zeer onplezierige actie uit Heerenveen, ons allemaal bekend - tot nadere 
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uitwerking wordt afgedwongen. Het bestuur van de NIJB staat voor het gehele Nederlandse 
ijshockey en is van mening dat in een beleidsnotitie te wegen. Dit is de eredivisieclubs de 
afgelopen periode regelmatig meegedeeld. Het voorstel van - enkele - eredivisieclubs om 
prioriteit te geven aan de uitwerking van het eigen beleidsplan met daaraan gekoppeld een 
eigen entiteit voor de eredivisieclubs, kan geen goedkeuring krijgen van het bestuur en de 
bestuurscommissie van de NIJB.  
 
Overigens wil ik nadrukkelijk stellen dat het mijn indruk is dat slechts enkele bestuurders van 
eredivisieclubs zich opstellen op een wijze die leidt tot een vertrouwensbreuk. De overige 
clubs zijn echter welhaast gedwongen te volgen omdat anders de continuïteit van een 
volwaardige eredivisie in het gedrang kan komen. Ik refereer hierbij aan de laatste actie van 
Heerenveen medio augustus. Een laatste oproep - afgelopen woensdag - om het bestuur en 
de directie van de NIJB te laten besturen en de geëigende kanalen te gebruiken om hier 
eventueel afkeuring aan te geven, is ook niet positief ontvangen.  
  
Samenvattend moet ik constateren dat: 
- de voorgestelde en deels ingeslagen weg volgens mij een heilloze weg is, die niet zal 

leiden tot een verbetering van de algehele situatie van het Nederlandse ijshockey; 
-  een enkeling in staat is processen tegen de wil van de organisatie af te dwingen; 
- gevoerde onderhandelingen en acties vanuit de clubs hebben geleid en zullen leiden tot 

materiele en immateriële gevolgschade; 
- de gedane beleidsvoorstellen door de eredivisieclubs slechts gewogen kunnen worden 

binnen het kader van het gehele Nederlandse ijshockey; 
-  er een duidelijke vertrouwensbreuk is tussen - enkele - eredivisieclubs en het bestuur 

van de NIJB.  
 
Ik heb geprobeerd de zaken te doen keren en met name vertrouwen terug te krijgen. Dit is 
helaas niet gelukt en ik ben dan ook genoodzaakt om met onmiddellijke ingang mijn functie 
neer te leggen. De overige leden van het bestuur Gerd Lindemann, Ed Euverman en Arnoud 
van Berkel, hebben besloten hun zetel ter beschikking te stellen. Zij hebben zich echter 
bereid verklaard om samen met de directeur hun werkzaamheden tijdelijk voort te zetten en 
mee te helpen aan de voorbereiding van een uit te schrijven extra algemene 
ledenvergadering. Johan ten Brinke en Gerard Zeebregts, leden van de bestuurscommissie, 
leggen al hun werkzaamheden neer en hebben te kennen gegeven niet beschikbaar te zijn 
voor een bestuursfunctie. Joop Vullers, het derde lid van de bestuurscommissie, sluit zich 
aan bij de overgebleven bestuursleden en blijft in ieder geval actief tot de extra algemene 
ledenvergadering.  
 
Ik wens u allen wijsheid toe. Graag had ik mezelf een ander afscheid gewenst.  
 
Met sportieve groet,  
 
Jan de Greef   
 
De voorzitter geeft aan hoe een en ander in de weken voor 8 september is verlopen. Hoewel 
een aantal zaken al zeker wat langer liepen, begint hij bij het eind juli door Heerenveen 
aangekondigde terugtrekken uit de eredivisie. Jan de Greef heeft in de dagen daarna op zijn 
bekende wijze enorm veel energie gestoken in gesprekken - per telefoon, via de mail en 
face-to-face - met mensen uit Heerenveen en met de voorzitters van de overige 
eredivisieclubs. Een en ander heeft er toen toe geleid dat Heerenveen op dat besluit is 
teruggekomen onder de voorwaarde dat de notitie Structuur en Beleid Topijshockey 
Nederland, opgesteld door Emiel Verdonschot, de voorzitter van Emperors Nijmegen, en 
Johan Zijlstra, de voorzitter van Flyers Heerenveen, hierna de notitie, als basisplan zou 
dienen om in de komende periode een meerjaren convenant op te stellen. In een e-mail aan 
de voorzitters van eredivisieclubs van 3 augustus heeft Jan de Greef duidelijk het bereikte 



NIJB, NOTULEN ALV 19-12-2006, PAGINA 4 VAN 10 

akkoord met Heerenveen verwoord. Daarin gaf hij ook aan dat hij als voorzitter van de NIJB, 
de notitie zou waarmerken in het bijzijn van minimaal een van de indieners van de notitie. Op 
10 augustus is tijdens een bijeenkomst met de eredivisie en de eerste divisieclubs, door de 
eredivisieclubs een verklaring ondertekent en is de notitie door Jan de Greef gewaarmerkt. 
Daarna is ook een persbericht naar buiten gegaan. 
 
Op 4 augustus 2006, dus na zijn mail aan de voorzitters over het bereikte akkoord, maar 
voor de bijeenkomst op 10 augustus, heeft Jan de Geef zijn collega-bestuurders al via de 
mail laten weten zeer ongelukkig te zijn met de gang van zaken. Hij gaf aan grote 
inhoudelijke problemen te hebben met met name één punt uit de notitie, maar ook dat hij 
zich voor de zoveelste keer gechanteerd had gevoeld en dat hij daar genoeg van had. 
Verder gaf Jan de Greef aan dat hij tot en met de bijeenkomst van 10 augustus zou blijven 
doen wat volgens hem het beste voor het Nederlandse ijshockey was en dat hij daarna een 
stap terug zou doen. Tenslotte gaf hij aan dat hij op de bestuursvergadering van 29 augustus 
zijn definitief en onmiddellijk aftreden officieel zou melden. 
 
Op die bestuursvergadering van 29 augustus, waar het voltallige bestuur en de leden van de 
bestuurscommissie bestaande uit Johan ten Brinke, Joop Vullers en Gerard Zeebregts 
aanwezig waren, is Jan de Greef meerdere keren gevraagd of zijn besluit onherroepelijk 
was. Hij heeft telkens aangegeven dat dit het geval was. Na een zeer lange discussie is op 
de bestuursvergadering uiteindelijk besloten om vóór het bericht van zijn aftreden naar 
buiten te brengen, eerst nog de reeds geplande bijeenkomst van 6 september met de 
eredivisieclubs af te wachten. Daarna zou worden bepaald wanneer er een ALV zou komen 
en Jan de Greef zou zijn aftreden vervolgens vóór of direct na die ALV bekend maken. Met 
name de directeur heeft hem verzocht niet tijdens de ALV af te treden en ook heeft de 
directeur erop aangedrongen de ALV niet tijdens de voorbereiding en het begin van het 
ijshockeyseizoen te plannen. Voor de bijeenkomst met de eredivisieclubs was het streven 
om het meest heikele punt uit de notitie van tafel te krijgen of in ieder geval sterk af te 
zwakken. Het meest heikele punt voor Jan de Greef, maar ook voor de rest van het bestuur 
en de leden van de bestuurscommissie, was, om van de hoogste divisie een eigen entiteit te 
maken. Het was de overtuiging van Jan de Greef dat dit de doodsteek voor het Nederlandse 
ijshockey zou zijn en hij vond dat een nieuwe voorzitter, zijn opvolger dus, niet met die 
erfenis kon worden opgezadeld.  
 
Op de bijeenkomst van 6 september, waar namens het bestuur Jan de Greef en Joop Vullers 
en Gerard Zeebregts als leden van de bestuurscommissie aanwezig waren, is door een 
meerderheid van de eredivisieclubs aangegeven dat een aparte entiteit geen strikte 
voorwaarde was om het gewenste beleid van de grond te krijgen. Toch is die avond geen 
overeenstemming bereikt over het vervolgtraject. De uitkomst van die bijeenkomst was voor 
Jan de Greef aanleiding om zijn vertrek versneld kenbaar te maken. Op 7 september is veel 
gebeld en gemaild en op 8 september is de eerder door de directeur voorgelezen brief op 
nijb.nl geplaatst. In de brief staat dat de overige bestuursleden, Ed Euverman, Arnoud van 
Berkel en de (waarnemend) voorzitter zelf, hadden besloten ook hun zetel ter beschikking te 
stellen, maar dat zij zich bereid hadden verklaard hun werkzaamheden tijdelijk voort te zetten 
en mee te helpen aan de voorbereiding van een uit te schrijven extra algemene 
ledenvergadering. In de brief staat verder dat Johan ten Brinke en Gerard Zeebregts te 
kennen hebben gegeven niet beschikbaar te zijn voor een bestuursfunctie en dat Joop 
Vullers, het derde lid van de bestuurscommissie, in ieder geval actief zou blijven tot de 
algemene ledenvergadering. 
 
Op 26 september en 9 november zijn wederom bijeenkomsten geweest met de 
eredivisieclubs. Op de laatste bijeenkomst is vastgesteld dat het niet zou gaan lukken om 
voor de termijn dat er statutair een ALV moest zijn, uiterlijk 31 december 2006 , een 
kandidaat voor het voorzitterschap te vinden. Er is toen op de daar aanwezige bestuursleden 
en Joop Vullers een klemmend beroep gedaan om in ieder geval aan te blijven tot het 
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moment dat er een geschikte kandidaat-voorzitter is gevonden. De voorzitter verwijst verder 
naar agendapunt 8. 
 
Vandaag staan de verslaglegging over het kalenderjaar 2005 en de plannen voor 2007 op de 
agenda. Ook komt het lopende jaar 2006 aan de orde. 
 
Het financiële verslagjaar 2005 is met een plus van EUR 20.505 uiteindelijk beter afgesloten 
dan de in de vorige algemene ledenvergadering gepresenteerde prognose. Tijdens 
agendapunt 6 kunnen de leden vragen stellen over de jaarrekening 2005. Het 
activiteitenverslag 2005 dat daar ook op de agenda staat, geeft - samen met die jaarrekening 
- een duidelijk inzicht in wat er dat jaar heeft plaatsgevonden. 
 
Voor 2006 verwachten we op de begrote plus van rond de EUR 60.000 uit te komen. Dit is te 
danken aan de in mei van dit jaar ontvangen Olympic Solidarity-bijdrage van EUR 66.000 
van de internationale ijshockeyfederatie IIHF. Met deze bijdrage is de schuld bij de IIHF 
afgelost en beschikt de NIJB weer over een positief eigen vermogen. Onder agendapunt 11 
kunnen de leden daar eventueel nog vragen over stellen. 
 
Op de vorige ALV is verteld over kortingen op Lotto-gelden voor de nationale teams. Die 
kwamen al bovenop eerdere kortingen op een subsidie van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor algemeen functioneren. Toen is ook al 
aangegeven dat er mogelijk nog meer kortingen op VWS-subsidies aan zouden komen. Die 
voorspelling is uitgekomen: ook de subsidie voor hoogwaardige begeleiding die wordt 
ingezet om de begeleiding van nationale teams te bekostigen, wordt in 2007 afgeschaft. 
Verder is er op dit moment nog grote onduidelijkheid over wat er met de VWS-subsidie voor 
talentontwikkeling gaat gebeuren. De directeur zal bij agendapunt 11 toelichten wat een en 
ander voor gevolg heeft voor de begroting 2007 en voor die van de jaren daarna. Ook zal hij 
de leden dan meer vertellen over de extra VWS-toewijzing die de NIJB afgelopen vrijdag in 
het kader van ons Masterplan Arbitrage heeft gekregen. 
 
De voorzitter noemt de kampioenen van het seizoen 2005-2006e en feliciteert alle spelers, 
begeleiders en bestuurders met het behaalde resultaat: 
- Tricorp Workwear Eredivisie: Nijmegen Emperors 
- Beker van Nederland: DESTIL Trappers Tilburg 
- Coupe der Lage Landen: Amstel Tijgers Amsterdam 
- Eerste divisie: Gjaltema GIJS Grizzlies Groningen 
- Tweede divisie: Ugly Faces Heerenveen 
- Derde divisie: Pubstars Nijmegen 
- Vrouwen Challenge: Selectie Midden-Noord 
- Junioren B+: Heerenveen Flyers B+ 
- Junioren C: Hijs Hokij Wolves Den Haag C  
- Junioren D: Hijs Hokij Wolves Den Haag D 
- Junioren E: Hijs Hokij Wolves Den Haag E 
- Jeugdrecreanten: Euregio Blue Caps Enschede JR 
- Studenten 2: Firebirds Delft  
 
2. Mededelingen 
De directeur deelt de berichten van verhindering mee, ook meldt hij dat de aanwezige leden 
(clubs) 33 van de mogelijk 52 stemmen kunnen uitbrengen (zie bijlage 1). 
 
De directeur meldt dat de convocatie en agenda van de algemene ledenvergadering op 17 
november 2006 op de website nijb.nl is gepubliceerd. Vanaf 6 december 2006 waren 
vergaderstukken via nijb.nl te downloaden. De volgende vergaderstukken liggen vandaag 
voor: 
- Agenda  
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- Notulen van de algemene ledenvergadering van 1 december 2005 (t.b.v. agendapunt 4)  
- Activiteitenverslag NIJB 2005 (t.b.v. agendapunt 5)  
- Jaarrekening NIJB 2005 (t.b.v. agendapunt 6)  
- Toetreding leden (t.b.v. agendapunt 7)  
- Bestuursverkiezing (t.b.v. agendapunt 8)  
- Benoeming commissies (t.b.v. agendapunt 9)  
- Vaststellen contributies, bijdragen en afdrachten (t.b.v. agendapunt 10)  
- Jaarplan NIJB 2007 (t.b.v. agendapunt 11)  
- Begroting NIJB 2007 (t.b.v. agendapunt 11)  
- Strategisch Marketing Plan NIJB (ter informatie t.b.v. agendapunt 11)  
- Masterplan Arbitrage 2006-2011 NIJB (ter informatie t.b.v. agendapunt 11)  
- Voorstel Wijziging Sportreglement (t.b.v. agendapunt 13)  
- Verklaring van afvaardiging  
Ook zijn links naar bovenstaande documenten per e-mail verstuurd. 
 
Er is geen voorstel tot statutenwijziging. Agendapunt 12 komt te vervallen. 
 
3. Ingekomen stukken 
Van de financiële commissie is het verslag van de financiële commissie ontvangen (zie 
bijlage 2). Dit verslag komt aan de orde bij agendapunt 6. Er is tevens een nagekomen stuk 
over de toetreding van de Hoornse IJshockeyvereniging “Blue Mountain Cougars” (zie bijlage 
3). Dit stuk wordt behandeld onder agendapunt 7. 
 
4. Notulen van de algemene ledenvergadering van 1 december 2005 
LIJC Leiden Lions was wel aanwezig op de algemene ledenvergadering van 1 december 
2005. 
 
De notulen van de algemene ledenvergadering van 1 december 2005 worden vastgesteld. 
 
5. Activiteitenverslag 2005 
Het activiteitenverslag 2005 wordt vastgesteld. 
 
6.  
a. Jaarrekening 2005 
b. Verslag van de financiële commissie kalenderjaar 2005 
De directeur leest het verslag voor van de financiële commissie (zie bijlage 2). 
 
De heer Van Hal van IJV Eindhoven IJsbrekers informeert naar de balans van 2006 en in het 
verlengde daarvan naar de aflossing van diverse leningen. De directeur geeft aan dat 
vandaag de jaarrekening van 2005 voorligt, maar dat inmiddels in 2006 de lening aan de 
internationale ijshockeyfederatie IIHF is afgelost en dat van de lening van NOC*NSF nog een 
deel in 2007 en 2008 wordt afgelost. 
 
De heer Verdonschot van de Stichting Emperors IJshockey Nijmegen refereert aan de 
“afscheidsbrief” van Jan de Greef en stelt dat het niet klopt dat de NIJB weer tot een positief 
eigen vermogen is gekomen. De directeur geeft aan dat de voorliggende jaarrekening de 
situatie van 31 december 2005 weergeeft. In mei 2006 heeft de NIJB met de ontvangen 
Olympic Solidarity-bijdrage de schuld bij de IIHF afgelost. Daarmee was op dat moment het 
eigen vermogen van de NIJB weer positief. Het klopt dus als Jan de Greef in september 
2006 schrijft dat het eigen vermogen van de NIJB positief is. De prognose is dat dit ook op 
31 december 2006 het geval zal zijn. 
 
De jaarrekening 2005 wordt vastgesteld en de algemene ledenvergadering verleent het 
bondsbestuur décharge voor het gevoerde financiële beleid. 
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7. Toetreding leden 
Zie bijlage 3 voor het voorstel. 
 
De Stichting Flyers Heerenveen staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken voor Friesland onder nummer 01115558. Conform artikel 8 van het huishoudelijk 
reglement heeft het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond besloten de Stichting 
Flyers Heerenveen als lid toe te laten tot de Nederlandse IJshockey Bond onder de 
voorwaarde dat Stichting Flyers Heerenveen in zijn statuten heeft opgenomen c.q. laat 
opnemen dat wat artikel 8 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 vergadering voor het inleggeld van de Stichting Flyers Heerenveen vast te stellen op EUR 
350,00. Het inleggeld wordt vastgesteld op EUR 350,00. 
 
De Stichting Eredivisie IJshockey Den Haag staat ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden onder nummer 27291727. Conform artikel 8 van 
het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond besloten 
de Stichting Eredivisie IJshockey Den Haag als lid toe te laten tot de Nederlandse IJshockey 
Bond onder de voorwaarde dat de Stichting Eredivisie IJshockey Den Haag in zijn statuten 
heeft opgenomen c.q. laat opnemen dat wat artikel 8 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 vergadering voor het inleggeld van de Stichting 
Eredivisie IJshockey Den Haag vast te stellen op EUR 350,00. Het inleggeld wordt 
vastgesteld op EUR 350,00. 
 
De Hoornse IJshockeyvereniging “Blue Mountain Cougars” staat ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken voor Noordwest-Holland onder nummer 37129007. Conform 
artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de Nederlandse IJshockey 
Bond besloten de Hoornse IJshockeyvereniging “Blue Mountain Cougars” als lid toe te laten 
tot de Nederlandse IJshockey Bond onder de voorwaarde dat de Hoornse 
IJshockeyvereniging “Blue Mountain Cougars” in zijn statuten heeft opgenomen c.q. laat 
opnemen dat wat artikel 8 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 vergadering voor het inleggeld van de Hoornse IJshockeyvereniging “Blue Mountain 
Cougars” vast te stellen op EUR 1,00. 
 
8. Bestuursverkiezing 
Zie bijlage 4 voor het rooster van aftreden en het voorstel bestuursverkiezing. 
 
De heer Euverman treedt af conform het rooster van aftreden en stelt zich niet herkiesbaar. 
 
Het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond stelt de algemene ledenvergadering voor 
de heer Van Berkel te herkiezen tot lid van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond. 
De heer Van Berkel wordt herkozen tot lid van het bestuur van de Nederlandse IJshockey 
Bond. 
 
Conform artikel 11 van de statuten van de Nederlandse IJshockey Bond stelt het 
bondsbestuur de vergadering voor de heer J.J.E. (Jack) America uit Geleen te kiezen tot lid 
van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond. De heer America wordt gekozen tot lid 
van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond. 
 
Conform artikel 11 van de statuten van de Nederlandse IJshockey Bond stelt het 
bondsbestuur de vergadering voor de heer J.M.I. (Joop) Vullers uit Oosterhout te kiezen tot 
lid van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond. De heer Vullers wordt gekozen tot 
lid van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond. 
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De heer Vullers geeft aan dat er profielschetsen worden gemaakt voor een nieuwe voorzitter, 
secretaris, penningmeester en nog een bestuurslid. Tot het moment dat de functie van 
voorzitter is ingevuld, blijft de heer Lindemann als waarnemend voorzitter fungeren. In de 
eerstvolgende bestuursvergadering zullen de bestuursleden conform de statuten de 
portefeuilles en taken verdelen en uit hun midden een waarnemend secretaris en 
waarnemend penningmeester benoemen. 
 
De heer Ponsioen vraagt of de heer Lindemann aanblijft in het bondsbestuur na het 
aantrekken van een nieuwe voorzitter. De heer Lindemann geeft aan dat hij dat zal 
overwegen indien de nieuwe voorzitter hem vraagt aan te blijven. 
 
De heer Meijsen (IJshockey.com) vraagt of de heer Notté de functie van penningmeester 
gaat accepteren. De directeur geeft aan dat dit niet bekend is. 
 
9. Benoeming commissies 
De financiële commissie, de commissie van beroep, de medische commissie en het college van 
arbiters worden conform het voorstel (zie bijlage 5) benoemd. 
 
10. Vaststellen contributies, bijdragen en afdrachten 
Met ingang van seizoen 2002-2003 worden de bedragen jaarlijks, bij aanvang van het 
seizoen, aangepast op basis van de prijsindexcijfers voor gezinsconsumptie. De voorzitter 
geeft aan dat er een verhoging is toegepast van 1,4%. 
 
De contributies, bijdragen en afdrachten worden conform het voorstel (zie bijlage 6) 
vastgesteld. 
 
11.  
a. Jaarplan 2007 
b. Begroting 2007 
De directeur geeft aan dat het Masterplan Arbitrage en het Strategisch Marketing Plan ter 
informatie zijn. Afgelopen week heeft de NIJB in het kader van het Masterplan Arbitrage een 
subsidietoewijzing van totaal EUR 240.000 voor de jaren tot en met 2011 gekregen. Hiervan 
zal onder meer een scheidsrechtersopleider worden gefinancierd. De heer Van Berkel merkt 
op dat er naast deze subsidie voor de NIJB ook een sportoverstijgende subsidie aan 
NOC*NSF gegeven zal worden voor een landelijke publiekscampagne om scheidsrechteren 
leuk te vinden. De heer Martin van IJV Eindhoven IJsbrekers vraagt of daarnaast de 
sponsoring van scheidsrechters overeind blijft. De directeur bevestigt dit. 
 
De directeur meldt dat tegelijk met de begroting voor 2007 een prognose voor 2006 is 
gemaakt. Zoals eerder gemeld is in 2006 door de Olympic Solidarity-bijdrage het negatief 
eigen vermogen omgebogen naar een positief eigen vermogen. Met betrekking tot de 
begroting van 2007 licht de directeur toe dat de reiskosten (persoonsgebonden kosten) 
topsporters aanmerkelijk hoger zijn dan in 2006. Dit komt doordat de mannen naar Japan 
gaan en de vrouwen naar Noord-Korea. Daar staat tegenover dat deze kosten voor een 
belangrijk deel worden gedekt door Lotto-gelden. Verder licht de directeur toe dat de 
organisatiekosten hoger zijn door uitvoering van het Masterplan Arbitrage alsmede het 
Strategisch Marketing Plan. Ook daar staan subsidies tegenover. De directeur geeft tenslotte 
nog een toelichting op een aantal overgangs- c.q. tijdelijke regelingen. In 2007 zit een 
overgangsregeling Lotto-gelden van EUR 40.000, in 2008 zal dat nog EUR 4.000 zijn en 
daarna is deze regeling afgelopen. Verder zijn er voor 2007 en 2008 een tijdelijke regeling 
topsportcoördinator (EUR 20.000) en een tijdelijke regeling parttime coaches (EUR 16.000).  
 
Het jaarplan 2007 wordt vastgesteld. De begroting 2007 (zie bijlage 7) wordt vastgesteld. 
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12. Statutenwijziging 
Dit agendapunt is komen te vervallen. 
 
13. Vaststelling c.q. wijziging van reglementen 
De heer Van Eijnatten van IJHC Dordrecht Lions vraagt of de huidige leeftijdsgroepen 
gehandhaafd zullen blijven. De directeur geeft aan dat hij verwacht dat dit het geval zal zijn. 
 
De voorgestelde wijzigingen in het sportreglement (zie bijlage 8) worden vastgesteld. 
 
14. Onderscheidingen 
Het bondsbestuur draagt de heer Ton Leijsen voor als erelid van de Nederlandse IJshockey 
Bond. 
 
Toen Ton Leijsen in 2001 na zes jaar aftrad als secretaris van de NIJB is op een af andere 
manier verzaakt daar op een passende wijze op te reageren. Naast secretaris was hij ook 
een aantal jaren voorzitter van de toenmalige sectie topijshockey. Tijdens zijn 
bestuurslidmaatschap was de jurist Leijsen nooit te beroerd om op een zondagmiddag naar 
zijn kantoor te gaan om daar het een of ander voor de NIJB uit te zoeken. Maar ook tijdens 
het afgelopen jaar, toen de NIJB weer eens met een juridische kwestie werd geconfronteerd, 
was één telefoontje naar Ton voldoende om hem bereid te vinden ons kosteloos van advies 
te voorzien. 
 
De algemene ledenvergadering benoemt de heer Leijsen tot erelid van de Nederlandse 
IJshockey Bond. 
 
Het bondsbestuur draagt de Jan de Greef voor als erelid van de Nederlandse IJshockey Bond.  
 
Zes jaar was Jan de Greef voorzitter de NIJB. Zelf was hij geen groot voorstander van het 
zomaar benoemen van oud-bestuursleden. Maar ik denk dat hij het met zijn eigen 
benoeming wel eens zal zijn. Jan heeft namelijk veel voor elkaar gekregen. Bij zijn aantreden 
waren er grote financiële problemen en die zijn inmiddels opgelost. Verder was hij de 
drijvende kracht achter onder meer het project Talent 2000+ en meer trainen en meer spelen 
met de nationale juniorenteams. Ook heeft hij zich enorm ingezet voor het vandaag 
besproken Masterplan Arbitrage. Zowel nationaal als internationaal was hij de afgelopen zes 
jaar het boegbeeld van het Nederlandse ijshockey. Zeer aanwezig, bij NOC*NSF, of tijdens 
de congressen van de internationale ijshockeyfederatie IIHF. 
 
De algemene ledenvergadering benoemt de heer De Greef tot erelid van de Nederlandse 
IJshockey Bond. 
 
15. Rondvraag 
De heer Ponsioen refereert aan het vertrek van Jan de Greef en geeft aan dat het niet zal 
meevallen weer een dergelijke “voortrekker” te vinden. Ook benadrukt hij dat de huidige 
impasse om een snelle oplossing vraagt. 
 
De erevoorzitter de heer Van Erp complimenteert het bondsbestuur, de directeur en de 
medewerkers voor het vele werk. Met name de bondsdirecteur draagt een zware taak, onder 
andere door de vele bestuurswisselingen. Met het Masterplan Arbitrage ligt er een 
competent stuk op tafel. De kleine sportbonden doen hetzelfde als de grote sportbonden, 
alleen zij doen het met meer medewerkers. De heer Van Erp spreekt zijn genoegen uit over 
de benoeming van Jan de Greef tot erelid. 
 
Mevrouw Goessens-Stans van de Stichting IJshockey Sittard-Geleen / VJB Smoke Eaters 
Geleen stelt dat de aanvullende ongevallenverzekering is komen te vervallen door de nieuwe 
zorgverzekering en verwijst naar de aanvullende verzekering, die de Koninklijke Nederlandse 
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Hockey Bond (KNHB) biedt aan haar leden. De directeur geeft aan dat de oude collectieve 
aanvullende ongevallenverzekering niets toevoegde aan de nieuwe zorgverzekering en dat 
er geen budget (meer) is voor het afsluiten van een nieuwe aanvullende 
(ongevallen)verzekering. De heer Ponsioen stelt voor een en ander te onderzoeken en 
volgend jaar een contributievoorstel te doen. 
 
Mevrouw Goessens-Stans van de Stichting IJshockey Sittard-Geleen / VJB Smoke Eaters 
Geleen spreekt haar dank uit aan Jan de Greef voor zijn enorme bijdrage aan de 
Nederlandse IJshockey Bond en is van mening dat de jeugdverenigingen gedupeerd zijn 
door de situatie die door de eredivisieclubs is veroorzaakt. De heer Verdonschot benadrukt 
dat de eredivisieclubs de heer De Greef niet hebben verzocht om op te stappen. Er was een 
conflict naar aanleiding waarvan de voorzitter zelf zijn conclusie heeft getrokken. 
 
16. Sluiting 
De voorzitter dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en voor het gestelde vertrouwen. Hij 
sluit af met een ieder een goede thuisreis te wensen. 
 
Voorzitter:      Secretaris: 
 



 

NIJB, NOTULEN ALV 19-12-2006, BIJLAGE 1 
PRESENTIELIJST ALV 19-12-2006 

Pagina 1 van 2 

PRESENTIELIJST VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE 
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND, GEHOUDEN OP DINSDAG 19 DECEMBER 2006 

IN HET NIEUWEGEINS BUSINESS CENTER TE NIEUWEGEIN 
 

Bondsbestuur 
G.R. Lindemann    - vice-voorzitter 
E. Euverman     - secretaris 
A.J.J.C. van Berkel    - lid 
J.J.E. America    - lid 
J.M.I. Vullers     - lid 
 
Medewerkers bondsbureau 
H. Hille     - directeur (notulist) 
J.P. van Rijssel    - sportcoördinator 
mevrouw W. Olijhoek    - directiesecretaresse 
 
Leden    aantal 

Stemmen 
Stichting Amstel Tijgers Pro 1 - H.J. Jaspers 
IJV Amstel Tijgers anno 1963  3  - mevrouw D. Fagel-Jaspers 
IJHC Dordrecht Lions  5  - R. Ooijen, H. Wendt 
IJV Eindhoven IJsbrekers  5  -  E. Martin, J.H.M. van Hal 
SIJ Sittard-Geleen  1  -  mevrouw E.C.L. Goessens-Stans 
VJB Smoke Eaters Geleen  2  - mevrouw E.C.L. Goessens-Stans 
GIJS Bears Groningen  5  - K. Dolsma, R.O. Foks, R. Noordman 
Stichting Flyers Heerenveen  1  - D. Micola von Fürstenrecht, E.J. Bokhorst 
SJIJ Heerenveen e.o. 1991  3  - J. van der Woude 
LIJC Leiden Lions 2 - L. Knoester  
Stichting Emperors IJshockey Nijmegen 1  - E.H.A.M. Verdonschot 
SIJB Tilburg Trappers  4  -  C.J. Oerlemans 
 
Ereleden en leden van verdienste 
Fr.J.M. van Erp    - erevoorzitter 
A.G.W. Leijsen    - erelid 
J.P.L. Ham     - erelid 
J.M.C.C. Herijgers    - erelid 
H.J. Maas     - erelid 
J.Th.M.C. Ponsioen    - erelid 
M. Hautvast     - lid van verdienste 
mevrouw W. v.d. Krol    - lid van verdienste 
 
Sectiebestuursleden, commissieleden en overigen 
 
F. van Eijnatten    - belangstellende 
J.T. Meijsen     - belangstellende 
W.F.A. van Hunen    - belangstellende 
L. Verreijen     - belangstellende 
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Leden afwezig met kennisgeving 
   aantal 

stemmen 
IJshockey Vereniging  
 Red Eagles 's-Hertogenbosch   3 
Stichting Topijshockey Zoetermeer  1  
IJV Zoetermeer Panters  3 
Sportclub Smallingerland Drachten  1 
Hoornse IJshockeyvereniging  
 “Blue Mountain Cougars”  - 
 
A.J.M. van Rijswijk    - erelid 
W. Tamboer     - erelid/lid tuchtcommissie 
R.M.U. Jonkmans    - erelid/lid tuchtcommissie 
A.H. Sijmons     - lid van verdienste/lid scheidsrechterscommissie 
 
Leden afwezig zonder kennisgeving 
   aantal 

stemmen 
Stichting Eredivisie IJshockey Den Haag 1 
Hijs Hokij Den Haag    3 
VJN Nijmegen     2 
SIJC Utrecht  5 
Pubstars Nijmegen (contractant)  - 
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TOETREDING LEDEN 
 

TOETREDING LEDEN 
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND 

ALV, 19-12-2006 
AGENDAPUNT 7 

 

De volgende rechtspersonen verzoeken om toetreding tot het lidmaatschap van de 
Nederlandse IJshockey Bond: 
 
STICHTING FLYERS HEERENVEEN 

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland 
onder nummer 01115558. Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft het 
bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond besloten de Stichting Flyers Heerenveen als lid 
toe te laten tot de Nederlandse IJshockey Bond onder de voorwaarde dat Stichting Flyers 
Heerenveen in zijn statuten heeft opgenomen c.q. laat opnemen dat wat artikel 8 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 vergadering voor het inleggeld van 
de Stichting Flyers Heerenveen vast te stellen op EUR 350,00. 
 
STICHTING EREDIVISIE IJSHOCKEY DEN HAAG 

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 
Haaglanden onder nummer 27291727. Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement 
heeft het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond besloten de Stichting Eredivisie 
IJshockey Den Haag als lid toe te laten tot de Nederlandse IJshockey Bond onder de 
voorwaarde dat de Stichting Eredivisie IJshockey Den Haag in zijn statuten heeft 
opgenomen c.q. laat opnemen dat wat artikel 8 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 vergadering voor het inleggeld van de Stichting Eredivisie IJshockey 
Den Haag vast te stellen op EUR 350,00. 
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TOETREDING LEDEN 
 

TOETREDING LEDEN 
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND 

ALV, 19-12-2006 
AGENDAPUNT 7 

(nagekomen stuk) 
 

HOORNSE IJSHOCKEYVERENIGING “BLUE MOUNTAIN COUGARS” 

De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 
Noordwest-Holland onder nummer 37129007. Conform artikel 8 van het huishoudelijk 
reglement heeft het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond besloten de Hoornse 
IJshockeyvereniging “Blue Mountain Cougars” als lid toe te laten tot de Nederlandse 
IJshockey Bond onder de voorwaarde dat de Hoornse IJshockeyvereniging “Blue Mountain 
Cougars” in zijn statuten heeft opgenomen c.q. laat opnemen dat wat artikel 8 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 vergadering voor het inleggeld van 
de Hoornse IJshockeyvereniging “Blue Mountain Cougars” vast te stellen op EUR 1,00. 
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BESTUURSVERKIEZING 

     

BESTUURSVERKIEZING 

NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND 

ALV, 19-12-2006 

AGENDAPUNT 8 

 

ROOSTER VAN AFTREDEN 

 Functie Datum (her)verkiezing Aftreden 
J.A.J. de Greef voorzitter/penningmeester 02-12-2004 ALV 2006 
G.R. Lindemann vice-voorzitter 01-12-2005 ALV 2007 
E. Euverman secretaris 02-12-2004 ALV 2006 
A.J.J.C. van Berkel lid 02-12-2004 ALV 2006 

 
De voorzitter de heer De Greef is per 8 september 2006 afgetreden. Sinds het aftreden van de 
heer De Greef, is de vice-voorzitter de heer Lindemann opgetreden als plaatsvervangend 
voorzitter. 
 
De heer Euverman treedt af conform het rooster van aftreden en stelt zich niet herkiesbaar. 
 
Het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond stelt de algemene ledenvergadering voor de 
heer Van Berkel te herkiezen tot lid van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond. 
 
Conform artikel 11 van de statuten van de Nederlandse IJshockey Bond stelt het bondsbestuur 
de vergadering voor de heer J.J.E. (Jack) America uit Geleen te kiezen tot lid van het bestuur 
van de Nederlandse IJshockey Bond. 
 
Conform artikel 11 van de statuten van de Nederlandse IJshockey Bond stelt het bondsbestuur 
de vergadering voor de heer J.M.I. (Joop) Vullers uit Oosterhout te kiezen tot lid van het 
bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond. 
 
Het bestuur zal tijdens de algemene ledenvergadering toelichten welke procedure de komende 
maanden gevolgd zal worden bij het werven van een kandidaat voor het voorzitterschap. Tot 
het moment dat de functie van voorzitter is ingevuld, zal de heer Lindemann als 
plaatsvervangend voorzitter blijven fungeren. 
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BENOEMING LEDEN VASTE COMMISSIES 
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND 

ALV, 19-12-2006 
AGENDAPUNT 9 

 
FINANCIËLE COMMISSIE 
B. Robers   lid 
J.H.N. Vollebregt  lid 
 
COMMISSIE VAN BEROEP 
Mr. G.A.F. Brizzi  voorzitter 
Jhr. Mr. P.R. Feith  lid 
Mr. R.P.M.J. Rijppaert lid 
 
MEDISCHE COMMISSIE 
F. Baarveld   voorzitter 
M. Sanchez Horneros lid 
 
COLLEGE VAN ARBITERS 
Lijst A 
Mr. J.A. Boertjes 
Mr. J.C. v.d. Hooft   
Mr. G.J.H. Houtzagers 
Mr. W. van Hulten   
Lijst B 
A.E.Th. Beulink 
J.P.L. Ham 
M.J.W. Tacke 
 
 



CONTRIBUTIES, BIJDRAGEN EN AFDRACHTEN SEIZOEN 2006-2007

Seizoen Seizoen

2005-2006 2006-2007

plus

1,4%

EUR EUR

CONTRIBUTIE

contributie per lid, per seizoen 1.263,90 1.281,59

CONTRIBUTIE INDIVIDUEEL LIDMAATSCHAP

competitie senioren 16,48 16,71

competitie senioren Tweede en Derde divisie 7,00 7,00

competitie U20 tot en met U12 13,18 13,37

competitie mini en welpen 7,00 7,00

recreatief senioren 7,00 7,00

recreatief junioren 7,00 7,00

ere-leden, leden van verdienste 7,00 7,00

NIJB-bestuurders 7,00 7,00

NIJB-vrijwilligers/medewerkers 7,00 7,00

NIJB-scheidsrechters 5,00 5,00

clubbestuurders 7,00 7,00

teambegeleiders 7,00 7,00

bench-officials 7,00 7,00

donateurs/supporters 7,00 7,00

donateurs/supporters bij groepsregistratie 5,00 5,00

ADMINISTRATIEKOSTEN NATIONALE TRANSFERS

seniorenspeler naar Eredivisie 549,52 557,21

seniorenspeler naar Eerste divisie 109,90 111,44

juniorenspeler naar Eredivisie 549,52 557,21

juniorenspeler naar Eerste divisie 109,90 111,44

juniorenspeler naar juniorendivisie 13,19 13,37

transfer naar Tweede of Derde divisie nihil nihil

administratiekosten beoordeling geschil door competitiecommissie 50,00 168,53

INTERNATIONALE TRANSFERS

International Transfer Card (ITC) IIHF ZFR 300 doorbelast doorbelast

ITC-faxconfirmatie IIHF ZFR 100 doorbelast doorbelast

administratiekosten van buitenlandse bonden  (ITC naar Nederland) doorbelast doorbelast

administratiekosten NIJB ITC naar Nederland 549,52 557,21

administratiekosten NIJB ITC naar buitenland in ZFR 500,00 500,00

DISPENSATIE-AANMELDINGEN

administratiekosten 25,28 25,63

COMPETITIE-AFDRACHTEN

Eredivisie 3.846,64 3.900,49

Eerste divisie 1.263,90 1.281,59

Tweede en Derde divisie 152,70 154,84

U20 tot en met U12 247,28 250,75

WEDSTRIJDGELD COMPETITIE PER THUISWEDSTRIJD

Eredivisie 333,78 338,46

Eerste divisie 75,51 76,57

U20 tot en met U12 42,54 43,13
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Seizoen Seizoen

2005-2006 2006-2007

plus

1,4%

EUR EUR

TUCHTCOMMISSIE

vastrecht tuchtcommissie senioren Eredivisie en Eerste divisie 43,96 44,58

vastrecht tuchtcommissie senioren Tweede en Derde divisie 25,28 25,63

vastrecht tuchtcommissie junioren 25,28 25,63

vastrecht tuchtcommissie incidenten 43,96 44,58

huur TV/video-combinatie 27,48 27,86

STANDAARDAFDOENING MATCH PENALTY EN GAME MISCONDUCT PENALTY

administratiekosten 25,28 25,63

COMMISSIE VAN BEROEP

vastrecht hoger beroep commissie van beroep 274,76 278,61

COLLEGE VAN ARBITERS

griffierecht 274,76 278,61

Met ingang van seizoen 2002-2003 worden bovenstaande bedragen jaarlijks, bij aanvang van het 

seizoen, aangepast op basis van de prijsindexcijfers voor gezinsconsumptie.
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Seizoen Seizoen

2005-2006 2006-2007

plus

1,4%

EUR EUR

ONKOSTENVERGOEDINGEN PER WEDSTRIJD

scheidsrechter Eredivisie 65,00 65,00

scheidsrechter Eredivisie bekerfinale/play-offs halve finale en finale 83,00 83,00

standby scheidsrechter Eredivisie bekerfinale/play-offs halve finale

en finale 15,00 15,00

linesman Eredivisie 35,00 35,00

linesman Eredivisie bekerfinale/play-offs halve finale en finale 43,00 43,00

door NIJB aangestelde doelrechter 12,00 12,00

scheidsrechter Eerste divisie 30,00 30,00

linesman Eerste divisie 15,00 15,00

onkostenvergoeding scheidsrechter/linesman overige divisies 7,00 7,00

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 0,23 0,23

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

On- en reiskostenvergoedingen scheidsrechters en linesmen worden direct door de clubs 

aan scheidsrechters en linesmen vergoed.

NB 4

Met betrekking tot clubscheidsrechters kunnen clubs afwijkende afspraken maken. 
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NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND Begroting Begroting Prognose Resultaat

2007 2006 2006 2005

TOPSPORTERS 103.110 50.535 59.000 76.181
JEUGDTOPSPORTERS 29.820 29.630 22.000 38.959
BONDSCOACH/OVERIGE TRAINERS 56.971 58.037 40.500 47.391
BEGELEIDING NATIONALE TEAMS 42.847 40.621 29.000 30.822
WEDSTRIJDFACILITEREND KADER 6.540 22.871 6.500 11.157
DOCENTEN 7.830 9.065 2.000 1.515
SPORTCOÖRDINATOR 62.700 61.000 56.500 64.822
SCHEIDSRECHTERSOPLEIDER 24.000 - 13.000 -
ALGEMEEN/INFRASTRUCTUUR 148.200 136.000 144.000 153.894

PERSOONSGEBONDEN KOSTEN 482.018 407.759 372.500 424.742

MATERIAALKOSTEN 19.300 21.150 20.000 34.388
TRANSPORTKOSTEN EN STALLING 4.200 4.200 4.800 4.623
MEDISCHE MATERIAALKOSTEN 1.025 1.450 500 553
KOSTEN MATERIELE PRIJZEN 2.000 2.000 1.200 1.474
OVERIGE MATERIAALKOSTEN 300 1.275 1.500 808

SPORTMATERIALEN 26.945 30.075 28.000 41.846

HUURKOSTEN BUREAU 19.500 20.000 19.000 18.756
OVERIGE HUISVESTINGSKOSTEN BUREAU 1.365 3.865 2.000 1.266

HUISVESTINGSKOSTEN BUREAU 20.865 23.865 21.000 20.022

HUURKOSTEN ACCOMMODATIES 37.460 52.090 34.000 73.155
OVERIGE HUISVESTINGSKOSTEN ACCOMMODATIES 25.650 51.050 25.000 147.760

HUISVESTINGSKOSTEN ACCOMMODATIES 63.110 103.140 59.000 220.915
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NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND Begroting Begroting Prognose Resultaat

2007 2006 2006 2005

KANTOORBENODIGHEDEN 1.500 1.500 1.500 708
ONDERHOUDSKOSTEN AUTOMATISERING 2.000 2.000 6.000 3.496
KOPIEER- EN PRINTKOSTEN 7.500 7.500 7.500 7.204
PORTI, TELEFOON EN FAX 9.000 8.000 9.000 9.371
KOSTEN UITBESTEDING ADMINISTRATIE 5.000 5.000 4.600 4.643
INSCHRIJF- EN LIDMAATSCHAPSGELDEN 3.500 3.500 3.000 4.136
OVERIGE ORGANISATIEKOSTEN 76.822 40.518 27.500 72.839

ORGANISATIEKOSTEN 105.322 68.018 59.100 102.398

DRUKWERK 1.500 1.500 6.200 0
INTERNET-SITE 5.000 4.000 5.500 10.616
REPRESENTATIE 1.500 1.500 4.500 7.635
SPONSORKOSTEN 6.200 0 10.000 21.325
OVERIGE COMMUNICATIE-, PR- EN MARKETINGKOSTEN - - 8.500 -

COMMUNICATIE, PR EN MARKETING 14.200 7.000 34.700 39.576

VERGADERKOSTEN BESTUUR EN ALG. COMMISSIES 1.500 1.500 500 705
REPRESENTATIEKOSTEN BESTUUR EN ALG. COM. 0 0 0 71
REIS- EN VERBLIJFKOSTEN BESTUUR EN ALG. COM. 1.500 1.500 3.000 1.309
VERGADERKOSTEN SPORTCOMMISSIES 2.000 2.000 1.000 1.912
REIS- EN VERBLIJFKOSTEN SPORTCOMMISSIES 3.000 2.000 4.000 3.379
OVERIGE SPORTCOMMISSIEKOSTEN 3.000 3.000 3.000 3.024

BESTUUR EN COMMISSIES 11.000 10.000 11.500 10.400
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NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND Begroting Begroting Prognose Resultaat

2007 2006 2006 2005

ACCOUNTANTS-, ADVIES- EN JURIDISCHE KOSTEN 3.500 3.500 22.000 10.405
KOSTEN BETALINGSVERKEER 1.000 1.000 1.000 764
RENTELASTEN EN KOERSVERSCHILLEN 1.000 1.000 1.000 2.153
BIJDRAGEN AAN DERDEN 35.813 39.313 46.500 43.520
COLLECTIEVE LEDENVERZEKERING 0 13.000 0 12.919
OVERIGE OVERIGE KOSTEN 7.000 7.000 24.000 35.771

OVERIGE KOSTEN 48.313 64.813 94.500 105.532

TOTAAL LASTEN 771.773 714.670 680.300 965.432
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NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND Begroting Begroting Prognose Resultaat

2007 2006 2006 2005

CONTRIBUTIES VERENIGINGEN 27.000 26.000 27.000 27.189
CONTRIBUTIES INDIVIDUEEL LIDMAATSCHAP 28.000 27.000 28.000 28.130
BOETES 8.500 10.000 9.000 8.473
LEDENBIJDRAGEN 9.590 9.030 8.000 9.793
WEDSTRIJD-/COMPETITIEGELDEN 105.000 95.000 99.000 107.289
OPBRENGSTEN OPLEIDINGEN 7.200 7.300 2.000 2.250
OVERIGE OPBRENGSTEN LEDEN & VERENIGINGEN 50.000 52.500 48.000 48.731

OPBRENGSTEN LEDEN EN VERENIGINGEN 235.290 226.830 221.000 231.855

VWS TOPSPORTBELEID (vervallen) - 36.000 36.000 36.302
VWS TALENTONTWIKKELING 28.500 28.500 28.500 28.500
VWS DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 6.400 12.824 6.400 6.454
VWS OVERIG 55.000 0 22.018 6.482
LOTTO ALGEMEEN FUNCTIONEREN 21.799 20.834 20.834 -
LOTTO MARKTAANDEEL 22.822 22.668 22.668 14.394
LOTTO TOPTRAININGS- EN WEDSTRIJDPROGRAMMA'S (basisbijdrage) 22.917 22.916 22.916 162.669
LOTTO TOPTRAININGS- EN WEDSTRIJDPROGRAMMA'S (deelname) 96.254 41.745 53.528 60.672
LOTTO STIMULERINGSFONDS INFRASTRUCTUUR - 5.000 0 -
LOTTO OVERGANGSREGELING 2006-2008 39.911 75.232 63.774 5.275
LOTTO TIJDELIJKE REGELING TOPSPORTCOÖRDINATOR 20.000 - - -
LOTTO TIJDELIJKE REGELING PARTTIME COACHES 16.000 - - -
LOTTO ORGANISATIE INTERNATIONALE TOPSPORTEVENEMENTEN (vervallen) - - 988 5.760
NOC*NSF PERFORMANCE 10.000 10.000 10.000 10.000
OVERIGE SUBSIDIES 15.000 30.000 5.581 5.000

SUBSIDIES 354.603 305.719 293.207 341.508
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NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND Begroting Begroting Prognose Resultaat

2007 2006 2006 2005

EVENEMENTEN SPONSORGELDEN 25.000 40.000 8.095 44.011
EVENEMENTEN ENTREEGELDEN 30.000 45.000 39.588 63.854
EVENEMENTEN OVERIGE OPBRENGSTEN 2.200 3.700 4.043 177.328

EVENEMENTEN 57.200 88.700 51.726 285.193

SPONSORGELDEN 57.000 40.500 56.760 31.000
TV-RECHTEN 15.000 15.000 15.000 15.000
TRANSFEROPBRENGSTEN (naar buitenland) 4.000 1.500 1.500 4.080
DONATIE IIHF 53.000 97.500 99.160 75.453
OVERIGE OVERIGE OPBRENGSTEN 0 0 2.910 1.848

OVERIGE OPBRENGSTEN 129.000 154.500 175.330 127.381

TOTAAL BATEN 776.093 775.749 741.263 985.936

EXPLOTATIERESULTAAT 4.320 61.080 60.963 20.505
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VOORSTEL WIJZIGING SPORTREGLEMENT 
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND 

ALV, 19-12-2006 
 
 

ARTIKEL 14: LEEFTIJDSCATEGORIEËN 
 
In lid a verwijderen: 
 
In het seizoen 2005-2006 zijn senioren geboren in 1985 of eerder, A-junioren geboren in 
1986/87, B-junioren geboren in 1988/89, C-junioren geboren in 1990/91, D-junioren geboren 
in 1992/93, E-junioren geboren in 1994/95, welpen geboren in 1996/97 en mini’s geboren in 
1998 of later.  
 
In lid a toevoegen: 
 
In het seizoen 2010-2011 zijn senioren geboren in 1990 of eerder, A-junioren geboren in 
1991/92, B-junioren geboren in 1993/94, C-junioren geboren in 1995/96, D-junioren geboren 
in 1997/98, E-junioren geboren in 1999/2000, welpen geboren in 2001/2002 en mini’s 
geboren in 2003 of later. 
 
In het hele artikel per geboortejaar tevens vermelden of het U20, U19, U18, U17, U16, 
U15, U14, U13, U12, U11, U10, U9 of U8 betreft. 
 
 
ARTIKEL 18: SAMENSTELLING TEAMS   
 
In lid d ‘een’ vervangen door ‘eenzelfde’: 
 
d. Indien een lid met twee of meer teams aan eenzelfde competitie deelneemt, is het niet 
toegestaan dezelfde spelers in meerdere teams te laten uitkomen. Tot 1 januari vallende in 
het betreffende seizoen mogen maximaal drie spelers per team worden gewisseld, waarbij 
iedere speler slechts één keer mag worden gewisseld.   
 
 
ARTIKEL 23: BEST-OF-TWO-SERIE   
 
Hele artikel vervangen door: 
 
Dit artikel onderscheidt een procedure voor een best-of-two-serie in een competitie met een 
puntentelling gebaseerd op 2 wedstrijdpunten en een procedure voor een best-of-two-serie 
in een competitie met een puntentelling gebaseerd op 3 wedstrijdpunten. 
 
BEST-OF-TWO-SERIE BIJ 2 WEDSTRIJDPUNTEN 
a. In een best-of-two-serie spelen twee teams om het beste resultaat over twee wedstrijden. 
De volgende criteria zijn in onderstaande volgorde bepalend:  
- meer wedstrijdpunten; 
- beter doelsaldo. 
b. Na een wedstrijd in een best-of-two-serie in een competitie met een puntentelling 
gebaseerd op 2 wedstrijdpunten:  
- 2 wedstrijdpunten voor het team dat de wedstrijd wint; 
- 1 wedstrijdpunt voor beide teams in het geval van een gelijkspel. 
c. Indien na afloop van een tweede wedstrijd de best-of-two-serie nog niet is beslist, volgt 
direct na afloop van de reguliere speeltijd van die wedstrijd een shoot-out. 
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d. Beide teams spelen een thuiswedstrijd. De volgorde van de wedstrijden wordt bepaald 
door de rangschikking voorafgaande aan de serie, het team met de hoogste rangschikking 
speelt de tweede thuiswedstrijd, of wordt bepaald door de competitiecommissie op basis van 
de beschikbare ijstijd.  
 
NB 
De shoot-out is conform de beslissende penaltyshots-procedure. 
 
BEST-OF-TWO-SERIE BIJ 3 WEDSTRIJDPUNTEN 
a. In een best-of-two-serie spelen twee teams om het beste resultaat over twee wedstrijden. 
De volgende criteria zijn in onderstaande volgorde bepalend:  
- meer wedstrijdpunten; 
- beter doelsaldo. 
b. Na een wedstrijd in een best-of-two-serie in een competitie met een puntentelling 
gebaseerd op 3 wedstrijdpunten:  
- 3 wedstrijdpunten voor het team dat de wedstrijd wint na reguliere speeltijd;  
- 2 wedstrijdpunten voor het team dat de wedstrijd wint na een verlenging of een shoot-out;  
- 1 wedstrijdpunt voor het team dat de wedstrijd verliest na een verlenging of een shoot-out. 
c. In het geval dat de eerste wedstrijd na reguliere tijd is beslist en de tweede wedstrijd na 
reguliere tijd een gelijke stand kent, wint de winnaar van de eerste wedstrijd de best-of-two-
serie en wordt de verlenging en zonodig shoot-out van de tweede wedstrijd niet meer 
gespeeld.  
d. Indien na afloop van een tweede wedstrijd die is beslist na reguliere tijd, de best-of-two-
serie nog niet is beslist, volgt een 4 tegen 4-verlenging van maximaal 5 minuten met sudden 
victory en zonodig een shoot-out om de best-of-two-serie te beslissen.  
e. Indien na afloop van een tweede wedstrijd die is beslist na een verlenging of een shoot-
out, de best-of-two-serie nog niet is beslist, volgt direct een (mogelijk tweede) shoot-out om 
de best-of-two-serie te beslissen.  
f. Beide teams spelen een thuiswedstrijd. De volgorde van de wedstrijden wordt bepaald 
door de rangschikking voorafgaande aan de serie, het team met de hoogste rangschikking 
speelt de tweede thuiswedstrijd, of wordt bepaald door de competitiecommissie op basis van 
de beschikbare ijstijd.  
 
NB 1 
Een shoot-out is conform de beslissende penaltyshots-procedure. 
 
NB 2  
In de eerste wedstrijd volgt bij een gelijke stand na reguliere speeltijd altijd een 4 tegen 4-
verlenging van maximaal 5 minuten met sudden victory en zonodig een shoot-out.  
 
NB 3  
Het kan zo zijn dat ten tijde van de tweede wedstrijd twee shoot-outs noodzakelijk zijn: de 
eerste om de tweede wedstrijd te beslissen en de tweede om de best-of-two-serie te 
beslissen. 
 
 
ARTIKEL 25: BESLISSENDE PENALTYSHOTS 
 
Hele artikel vervangen door een Nederlandse vertaling van de ‘Three Point System 
Game Winning Shots Procedure’ van de internationale ijshockeyfederatie IIHF. 
 


