
 
 
 

NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND  

NOTULEN  

ALGEMENE 

LEDENVERGADERING  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEHOUDEN OP WOENSDAG 19 DECEMBER 2007 

IN HET HUIS VAN DE SPORT  

IN NIEUWEGEIN 



NIJB, NOTULEN ALV 19-12-2007, PAGINA 1 VAN 12 
 

 

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE NEDERLANDSE 
IJSHOCKEY BOND, GEHOUDEN OP WOENSDAG 19 DECEMBER 2007 

IN HET HUIS VAN DE SPORT IN NIEUWEGEIN 
 

Aanwezig 
Zie bijgevoegde presentielijst (bijlage 1). 
 
Agenda 
1.  Opening  
2.  Mededelingen  
3.  Ingekomen stukken  
4.  Notulen van de algemene ledenvergadering van 19 december 2006  
5.  Activiteitenverslag 2006 
6.  a. Jaarrekening 2006 
 b. Verslag van de financiële commissie kalenderjaar 2006 
7.  Toetreding leden  
8.  Bestuursverkiezing  
9.  Benoeming commissies  
10. Vaststellen contributies, bijdragen en afdrachten  
11. a. Jaarplan 2008 
 b. Begroting 2008  
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 erevoorzitter, de ereleden, leden van verdienste en commissieleden. 
 
Ook dit jaar is ons helaas een aantal ijshockeyvrienden en -vriendinnen ontvallen. In het 
bijzonder en zonder anderen daarbij tekort te doen: Jaap Natte, Phine van Rijswijk-Van 
Gijsel en Romy Dalhuisen-Thijssen. 
 
In augustus overleed op 65-jarige leeftijd Jaap Natte, de vader van de nationaal teamspeler 
Jan-Jaap Natte. Naast ijshockeyvader was Jaap Natte jarenlang teambegeleider in 
Rotterdam en Dordrecht. 
 
Op 6 oktober 2007 overleed op 83-jarige leeftijd Phine van Rijswijk-Van Gijsel. Zij was de 
vrouw van ons erelid Toon van Rijswijk, met wie zij een vol leven lang lief en leed heeft 
gedeeld. 
 
Op 23 november 2007 overleed op 44-jarige leeftijd Romy Dalhuisen-Thijssen, 
ijshockeymoeder van de Jong Oranje en Oranje-speler Mike Dalhuisen. 
 
De voorzitter vraagt om een moment van stilte. 
 
In deze ledenvergadering staan de verslaglegging over het kalenderjaar 2006 en de plannen 
voor 2008 formeel op de agenda. Ook wordt in deze ledenvergadering stilgestaan bij zaken 
uit het kalenderjaar 2007.  
 
Het financiële verslagjaar 2006 is met een positief saldo van EUR 107.553 uiteindelijk nog 
ruimer afgesloten dan begroot (61.000) en de in de vorige algemene ledenvergadering 
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gepresenteerde prognose (61.000). Door het goede resultaat beschikt de Nederlandse 
IJshockey Bond weer over een positief eigen vermogen van EUR 60.000, eind 2005 was dat 
nog een negatief eigen vermogen van - EUR 50.000. 
 
Het begrote positieve saldo - EUR 61.000 - was nodig om in 2006 een (langlopende) lening 
bij de internationale ijshockeyfederatie IIHF af te lossen en om voor de eerste keer sinds 
2000 weer op een positief eigen vermogen te komen. Voor die aflossing is de vierjaarlijkse 
Olympic Solidarity-bijdrage van de IIHF aangewend. Deze bijdrage bedroeg EUR 67.000 
(begroot op EUR 63.000). Met betrekking tot de exploitatie van 2006 was de begroting 2006 
dus eigenlijk een nulbegroting. 
 
Het extra positieve resultaat van EUR 47.000 is het gevolg van het doorvoeren van 
bezuinigingen. Zoals inmiddels genoegzaam bekend, is de Nederlandse IJshockey Bond één 
van de sportbonden die zwaar is getroffen na het beëindigen van (structurele) subsidies 
vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de herverdeling van 
Lotto-gelden binnen NOC*NSF. Overgangsmaatregelen die per definitie eindig zijn en de 
(voortdurende) onzekerheid over een aantal andere subsidies, maakte de (structurele) 
bezuinigingen in 2006 noodzakelijk. In de komende jaren zal er nog meer bezuinigd moeten 
worden of zullen extra alternatieve inkomsten moeten worden gevonden. 
 
Tijdens agendapunt 6 kunnen de leden vragen stellen over de jaarrekening 2006. Het 
activiteitenverslag 2006 dat dan ook op de agenda staat, geeft samen met de jaarrekening 
een duidelijk inzicht in wat er in 2006 heeft plaatsgevonden. 
 
De directeur zal bij agendapunt 11 aangeven met welke overgangsregelingen de 
Nederlandse IJshockey Bond in 2007 en 2008 nog te maken heeft. 
 
In het afgelopen najaar is de DVD On Ice gereed gekomen. De Nederlandse IJshockey Bond 
heeft deze DVD samen met de KNSB laten maken. Op de DVD staat een algemeen stuk 
over schaatsen nu en vroeger. In dat stuk komt ook de ijshockeysport prominent aan de 
orde. Daarnaast staan er op de DVD aparte stukken over langebaanschaatsen, shorttrack, 
kunstrijden en ijshockey. Voor het ijshockeygedeelte zijn zowel bestaande opnames gebruikt 
als opnames die speciaal voor de DVD zijn gemaakt. Jeugdspelers en trainers van 
Zoetermeer Panters en de bondscoach Tommie Hartogs hebben daaraan meegewerkt. 
 
De DVD is door ijshockeyclubs en door anderen binnen de Nederlandse IJshockey Bond als 
promotiemateriaal te gebruiken. De DVD maakt tevens deel uit van het lespakket On Ice, 
een lessenserie over schaatsen en ijshockey voor leerlingen van groep 6 en 7. Het 
lessenpakket bestaat uit opdrachtkaarten, waarvan er één in zijn geheel over ijshockey gaat, 
een docentenhandleiding, een oorkonde, een “elfsteden-stempel” en de DVD. Het lespakket 
wordt door de KNSB verspreid en gaat deze dagen in grote getale naar de scholen. Ook alle 
kunstijsbanen in Nederland krijgen een lespakket of hebben dat inmiddels al ontvangen. 
 
Bij binnenkomst hebben alle clubs een lespakket met daarin een DVD gekregen en 
daarnaast een extra DVD in een aparte verpakking. 
 
De aanwezige jeugdclubs ontvangen vandaag ook een “toolbox” om aan de IIHF Skills 
Challenge mee te kunnen doen. Deze Skills Challenge bestaat uit een aantal testen op het 
ijs en is in het kader van het 100-jarige bestaan van de internationale ijshockeyfederatie 
IIHF. Het motto is: Test your skills against the world! Via een speciale website kunnen 
resultaten van de diverse tests worden doorgegeven en daarmee worden vergeleken met 
resultaten wereldwijd. Aan de Skills Challenge is ook een wedstrijd verbonden. Die wedstrijd 
is voor spelers geboren in 1993. Oudere spelers kunnen niet aan de wedstrijd meedoen, 
maar hun resultaten kunnen wel op de website worden ingevoerd, en zo dus met de rest van 
de wereld worden vergeleken. De twee Nederlandse winnaars, geboren in 1993 of later, 
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gaan naar het WK voor A-landen, om daar mee te doen aan de wereldfinale van de Skills 
Challenge. Voor keepers is er een aparte wedstrijd. De directeur licht e.e.a. tijdens de 
rondvraag verder toe. 
 
In april 2007 behaalde Jong Oranje Under18 een fantastisch resultaat door in Hongarije het 
2007 IIHF WK U18 Divisie II, Groep A te winnen. Het bondsbestuur feliciteert de spelers, 
coaches en andere begeleiders met deze gouden prestatie. Door dit resultaat speelt het 
Under18-team in april 2008 in Divisie I tegen A-landen als Noorwegen, Letland en Italië. 
 
Het mannenteam speelde in april een zeer verdienstelijk Divisie I-toernooi in China en de 
vrouwen wisten zich in maart in Noord-Korea in Divisie II te handhaven. 
 
En dan Jong Oranje Under20 in Estland. Gelijk na reguliere tijd en gelijk na verlenging, met 
58 schoten voor en 32 tegen. De finalewedstrijd tegen Estland werd verloren na 
penaltyshots. Het bondsbestuur feliciteert de spelers, coaches en andere begeleiders met de 
zilveren medaille. 
 
De voorzitter noemt de kampioenen van het seizoen 2006-2007 en feliciteert alle spelers, 
begeleiders en bestuurders met het behaalde resultaat: 
Tricorp Workwear Eredivisie: DESTIL Trappers Tilburg 
Beker van Nederland: Amstel Tijgers Amsterdam 
Challenge Cup: Amstel Tijgers Amsterdam 
Eerste divisie: Gjaltema GIJS Grizzlies Groningen 
Tweede divisie: Hijs Hokij Butchers Den Haag 
Derde divisie: Dordrecht Lions 3 
U20: Heerenveen Flyers U20 
U17: Hijs Hokij Wolves Den Haag U17 
U14: Amstel Tijgers Amsterdam U14 
U12: Tilburg Trappers U12 
Jeugdrecreanten: Fryslân Nordics Drachten JR 
NSHL (studenten 1): Thor Amsterdam 
Studenten 2: Buccaneers Utrecht 
De Nederlandse IJshockey Bond feliciteert alle spelers, begeleiders, bestuurders en 
sponsoren met het behaalde resultaat! 
 
2. Mededelingen 
De voorzitter geeft het woord aan de directeur. De directeur deelt de berichten van 
verhindering mee, ook meldt hij dat de aanwezige leden (clubs) 45 van de mogelijk 55 stemmen 
kunnen uitbrengen (zie bijlage 1). 
 
De directeur meldt dat de convocatie en agenda van de algemene ledenvergadering op 13 
november 2007 op de website nijb.nl is gepubliceerd. Vanaf 5 december 2007 waren 
vergaderstukken via nijb.nl te downloaden. De volgende vergaderstukken liggen vandaag 
voor: 
- Agenda (beschikbaar vanaf 13-11-2007) 
- Notulen van de algemene ledenvergadering van 19 december 2006 (t.b.v. agendapunt 4, 

beschikbaar vanaf 05-12-2007) 
- Activiteitenverslag NIJB 2006 (t.b.v. agendapunt 5, beschikbaar vanaf 05-12-2007) 
- Jaarrekening NIJB 2006 (t.b.v. agendapunt 6, beschikbaar vanaf 05-12-2007) 
- Toetreding leden (t.b.v. agendapunt 7, beschikbaar vanaf 14-12-2007) 
- Bestuursverkiezing (t.b.v. agendapunt 8, beschikbaar vanaf 14-12-2007) 
- Benoeming commissies (t.b.v. agendapunt 9, beschikbaar vanaf 14-12-2007) 
- Vaststellen contributies, bijdragen en afdrachten (t.b.v. agendapunt 10, beschikbaar 

vanaf 14-12-2007) 
- Jaarplan NIJB 2008 (t.b.v. agendapunt 11, beschikbaar vanaf 05-12-2007) 
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- Begroting NIJB 2008 (t.b.v. agendapunt 11, beschikbaar vanaf 05-12-2007) 
- Statutenwijziging (t.b.v. agendapunt 12, beschikbaar vanaf 17-12-2007) 
- Wijzigingen van reglementen (t.b.v. agendapunt 13, beschikbaar vanaf 17-12-2007) 
- Verklaring van afvaardiging 
Ook zijn links naar bovenstaande documenten per e-mail verstuurd. 
 
3. Ingekomen stukken 
Van de financiële commissie is het verslag van de financiële commissie ontvangen. Dit 
verslag komt aan de orde bij agendapunt 6. 
 
4. Notulen van de algemene ledenvergadering van 19 december 2006 
De notulen van de algemene ledenvergadering van 19 december 2006 worden vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van notulen 19-12-2006, pagina 10, agendapunt 15: 
De heer Diehle van de Stichting IJshockey Moenen anno 2007 informeert naar het 
alternatieve voorstel met betrekking tot de aanvullende collectieve (ongevallen)verzekering. 
De heer Vullers bevestigt dat de oude collectieve aanvullende ongevallenverzekering niets 
toevoegde aan de nieuwe zorgverzekering. Het bondsbestuur zal zich de komende tijd 
verdiepen in een collectieve aansprakelijkheidsverzekering en eventueel voor het seizoen 
2008-2009 met een voorstel komen. 
 
5. Activiteitenverslag 2006 
Het activiteitenverslag 2006 wordt vastgesteld. 
 
6. a. Jaarrekening 2006 
6. b. Verslag van de financiële commissie kalenderjaar 2006 
De directeur leest het verslag voor van de financiële commissie (zie bijlage 2). 
 
De directeur licht de jaarrekening toe. 
 
De jaarrekening 2006 wordt vastgesteld en de algemene ledenvergadering verleent het 
bondsbestuur décharge voor het gevoerde financiële beleid. 
 
7. Toetreding leden 
Zie bijlage 3 voor het voorstel. 
 
De Stichting Prof. IJshockey Sittard-Geleen staat ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor Zuid-Limburg onder nummer 14094914. Conform artikel 8 
van het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond 
besloten de Stichting Prof. IJshockey Sittard-Geleen als lid toe te laten tot de Nederlandse 
IJshockey Bond onder de voorwaarde dat Stichting Prof. IJshockey Sittard-Geleen in zijn 
statuten heeft opgenomen c.q. laat opnemen dat wat artikel 8 lid 2 van de statuten van de 
Nederlandse IJshockey Bond 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 Prof. IJshockey Sittard-Geleen vast te stellen op EUR 350,00. 
 
De IJshockeystichting GIJS Grizzlies staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken voor Groningen onder nummer 02081103. Conform artikel 8 van het huishoudelijk 
reglement heeft het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond besloten de 
IJshockeystichting GIJS Grizzlies als lid toe te laten tot de Nederlandse IJshockey Bond 
onder de voorwaarde dat de IJshockeystichting GIJS Grizzlies in zijn statuten heeft 
opgenomen c.q. laat opnemen dat wat artikel 8 lid 2 van de statuten van de Nederlandse 
IJshockey Bond 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 
IJshockeystichting GIJS Grizzlies vast te stellen op EUR 350,00. 



NIJB, NOTULEN ALV 19-12-2007, PAGINA 5 VAN 12 
 

 

De Stichting IJshockey Moenen anno 2007 staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
en Fabrieken voor Oost-Brabant onder nummer 17207596. Conform artikel 8 van het 
huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond besloten de 
Stichting IJshockey Moenen anno 2007 als lid toe te laten tot de Nederlandse IJshockey 
Bond onder de voorwaarde dat de Stichting IJshockey Moenen anno 2007 in zijn statuten 
heeft opgenomen c.q. laat opnemen dat wat artikel 8 lid 2 van de statuten van de 
Nederlandse IJshockey Bond 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 IJshockey Moenen anno 2007 vast te stellen op EUR 13.000,00. 
 
De Stichting Topijshockey Utrecht anno 2007 staat ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor Utrecht onder nummer 30230743. Conform artikel 8 van het 
huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond besloten de 
Stichting Topijshockey Utrecht anno 2007 als lid toe te laten tot de Nederlandse IJshockey 
Bond onder de voorwaarde dat de Stichting Topijshockey Utrecht anno 2007 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 
Topijshockey Utrecht anno 2007 vast te stellen op EUR 350,00. 
 
De vereniging Alphen Polar Bears staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken voor Rijnland onder nummer 28108716. Conform artikel 8 van het huishoudelijk 
reglement heeft het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond besloten de vereniging 
Alphen Polar Bears als lid toe te laten tot de Nederlandse IJshockey Bond onder de 
voorwaarde dat de vereniging Alphen Polars Bears 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 vereniging Alphen Polar Bears vast te stellen op 
EUR 1,00. 
 
Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de Nederlandse 
IJshockey Bond besloten de Stichting Adult Recreational Hockey als lid toe te laten tot de 
Nederlandse IJshockey Bond onder de voorwaarde dat de Stichting Adult Recreational 
Hockey in zijn statuten heeft opgenomen c.q. laat opnemen dat wat artikel 8 lid 2 van de 
statuten van de NIJB voorschrijft en onder de voorwaarde dat Stichting Adult Recreational 
Hockey wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken. 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 Adult Recreational Hockey vast te 
stellen op EUR 1,00. 
 
De heer Van Hal van IJV Eindhoven IJsbrekers informeert naar het verschil in hoogte van de 
inleggelden. De directeur antwoordt dat hierover met de betrokken kandidaten is gesproken. 
 
De vergadering stelt de voorgestelde inleggelden vast. 
 
8. Bestuursverkiezing 
Zie bijlage 4 voor het rooster van aftreden en het voorstel bestuursverkiezing. 
 
De heer Lindemann treedt af conform het rooster van aftreden en stelt zich niet herkiesbaar. De 
heer Lindemann bedankt de leden voor het gestelde vertrouwen. 
 
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 voorzitter van de 
Nederlandse IJshockey Bond. De heer Vullers wordt gekozen tot voorzitter van de 
Nederlandse IJshockey Bond. 
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Conform artikel 11 van de statuten van de Nederlandse IJshockey Bond stelt het bondsbestuur 
de vergadering voor de heer P.J. (Pieter) Huys uit Bergschenhoek te kiezen tot lid van het 
bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond. De heer Huys wordt gekozen tot bestuurslid van 
de Nederlandse IJshockey Bond. 
 
De nieuw benoemde voorzitter geeft aan dat een vijfde kandidaat zich kort voor de 
ledenvergadering heeft teruggetrokken. Conform de statuten van de Nederlandse IJshockey 
Bond moet het bondsbestuur minimaal bestaan uit vijf leden. Het bondsbestuur zal op korte 
termijn op zoek gaan naar uitbreiding van het aantal bestuursleden. In de eerstvolgende 
bondsbestuursvergadering zal een portefeuilleverdeling worden gemaakt. 
 
De voorzitter houdt vervolgens zijn maidenspeech: 
 

 
Bij deze wil ik de algemene ledenvergadering bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. 
Op de drempel van 2008 realiseer ik mij absoluut welke enorme klus er op mij, mijn 
medebestuurders, de medewerkers van het bondsbureau, maar zeker ook op u als leden af 
gaat komen. Buiten organisatorische zaken, zoals het vertrek van directeur Henk Hille en 
waarnemend voorzitter Gerd Lindemann, zal uit het jaarplan en de begroting 2008 blijken dat 
er meer dan ooit een beroep moet worden gedaan op alle direct en indirect betrokkene bij de 
ijshockeysport in Nederland. Wij vinden met z’n allen dat we meer recht hebben op aandacht 
in de media, dat we daardoor beter op het netvlies van de Nederlandse bevolking kunnen 
komen, automatisch resulterende in vollere stadions, dus meer exposure en daardoor 
commercieel een aantrekkelijkere partij kunnen zijn. Allemaal waarheden verpakt in de 
beruchte vicieuze cirkel. Het is aan ons allen op welk punt wij deze cirkel gaan instappen. 
Alles hangt met elkaar samen, maar begint uiteindelijk toch bij ons zelf. Helaas constateren 
wij met z’n allen momenten dat een aantal betrokkenen soms de elementaire beginselen van 
fatsoen, respect, solidariteit en één ijshockey-collectief uit het oog verliezen. Daar waar we in 
ongedwongen sfeer zouden moeten kunnen napraten over de schoonheid van de sport, het 
prachtige powerplay, de magnifieke stick-handling, de nagenoeg onmogelijke reddingen van 
goalies, concentreert de sfeer en beleid zich herhaaldelijk op de verkeerde zaken. Headlines 
hierin zullen herkenbaar zijn, de details zal ik nu niet belichten, maar 2 voorbeelden die ik 
wel even kwijt wil: 
- Extreem negatieve uitspraken over scheidsrechters staan in schril contrast met de 
waardering die er voor de Nederlandse scheidsrechters op internationaal niveau 
bestaat. Uitspraken die vaak buiten proportioneel zijn, éénmaal ‘n mindere dag en de arbiter 
wordt niet meer gewenst, éénmaal ‘n goede dag en men classificeert het als 
een toeval. 
- Trots op de U18, GOUD ! Trots op de U20, ZILVER ! Voor veel van deze spelers is de 
Nederlandse Eredivisie het ultieme doel, hun target. De trots spreken vele clubbestuurders 
ook uit, desnoods doet men dat tussen de 2 telefoongesprekken in waar men samen met 
buitenlandse scouts een verdere invulling aan de jaarlijkse ‘ratrace’ geeft. Neen, als we onze 
nationale toppers een eerlijke kans willen geven, is een actieve regulering van internationale 
transfers noodzakelijk. 
De contacten met velen van u in de afgelopen maanden hebben mij gesterkt in het gevoel 
dat de bewustwording er wel is. Het besef dat ijshockey een product is waarbij wij allen 
betrokken zijn, leden, spelers, scheidsrechters, bestuurders, trainers en coaches, 
ondersteunende medewerkers en supporters. Zorg voor gezonde rivaliteit, maar kies voor 
het collectieve toekomstgerichte gedrag daar waar we gezamenlijk beleid moeten maken. 
Ik vertrouw op uw ondersteuning en medewerking. Dat we samen de vele uitdagingen van 
2008 weten op te lossen of in te vullen en daarmee een verdere basis leggen voor het 75- 
jarig jubileum van onze Nederlandse IJshockey Bond. Dank u wel. 
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9. Benoeming commissies 
De heer Mr. A.G.W. (Ton) Leijsen wordt toegevoegd aan de commissie van beroep. 
 
De heer J.Th.M.C. (John) Ponsioen wordt ter vergadering gevraagd en toegevoegd aan de 
financiële commissie ter vervanging van de heer J.H.N. (Hans) Vollebregt. 
 
De financiële commissie, de commissie van beroep, de medische commissie en het college van 
arbiters worden conform het voorstel (zie bijlage 5) benoemd. 
 
De heer Meijsen van de website ijshockey.com informeert naar vermeende fouten in de 
rechtspraak van de commissie van beroep afgelopen zomer met betrekking tot diverse 
dopingzaken. De directeur geeft aan dat de commissie van beroep juist een belangrijke rol 
heeft gespeeld in het feit dat de WADA heeft besloten om een middel dat voorkomt op de 
dopinglijst, een bijzondere status te geven op basis waarvan bij gebruik ervan kan worden 
volstaan met een waarschuwing. 
 
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 1,1%. De directeur licht toe dat afgelopen 
zomer de volgende afspraken zijn gemaakt: 
-  Indien in dezelfde stad ook een team in de Eredivisie uitkomt, betaalt het team in de Eerste 
 divisie de U20-competitie-afdracht. 
-  Indien in dezelfde stad ook een team in de Eredivisie uitkomt, betaalt het team in de Eerste 
 divisie het U20-wedstrijdgeld. 
 
De contributies, bijdragen en afdrachten worden conform het voorstel (zie bijlage 6) 
vastgesteld. 
 
11. a. Jaarplan 2008 
De heer Van Dommelen van de SIJB Tilburg Trappers mist het punt van continuering in de  
verbetering van verhoudingen. De directeur verwijst hiervoor naar het Strategisch Marketing 
Plan (SMP) van de Nederlandse IJshockey Bond. De voorzitter geeft aan dat van de zomer 
diverse brainstormsessies zullen worden georganiseerd. 
 
De heer Diehle van de Stichting IJshockey Moenen anno 2007 mist een plan met betrekking 
tot goalies in het jaarplan. De directeur geeft aan dat bij trainingen van de nationale teams 
veelal keepertrainers aan het werk zijn, maar weet niet of de clubs hierop beleid hebben. De 
directeur geeft voorts aan dat ook tijdens de IIHF Hockey Development Camps 
goalietrainingen worden gegeven. De heer Diehle verzoekt de clubs hier eveneens aandacht 
aan te schenken. 
 
11. b. Begroting 2008 
De voorzitter geeft het woord aan de directeur. 
 
De directeur geeft een toelichting op de begroting van 2008, het verwachte resultaat in 2007 
alsmede de diverse overgangsregelingen in 2007 en 2008 naar aanleiding van de teruggang 
in subsidiegelden (in 2007: 39.911; in 2008: 4.499). Het vertrek van de directeur zal niet 
volledig kunnen worden opgevuld. Er zal bezuinigd moeten worden of er zullen externe 
middelen moeten worden gevonden. In 2008 loopt het contract met de hoofdsponsor af. Ook 
loopt in 2008 het huidige televisiecontract af. In 2008 bestaat financiële ruimte voor een 
interim-oplossing. De begroting 2008 is gebaseerd op reëel te verwachten inkomsten. De 
directeur voegt toe dat het bondsbestuur na het opmaken van de begroting alsnog heeft 
besloten het nationale mannenteam in te schrijven voor Olympische kwalificatie in 2008. Het 
bondsbestuur zal trachten hiervoor gelden te vinden. 
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De voorzitter licht toe hoe een en ander in 2008 na het vertrek van Henk Hille als directeur 
zal gaan. Een deel van de taken van Henk Hille moet worden opgevangen door een 
herschikking van de taken op het bondsbureau. Wilma Olijhoek wordt office manager en 
Hans van Rijssel blijft sportcoördinator. Zij worden ondersteund door de vrijwilligers Jack 
Ham en Liesbeth Olijhoek. Er komt een stagiair voor de uitvoering van projecten. De 
competitiezaken worden weggehaald bij het bondsbureau. Deze komen voortaan voor 
rekening van Jack America, lid van het bondsbestuur. (Vanaf 01-01-2008 zal de 
communicatie tussen clubs en NIJB over competitiezaken zoveel mogelijk via e-mail 
(moeten) gaan verlopen. Alleen in het geval van zeer dringende aangelegenheden is de 
voorzitter van de competitiecommissie bereikbaar via een mobiel telefoonnummer.) Het 
eerste halfjaar zal de bij NOC*NSF werkzame René Lammers als interim-manager voor één 
dag in de week voor de NIJB gaan werken. Henk Hille heeft toegezegd nog een aantal zaken 
als “vrijwilliger” te doen. De interim-manager krijgt als takenpakket: 
- leiding over het bondsbureau; 
- bewaken administratieve organisatie NIJB; 
- voorbereiden en monitoring beleid(scyclus) NIJB (inclusief budgetbewaking); 
- nationale vertegenwoordiging (NOC*NSF / VWS), waaronder belangenbehartiging NIJB 
 inzake ontwikkelingen rond nieuw Lotto-verdeelmodel vanaf 2009; 
- werving en aansturing van een stagiaire die ingezet wordt voor de uitvoering van 
 projecten; 
- oriëntatie, inventarisatie en uitwerking van mogelijke samenwerkingsscenario’s voor de 
 NIJB om de belangrijkste kerntaken in stand te houden en/of te verbeteren. 
 
De voorzitter benadrukt dat het bondsbestuur zijn zorg heeft over het vertrek van Henk Hille 
bij de NIJB. De voorzitter meldt voorts dat de NIJB in februari 2008 tijdens het Euro Ice 
Hockey Challenge-toernooi in Tilburg officieel afscheid neemt van Henk Hille. 
 
De heer Diehle van de Stichting IJshockey Moenen anno 2007 vraagt of er in de begroting 
rekening is gehouden met minder internationale transfers. De directeur geeft aan dat in de 
begroting wordt uitgegaan van het aantal transfers van het huidige seizoen. Dit seizoen telt 
73 internationaal getransfereerde spelers naar Nederland. 
 
Het jaarplan 2008 wordt vastgesteld. De begroting 2008 (zie bijlage 7) wordt vastgesteld. 
 
12. Statutenwijziging 
Het bondsbestuur stelt voor om de statuten zodanig aan te passen dat alle verwijzingen naar 
de afdeling inlinehockey en naar secties worden verwijderd. Indien nodig, wordt vervolgens 
de nummering van artikelen en de nummering binnen artikelen aangepast. 
 
Het bondsbestuur stelt tevens voor om artikel 8, lid 2 van de statuten te wijzigen. 
 
ARTIKEL 8: VERPLICHTINGEN LEDEN, LID 2 (NIEUW) 
2. De leden zijn verplicht in hun statuten een bepaling op te nemen, krachtens welke: 
a. zij bevoegd zijn namens hun eigen leden c.q. aangeslotenen verplichtingen aan te gaan; 
b. zij door hun toetreding tot de bond namens hun eigen leden c.q. aangeslotenen de 
verplichting aanvaarden de statuten, reglementen en besluiten van de bond na te leven, in 
het bijzonder met betrekking tot die bepalingen, welke hun leden c.q. aangeslotenen 
betreffen; 
c. zij door hun toetreding tot de bond namens hun eigen leden c.q. aangeslotenen de 
verplichting aanvaarden de statuten, reglementen en besluiten van de internationale 
ijshockeyfederatie IIHF na te leven, in het bijzonder met betrekking tot die bepalingen, welke 
hun leden c.q. aangeslotenen betreffen; 
d. hun leden c.q. aangeslotenen door hun toetreding tot de vereniging c.q. stichting 
aanvaarden zich te zullen gedragen naar het bepaalde onder b en c. 
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Het bondsbestuur stelt tevens voor om artikel 16, lid 5 van de statuten te wijzigen. 
 
ARTIKEL 16: ALGEMENE LEDENVERGADERING, LID 5 (NIEUW) 
5.  
a. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bondsbestuur met 
inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, de dag van de oproeping en die 
van de vergadering niet meegerekend.  
b. De bijeenroeping geschiedt op de website van de bond, zulks onder gelijktijdige 
vermelding van de agenda. 
  
Het bondsbestuur stelt tevens voor om artikel 17, lid 3 van de statuten te wijzigen. (Indien het 
voorstel voor de nieuwe stemmenverdeling wordt aangenomen, is een en ander uiteraard 
pas van kracht op een volgende algemene ledenvergadering.) 
 
ARTIKEL 17: SAMENSTELLING ALGEMENE LEDENVERGADERING, LID 3 (NIEUW) 
3. Elk lid die zich met ijshockey bezighoudt, benoemt een lid-afgevaardigde, die - indien men 
aan de hierna genoemde criteria voldoet - ter vergadering steeds het navolgende aantal 
stemmen mag uitbrengen: 
- 1 stem:  
het lid dat niet op het hoogste niveau aan de ijshockeycompetitie deelneemt en dat met 3 
dan wel minder teams aan de ijshockeycompetitie deelneemt;  
- 2 stemmen: 
het lid dat wel op het hoogste niveau aan de ijshockeycompetitie deelneemt en dat met 3 
dan wel minder teams aan de ijshockeycompetitie deelneemt;  
- 2 stemmen: 
het lid dat niet op het hoogste niveau aan de ijshockeycompetitie deelneemt en dat met meer 
dan 3 teams aan de ijshockeycompetitie deelneemt; 
- 3 stemmen: 
het lid dat wel op het hoogste niveau aan de ijshockeycompetitie deelneemt en dat met meer 
dan 3 teams aan de ijshockeycompetitie deelneemt. 
Indien, de algemene ledenvergadering voor of na afloop van een competitie wordt gehouden, 
is het aantal teams dat aan het einde van de laatst afgelopen competitie deelnam bepalend 
voor het aantal uit te brengen stemmen.  
 
De heer Diehle van de Stichting IJshockey Moenen anno 2007 meent dat een statuten-
wijziging 14 dagen van tevoren moet worden aangekondigd. Er staan statutenwijzigingen op 
de agenda en voor een besluit daarvoor moet tweederden van afgevaardigden aanwezig 
zijn. Het voorstel statutenwijziging is niet geheel conform de statuten gegaan, aldus de 
directeur, derhalve vraagt het bondsbestuur de ledenvergadering akkoord te gaan om het 
voorstel toch te behandelen. Het besluit tot statutenwijziging zelf behoeft tweederden van de 
uitgebrachte geldige stemmen. 
 
Het erelid de heer Ponsioen stelt voor de vrijblijvendheid te beperken tot een jaar voor wat 
betreft de statutenwijziging van de clubs op basis van artikel 8 van de statuten van de 
Nederlandse IJshockey Bond (het opnemen van het naleven van de bepalingen van de NIJB 
en de IIHF). De heer Huys stelt voor om oudere leden de gelegenheid te geven tot 31-12-
2009. 
 
De heer Diehle van de Stichting IJshockey Moenen anno 2007 doet het voorstel dat ook een 
besloten vennootschap (BV) als lid kan toetreden tot de Nederlandse IJshockey Bond. 
 
De directeur geeft een toelichting op de voorgestelde stemverhouding. De stemverhouding 
onder de nieuwe bepalingen is gelijkmatiger en lijkt meer op hoe een en ander binnen de 
IIHF is geregeld. De heer Van Dommelen van de SIJB Tilburg Trappers geeft aan dat onder 
de SIJB Tilburg Trappers andere rechtspersonen hangen, waarbinnen een en ander wordt 
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gesplitst. De directeur geeft aan dat Tilburg als enige de koepelorganisatie lid heeft gemaakt 
van de Nederlandse IJshockey Bond. Tilburg zou dit anders kunnen regelen door de 
rechtspersonen die onder de koepel vallen, lid te maken van de Nederlandse IJshockey 
Bond. 
 
De voorzitter vraagt de ledenvergadering in te stemmen met de voorgestelde statuten-
wijzigingen. De vergadering stemt in met de voorgestelde statutenwijzigingen (bijlage 8). 
 
13. Vaststelling c.q. wijziging van reglementen 
De voorzitter geeft het woord aan de directeur voor een toelichting. 
 
Het bondsbestuur stelt voor om de reglementen en bijlagen bij reglementen zodanig aan te 
passen dat een speler of teamofficial waarvan een Match Penalty wordt voorgelegd aan de 
tuchtcommissie, na het uitzitten van de standaardschorsing van twee competitiewedstrijden, 
niet ook nog eens “automatisch” voor meer wedstrijden wordt geschorst. In plaats daarvan 
krijgt het bondsbestuur -  wanneer het belang van de Nederlandse IJshockey Bond dat 
vordert - de mogelijkheid om die speler of teamofficial als voorlopige maatregel op te leggen 
dat hij of zij niet speelgerechtigd is tot zijn of haar zaak door de tuchtcommissie is 
behandeld. De voorzitter van de tuchtcommissie krijgt de mogelijkheid om een dergelijke 
voorlopige maatregel op te schorten. 
 
Toelichting 
Nu is het zo dat op het moment dat het bondsbestuur besluit om een Match Penalty voor te 
leggen aan de tuchtcommissie, de speler of teamofficial na het uitzitten van de 
standaardstraf van twee wedstrijden, “automatisch” is geschorst tot zijn of haar zaak door de 
tuchtcommissie is behandeld. Omdat de tuchtcommissie sinds het invoeren van de 
standaardafdoening al jaren niet meer iedere week zitting heeft, kan het zo zijn dat een 
speler of teamofficial meer wedstrijden is geschorst, dan dat de tuchtcommissie uiteindelijk 
als uitspraak doet. Een speler of teamofficial kan nu de voorzitter van de tuchtcommissie wel 
om opschorting van de “automatische” schorsing vragen - alleen dat deel na de 
standaardschorsing van twee wedstrijden! - maar deze procedure is bewerkelijk en 
omslachtig. 
 
Op 17 november 2007 heeft het bestuur van de World Anti-Doping Agency (de “WADA 
Foundation Board”) een nieuwe versie van de World Anti-Doping Code vastgesteld. De 
Nederlandse Dopingautoriteit werkt op dit moment aan een nieuw nationaal dopingreglement 
dat is gebaseerd op deze nieuwe code. Nederlandse sportbonden zijn verplicht dit nationale 
dopingreglement in te voeren. Het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond vraagt de 
algemene ledenvergadering mandaat om zo kort mogelijk na afloop van het seizoen 2007-
2008 het vernieuwde dopingreglement in te voeren. Uiteraard zal het bestuur de leden daar 
dan over informeren. 
 
Het bondsbestuur stelt voor om het huishoudelijk reglement zodanig aan te passen dat alle 
verwijzingen naar de afdeling inlinehockey en naar secties worden verwijderd. Indien nodig, 
wordt vervolgens de nummering van artikelen en de nummering binnen artikelen aangepast. 
 
Het bondsbestuur stelt tevens voor om artikel 50 van het huishoudelijk reglement zodanig 
aan te passen dat daarin komt te staan dat statuten, reglementen en officiële spelregels op 
de website worden gepubliceerd. 
 
De heer Meijsen van de website ijshockey.com informeert naar de publicatie van positieve 
dopinggevallen. De directeur geeft aan dat de NIJB alleen de betrokken personen mag 
informeren (conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)). De media mag de 
speler ernaar vragen en dan is het aan de speler om eventueel antwoord te geven. 
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De heer Martin van de IJV Eindhoven IJsbrekers vraagt het bondsbureau een aankondiging 
te mailen in het geval belangrijke zaken op de website worden gepubliceerd. De directeur 
geeft aan dat e-mailbeheer een lastige zaak is en dat een ieder meerdere keren gedurende 
het seizoen op de website kijkt. De Nederlandse IJshockey Bond kan in de basis een immer 
actueel e-mailadressenbestand niet garanderen. Dit vraagt om een ‘pull’ mechanisme. 
 
De voorzitter vraagt de ledenvergadering in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van 
reglementen. De vergadering stemt in met de voorgestelde wijzigingen van reglementen 
(bijlage 9). 
 
14. Onderscheidingen 
Het bondsbestuur draagt de heer Dick Wilbers voor als lid van verdienste van de Nederlandse 
IJshockey Bond. De algemene ledenvergadering benoemt de heer Wilbers tot lid van 
verdienste van de Nederlandse IJshockey Bond. 
 
Het bondsbestuur draagt de heer Wil de Veer voor als lid van verdienste van de Nederlandse 
IJshockey Bond. De algemene ledenvergadering benoemt de heer De Veer tot lid van 
verdienste van de Nederlandse IJshockey Bond. 
 
15. Rondvraag 
De heer Diehle van de Stichting IJshockey Moenen anno 2007 vraagt of de onkosten-
vergoedingen aan scheidsrechters / derden zijn bestudeerd door een fiscalist c.q. zijn 
goedgekeurd door de belastingdienst. De directeur antwoordt dat e.e.a. niet (landelijk) is 
afgedekt en dat de fiscale verantwoordelijkheid met betrekking tot de onkostenvergoedingen 
bij de scheidsrechters c.q. vrijwilligers ligt. Een en ander is een aandachtspunt van het 
bondsbestuur, aldus de voorzitter. Het erelid de heer Ponsioen stelt het bondsbestuur voor 
om de onkostenvergoedingen door een fiscalist te laten bestuderen. 
Voorts complimenteert de heer Ponsioen het bondsbestuur met de uitdaging om toch deze 
zware functie aan te nemen en wenst het bondsbestuur veel succes. Ook complimenteert de 
heer Ponsioen de heer Lindemann voor diens inzet gedurende een lastige periode.  
De heer Ponsioen draagt voorts de heer E.F. (Ernie) Zaalberg van Zelst voor als lid van 
verdienste van de Nederlandse IJshockey Bond. De heer Zaalberg van Zelst heeft jarenlang 
onder andere dienst gedaan als scheidsrechter, referee-in-chief en secretaris van de 
commissie van beroep. 
 
De heer Knoester van LIJC Leiden Lions vraagt om een toelichting op het Strategisch 
Marketing Plan (SMP) van de Nederlandse IJshockey Bond met betrekking tot jeugdwerving. 
De directeur geeft aan dat ten behoeve van jeugdwerving de DVD en het lespakket zijn 
ontwikkeld. Alle kunstijsbanen hebben inmiddels de DVD en het lespakket gekregen. 
 
De directeur geeft een toelichting op de IIHF Skills Challenge. Wereldwijd is een standaard 
van testen afgesproken. In de komende weken zal informatie volgen over de IIHF Skills 
Challenge. In februari 2008 zal de NIJB op diverse plaatsen de testen af gaan nemen. 
 
De directeur noemt zijn vertrek bij de Nederlandse IJshockey Bond na een dienstverband 
van 13 jaar, aangetrokken als technisch manager, kort daarna aangesteld als 
bondsdirecteur. Als directeur van een sportbond moet je scheidsrechter zijn, maar ik heb 
altijd geprobeerd beslissingen zo goed mogelijk te nemen, aldus de directeur. Hij bedankt de 
aanwezigen reeds voor de goede samenwerking en zal zijn afscheidswoord graag op zijn 
receptie tijdens het Euro Ice Hockey Challenge-toernooi een vervolg geven. 
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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: 
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PRESENTIELIJST VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE 
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND, GEHOUDEN OP WOENSDAG 19 DECEMBER 2007 

IN HET HUIS VAN DE SPORT IN NIEUWEGEIN 
 

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

stemmen 
IJV Amstel Tijgers anno 1963  3  - mevrouw D. Fagel-Jaspers 
IJshockey Vereniging  
 Red Eagles 's-Hertogenbosch  3 - R. Houdijk 
IJHC Dordrecht Lions  5  - R. Ooijen 
IJV Eindhoven IJsbrekers  5  -  E. Martin, J.H.M. van Hal 
Hijs Hokij Den Haag  3  - A. Demelinne  
VJB Smoke Eaters Geleen  3  - mevrouw L. Schobben, H.P.A. Loos 
IJshockeystichting GIJS Grizzlies  1  - R. Noordman, mevrouw M. Post 
GIJS Bears Groningen  3  - R. Noordman, mevrouw M. Post 
Stichting Flyers Heerenveen  1  - D. Micola von Fürstenrecht 
SJIJ Heerenveen e.o. 1991  5  - J. van der Woude 
Hoornse IJshockeyvereniging  
 “Blue Mountain Cougars” 1 - A.H. Sijmons 
LIJC Leiden Lions 2 - L. Knoester 
Stichting IJshockey Moenen anno 2007 1  - R.D.M. Diehle 
SIJB Tilburg Trappers  4  -  F. van Dommelen 
SIJC Utrecht  3  - A.M.J.A. Dokter 
Stichting Topijshockey Zoetermeer  1  - E.R. van der Spek 
Stichting Adult Recreational Hockey 1  - B. Kok 
 
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 
A.J.M. van Rijswijk    - erelid 
C. Speijer     - lid van verdienste 
W. de Veer     - lid van verdienste 
M.A.H.W. Wilbers    - lid van verdienste 
 
Sectiebestuursleden, commissieleden en overigen 
 
J.T. Meijsen     - belangstellende 
Mevrouw W. Wilbers    - belangstellende 
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Leden afwezig met kennisgeving 
   aantal 

stemmen 
Stichting Amstel Tijgers Pro 1 
Stichting Eredivisie IJshockey Den Haag 1 
VJN Nijmegen  2 
 
Pubstars Nijmegen    - contractant 
J.A.J. de Greef    - erelid 
W. Tamboer     - erelid/lid tuchtcommissie 
F. Baarveld     - medische commissie 
T. Hartogs     - bondscoach 
 
Leden afwezig zonder kennisgeving 
   aantal 

stemmen 
Vereniging Alphen Polar Bears   1 
IJshockeyvereniging De Banakker  
 Yeti’s Etten-Leur   - 
Stichting Professioneel IJshockey 
 Sittard-Geleen  1  
Stichting Topijshockey Utrecht anno 2007 1 
IJV Zoetermeer Panters  3 
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TOETREDING LEDEN 
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND 

ALV, 19-12-2007 
AGENDAPUNT 7 

 

De volgende rechtspersonen verzoeken om toetreding tot het lidmaatschap van de 
Nederlandse IJshockey Bond: 
 
STICHTING PROF. IJSHOCKEY SITTARD-GELEEN 

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid-
Limburg onder nummer 14094914. Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft 
het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond besloten de Stichting Prof. IJshockey 
Sittard-Geleen als lid toe te laten tot de Nederlandse IJshockey Bond onder de voorwaarde 
dat Stichting Prof. IJshockey Sittard-Geleen 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 Prof. IJshockey Sittard-Geleen vast te 
stellen op EUR 350,00. 
 
IJSHOCKEYSTICHTING GIJS GRIZZLIES 

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Groningen 
onder nummer 02081103. Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft het 
bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond besloten de IJshockeystichting GIJS Grizzlies 
als lid toe te laten tot de Nederlandse IJshockey Bond onder de voorwaarde dat de 
IJshockeystichting GIJS Grizzlies 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 IJshockeystichting GIJS Grizzlies vast te stellen op 
EUR 350,00. 
 
STICHTING IJSHOCKEY MOENEN ANNO 2007 

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-
Brabant onder nummer 17207596. Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft 
het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond besloten de Stichting IJshockey Moenen 
anno 2007 als lid toe te laten tot de Nederlandse IJshockey Bond onder de voorwaarde dat 
de Stichting IJshockey Moenen anno 2007 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 IJshockey Moenen anno 2007 vast te 
stellen op EUR 13.000,00. 
 
STICHTING TOPIJSHOCKEY UTRECHT ANNO 2007 

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht 
onder nummer 30230743. Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft het 
bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond besloten de Stichting Topijshockey Utrecht 
anno 2007 als lid toe te laten tot de Nederlandse IJshockey Bond onder de voorwaarde dat 
de Stichting Topijshockey Utrecht anno 2007 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 Topijshockey Utrecht anno 2007 vast te 
stellen op EUR 350,00. 
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VERENIGING ALPHEN POLAR BEARS 

De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland 
onder nummer 28108716. Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft het 
bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond besloten de vereniging Alphen Polar Bears als 
lid toe te laten tot de Nederlandse IJshockey Bond onder de voorwaarde dat de vereniging 
Alphen Polars Bears 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 vereniging Alphen Polar Bears vast te stellen op EUR 1,00. 
 
STICHTING ADULT RECREATIONAL HOCKEY 

Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de Nederlandse 
IJshockey Bond besloten de Stichting Adult Recreational Hockey als lid toe te laten tot de 
Nederlandse IJshockey Bond onder de voorwaarde dat de Stichting Adult Recreational 
Hockey in zijn statuten heeft opgenomen c.q. laat opnemen dat wat artikel 8 lid 2 van de 
statuten van de NIJB voorschrijft en onder de voorwaarde dat Stichting Adult Recreational 
Hockey wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken. 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 Adult Recreational Hockey vast te 
stellen op EUR 1,00. 
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NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND 

ALV, 19-12-2007 

AGENDAPUNT 8 

 

ROOSTER VAN AFTREDEN 

 Functie Datum (her)verkiezing Aftreden 
G.R. Lindemann vice-voorzitter 01-12-2005 ALV 2007 
J.J.E. America lid 19-12-2006 ALV 2008 
A.J.J.C. van Berkel lid 19-12-2006 ALV 2008 
J.M.I. Vullers lid 19-12-2006 ALV 2008 

 
De heer Lindemann treedt af conform het rooster van aftreden en stelt zich niet herkiesbaar. 
 
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 voorzitter van de 
Nederlandse IJshockey Bond. 
 
Joop Vullers, 47 jaar, bouwde halverwege de jaren negentig het ijshockey in Nijmegen 
opnieuw op na het faillissement uit het Flame Guards Nijmegen-tijdperk. Als voorzitter van de 
Fulda Tigers Nijmegen bereikte de nieuwe organisatie in drie jaar tijd vier finales en werd 
bekerwinnaar in 1995-1996 en Nederlands Kampioen in het seizoen 1996-1997. Joop Vullers 
is manager Marketing Intelligence bij Menzis, een landelijk opererende zorgverzekeraar, met 
twee miljoen klanten en daarmee in de top-4 van Nederland. Vanuit die functie is hij 
verantwoordelijk voor de vertaling van marktbewegingen in strategische en beleidsmatige 
advisering. Naast deze maatschappelijke functie heeft hij de afgelopen 25 jaar in diverse 
sectoren vele bestuursfuncties gehad, welke voornamelijk waren gericht op het opstarten of 
vitaliseren van organisaties. Sinds december 2005 is Joop Vullers betrokken bij de NIJB, het 
eerste jaar als lid van de bestuurscommissie, vanaf december 2006 als bestuurslid en 
waarnemend vice-voorzitter en secretaris ad interim. 
 
Conform artikel 11 van de statuten van de Nederlandse IJshockey Bond stelt het bondsbestuur 
de vergadering voor de heer P.J. (Pieter) Huys uit Bergschenhoek te kiezen tot lid van het 
bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond. 
 
Pieter Huys, 34 jaar, heeft vanaf 1980 tot en met 1997 de ijshockeysport beoefend bij 
Zoetermeer Panters en Rotterdam Panda's. Ook maakte hij deel uit van het Jong Oranje U20 
(destijds Jong Oranje A). Hij is advocaat arbeidsrecht en in die hoedanigheid reeds acht jaar 
verbonden aan AKD Prinsen Van Wijmen te Rotterdam, een groot en internationaal opererend 
advocaten- en notarissenkantoor. Daarnaast heeft hij een aantal auteurschappen bij 
uiteenlopende juridische vakbladen en treedt hij op als gastdocent bij HBO-opleidingen. In 
2003 en 2004 was Pieter Huys voorzitter van Het Gezelschap De Jonge Balie te Rotterdam en 
Dordrecht, een regionale vereniging met een ledenbestand van circa 650 advocaten. 
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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 
Mr. A.G.W. Leijsen  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 2007-2008

Seizoen Seizoen

2006-2007 2007-2008

(index:) + 1,1%

EUR EUR

CONTRIBUTIE

contributie per lid, per seizoen 1.281,59 1.295,69

CONTRIBUTIE INDIVIDUEEL LIDMAATSCHAP

competitie senioren 16,71 16,90

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

competitie U20 tot en met U12 13,37 13,51

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 557,21 563,34

seniorenspeler naar Eerste divisie 111,44 112,67

juniorenspeler naar Eredivisie 557,21 563,34

juniorenspeler naar Eerste divisie 111,44 112,67

juniorenspeler naar juniorendivisie 13,37 13,52

transfer naar Tweede of Derde divisie nihil nihil

administratiekosten beoordeling geschil door competitiecommissie 154,84 156,54

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 557,21 563,34

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

DISPENSATIE-AANMELDINGEN

administratiekosten 25,63 25,91

COMPETITIE-AFDRACHTEN

Eredivisie 3.900,49 3.943,40

Eerste divisie* 1.281,59 1.295,69

Tweede en Derde divisie 154,84 156,54

U20 tot en met U12 250,75 253,50

* Indien in dezelfde stad ook een team in de Eredivisie uitkomt,

betaalt het team in de Eerste divisie de U20-afdracht.

NIJB, NOTULEN ALV 19-12-2007, BIJLAGE 6

CONTRIBUTIES, BIJDRAGEN EN AFDRACHTEN SEIZOEN 2007-2008

Pagina 1 van 3



CONTRIBUTIES, BIJDRAGEN EN AFDRACHTEN SEIZOEN 2007-2008

Seizoen Seizoen

2006-2007 2007-2008

(index:) + 1,1%

EUR EUR

WEDSTRIJDGELD COMPETITIE PER THUISWEDSTRIJD

Eredivisie 338,46 342,18

Eerste divisie* 76,57 77,41

U20 tot en met U12 43,13 43,61

* Indien in dezelfde stad ook een team in de Eredivisie uitkomt,

betaalt het team in de Eerste divisie het U20-wedstrijdgeld.

TUCHTCOMMISSIE

vastrecht tuchtcommissie senioren Eredivisie en Eerste divisie 44,58 45,07

vastrecht tuchtcommissie senioren Tweede en Derde divisie 25,63 25,91

vastrecht tuchtcommissie junioren 25,63 25,92

vastrecht tuchtcommissie incidenten 44,58 45,07

STANDAARDAFDOENING MATCH PENALTY EN GAME MISCONDUCT PENALTY

administratiekosten 25,63 25,92

COMMISSIE VAN BEROEP

vastrecht hoger beroep commissie van beroep 278,61 281,67

COLLEGE VAN ARBITERS

griffierecht 278,61 281,67

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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CONTRIBUTIES, BIJDRAGEN EN AFDRACHTEN SEIZOEN 2007-2008

Seizoen Seizoen

2006-2007 2007-2008

(index:) + 1,1%

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 Resultaat

2008 2007 2006

TOPSPORTERS 42.210 103.110 58.236
JEUGDTOPSPORTERS 31.020 29.820 22.667
BONDSCOACH/OVERIGE TRAINERS 47.410 56.971 44.842
BEGELEIDING NATIONALE TEAMS 27.658 42.847 28.165
WEDSTRIJDFACILITEREND KADER 13.260 6.540 6.470
DOCENTEN 6.210 7.830 1.720
SPORTCOÖRDINATOR 63.200 62.700 57.644
SCHEIDSRECHTERSOPLEIDER 27.500 24.000 12.279
ALGEMEEN/INFRASTRUCTUUR 64.400 148.200 149.863

PERSOONSGEBONDEN KOSTEN 322.868 482.018 381.884

MATERIAALKOSTEN 14.525 19.300 18.256
TRANSPORTKOSTEN EN STALLING 4.800 4.200 4.800
MEDISCHE MATERIAALKOSTEN 775 1.145 381
KOSTEN MATERIELE PRIJZEN 2.050 2.000 2.586
OVERIGE MATERIAALKOSTEN 250 300 8.080

SPORTMATERIALEN 22.400 26.945 34.103

HUURKOSTEN BUREAU 20.200 19.500 20.053
OVERIGE HUISVESTINGSKOSTEN BUREAU 1.800 1.365 1.835

HUISVESTINGSKOSTEN BUREAU 22.000 20.865 21.889

HUURKOSTEN ACCOMMODATIES 41.075 37.460 32.762
OVERIGE HUISVESTINGSKOSTEN ACCOMMODATIES 25.650 25.650 22.897

HUISVESTINGSKOSTEN ACCOMMODATIES 66.725 63.110 55.659
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NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND Begroting Begroting Resultaat

2008 2007 2006

KANTOORBENODIGHEDEN 1.500 1.500 1.290
ONDERHOUDSKOSTEN AUTOMATISERING 2.000 2.000 2.255
KOPIEER- EN PRINTKOSTEN 7.500 7.500 7.386
PORTI, TELEFOON EN FAX 8.000 9.000 9.825
KOSTEN UITBESTEDING ADMINISTRATIE 2.000 5.000 2.441
INSCHRIJF- EN LIDMAATSCHAPSGELDEN 4.000 3.500 4.483
OVERIGE ORGANISATIEKOSTEN 69.935 76.822 39.018

ORGANISATIEKOSTEN 94.935 105.322 66.697

DRUKWERK 0 1.500 16.736
INTERNET-SITE 5.000 5.000 22.530
REPRESENTATIE 5.000 1.500 5.153
SPONSORKOSTEN 2.300 6.200 10.425
OVERIGE COMMUNICATIE-, PR- EN MARKETINGKOSTEN 0 0 506

COMMUNICATIE, PR EN MARKETING 12.300 14.200 55.350

VERGADERKOSTEN BESTUUR EN ALG. COMMISSIES 1.500 1.500 777
REPRESENTATIEKOSTEN BESTUUR EN ALG. COM. 0 0 10
REIS- EN VERBLIJFKOSTEN BESTUUR EN ALG. COM. 4.000 1.500 1.821
VERGADERKOSTEN SPORTCOMMISSIES 2.000 2.000 2.096
REIS- EN VERBLIJFKOSTEN SPORTCOMMISSIES 5.500 3.000 6.608
OVERIGE SPORTCOMMISSIEKOSTEN 2.000 3.000 2.478

BESTUUR EN COMMISSIES 15.000 11.000 13.789
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NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND Begroting Begroting Resultaat

2008 2007 2006

ACCOUNTANTS-, ADVIES- EN JURIDISCHE KOSTEN 3.500 3.500 18.719
KOSTEN BETALINGSVERKEER 1.000 1.000 893
RENTELASTEN EN KOERSVERSCHILLEN 500 1.000 2.474
VRIJWILLIGERSKOSTEN 4.500 0 679
BIJDRAGEN AAN DERDEN 23.398 35.813 42.600
OVERIGE OVERIGE KOSTEN 0 7.000 18.218

OVERIGE KOSTEN 32.898 48.313 83.583

TOTAAL LASTEN 589.126 771.773 712.953
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NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND Begroting Begroting Resultaat

2008 2007 2006

CONTRIBUTIES VERENIGINGEN 24.000 27.000 23.069
CONTRIBUTIES INDIVIDUEEL LIDMAATSCHAP 26.000 28.000 26.492
BOETES 9.000 8.500 8.936
LEDENBIJDRAGEN 8.000 9.590 7.727
WEDSTRIJD-/COMPETITIEGELDEN 105.000 105.000 107.667
OPBRENGSTEN OPLEIDINGEN 3.000 7.200 1.980
DIVERSE ADMINISTRATIEKOSTEN 55.000 50.000 53.307

OPBRENGSTEN LEDEN EN VERENIGINGEN 230.000 235.290 229.178

VWS TOPSPORTBELEID (vervallen) - - 36.328
VWS TALENTONTWIKKELING 10.000 28.500 28.500
VWS DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 6.100 6.400 6.400
VWS MASTERPLAN ARBITRAGE 30.000 55.000 55.000
VWS OVERIGE SUBSIDIES 0 0 22.018
LOTTO ALGEMEEN FUNCTIONEREN 20.517 21.799 20.771
LOTTO MARKTAANDEEL 22.537 22.822 22.639
LOTTO TOPTRAININGS- EN WEDSTRIJDPROGRAMMA'S (basisbijdrage) 22.448 22.917 22.917
LOTTO TOPTRAININGS- EN WEDSTRIJDPROGRAMMA'S (deelname) 51.083 96.254 53.528
LOTTO OVERGANGSREGELING 2006-2008 4.499 39.911 75.324
LOTTO TIJDELIJKE REGELING TOPSPORTCOÖRDINATOR 20.000 20.000 -
LOTTO TIJDELIJKE REGELING PARTTIME COACHES 16.000 16.000 -
LOTTO ORGANISATIE INTERNATIONALE TOPSPORTEVENEMENTEN (vervallen) - - 1.098
NOC*NSF PERFORMANCE 10.000 10.000 10.000
OVERIGE SUBSIDIES 3.000 15.000 4.376

SUBSIDIES 216.184 354.603 358.899
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NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND Begroting Begroting Resultaat

2008 2007 2006

EVENEMENTEN SPONSORGELDEN 32.500 25.000 8.095
EVENEMENTEN ENTREEGELDEN 35.000 30.000 40.155
EVENEMENTEN OVERIGE OPBRENGSTEN 4.000 2.200 4.043

EVENEMENTEN 71.500 57.200 52.294

SPONSORGELDEN 18.000 57.000 56.760
TV-RECHTEN 7.500 15.000 15.000
TRANSFEROPBRENGSTEN (naar buitenland) 4.000 4.000 3.720
DONATIE IIHF 42.000 53.000 102.940
OVERIGE OVERIGE OPBRENGSTEN 0 0 1.716

OVERIGE OPBRENGSTEN 71.500 129.000 180.136

TOTAAL BATEN 589.184 776.093 820.506

EXPLOTATIERESULTAAT 58 4.320 107.553
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STATUTENWIJZIGING 
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND 

ALV, 19-12-2007 
AGENDAPUNT 12 

 

 
Het bondsbestuur stelt voor om de statuten zodanig aan te passen dat alle verwijzingen naar 
de afdeling inlinehockey en naar secties worden verwijderd. Indien nodig, wordt vervolgens 
de nummering van artikelen en de nummering binnen artikelen aangepast. 
 
Het bondsbestuur stelt tevens voor om artikel 8, lid 2 van de statuten te wijzigen. 
 
ARTIKEL 8: VERPLICHTINGEN LEDEN, LID 2 (HUIDIG) 
2. De leden zijn verplicht in hun statuten een bepaling op te nemen, krachtens welke: 
a. zij bevoegd zijn namens hun eigen leden c.q. aangeslotenen verplichtingen aan te gaan; 
b. zij door hun toetreding tot de bond namens hun eigen leden c.q. aangeslotenen de 
verplichting aanvaarden de statuten, reglementen en besluiten van de bond na te leven, in 
het bijzonder met betrekking tot die bepalingen, welke hun leden c.q. aangeslotenen 
betreffen; 
c. hun leden c.q. aangeslotenen door hun toetreding tot de vereniging c.q. stichting 
aanvaarden zich te zullen gedragen naar het bepaalde onder b. 
 
ARTIKEL 8: VERPLICHTINGEN LEDEN, LID 2 (NIEUW) 
2. De leden zijn verplicht in hun statuten een bepaling op te nemen, krachtens welke: 
a. zij bevoegd zijn namens hun eigen leden c.q. aangeslotenen verplichtingen aan te gaan; 
b. zij door hun toetreding tot de bond namens hun eigen leden c.q. aangeslotenen de 
verplichting aanvaarden de statuten, reglementen en besluiten van de bond na te leven, in 
het bijzonder met betrekking tot die bepalingen, welke hun leden c.q. aangeslotenen 
betreffen; 
c. zij door hun toetreding tot de bond namens hun eigen leden c.q. aangeslotenen de 
verplichting aanvaarden de statuten, reglementen en besluiten van de internationale 
ijshockeyfederatie IIHF na te leven, in het bijzonder met betrekking tot die bepalingen, welke 
hun leden c.q. aangeslotenen betreffen; 
d. hun leden c.q. aangeslotenen door hun toetreding tot de vereniging c.q. stichting 
aanvaarden zich te zullen gedragen naar het bepaalde onder b en c. 
 
Het bondsbestuur stelt tevens voor om artikel 16, lid 5 van de statuten te wijzigen. 
 
ARTIKEL 16: ALGEMENE LEDENVERGADERING, LID 5 (HUIDIG) 
5.  
a. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bondsbestuur met 
inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, de dag van de oproeping en die 
van de vergadering niet meegerekend.  
b. De bijeenroeping geschiedt in het blad van de bond of door middel van een aan alle leden 
te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda, of 
door middel van een advertentie in ten minste één landelijk dagblad.  
Geschiedt de bijeenroeping door middel van een advertentie, dan wordt de agenda voor de 
leden op een daartoe geschikte plaats ter inzage gelegd en wordt daarvan melding gemaakt 
in de advertentie. 
 
ARTIKEL 16: ALGEMENE LEDENVERGADERING, LID 5 (NIEUW) 
5.  
a. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bondsbestuur met 
inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, de dag van de oproeping en die 
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van de vergadering niet meegerekend.  
b. De bijeenroeping geschiedt op de website van de bond, zulks onder gelijktijdige 
vermelding van de agenda. 
  
Het bondsbestuur stelt tevens voor om artikel 17, lid 3 van de statuten te wijzigen. (Indien het 
voorstel voor de nieuwe stemmenverdeling wordt aangenomen, is e.e.a. uiteraard pas van 
kracht op een volgende ALV.) 
 
ARTIKEL 17: SAMENSTELLING ALGEMENE LEDENVERGADERING, LID 3 (HUIDIG) 
3. Elk lid die zich met ijshockey bezighoudt, benoemt een lid-afgevaardigde, die - indien men 
aan de hiernagenoemde criteria voldoet - ter vergadering steeds per categorie het 
navolgende aantal stemmen mag uitbrengen:  
- 1 stem:  
a. het lid, dat met 1 of meerdere teams deelneemt aan de ijshockeycompetitie en tezamen 
met een ander lid gebruik maakt van dezelfde accommodatie;  
b. het lid dat met 3 dan wel minder jeugd- of vrouwen- of recreatieteams aan de 
desbetreffende competitie deelneemt;  
- 2 stemmen:  
a. het lid dat met 1 of meerdere teams op het hoogste niveau deelneemt aan de 
ijshockeycompetitie en niet met een ander lid gebruik maakt van dezelfde accommodatie;  
b. het lid dat met meer dan 3 jeugd- of vrouwen- of recreatieteams aan de desbetreffende 
competitie deelneemt; 
Indien, de algemene ledenvergadering voor of na afloop van een competitie wordt gehouden, 
is het aantal teams dat aan het einde van de laatst afgelopen competitie deelnam bepalend 
voor het aantal uit te brengen stemmen. 
 
ARTIKEL 17: SAMENSTELLING ALGEMENE LEDENVERGADERING, LID 3 (NIEUW) 
3. Elk lid die zich met ijshockey bezighoudt, benoemt een lid-afgevaardigde, die - indien men 
aan de hiernagenoemde criteria voldoet - ter vergadering steeds het navolgende aantal 
stemmen mag uitbrengen:  
- 1 stem:  
het lid dat niet op het hoogste niveau aan de ijshockeycompetitie deelneemt en dat met 3 
dan wel minder teams aan de ijshockeycompetitie deelneemt;  
- 2 stemmen: 
het lid dat wel op het hoogste niveau aan de ijshockeycompetitie deelneemt en dat met 3 
dan wel minder teams aan de ijshockeycompetitie deelneemt;  
- 2 stemmen: 
het lid dat niet op het hoogste niveau aan de ijshockeycompetitie deelneemt en dat met meer 
dan 3 teams aan de ijshockeycompetitie deelneemt; 
- 3 stemmen: 
het lid dat wel op het hoogste niveau aan de ijshockeycompetitie deelneemt en dat met meer 
dan 3 teams aan de ijshockeycompetitie deelneemt. 
Indien, de algemene ledenvergadering voor of na afloop van een competitie wordt gehouden, 
is het aantal teams dat aan het einde van de laatst afgelopen competitie deelnam bepalend 
voor het aantal uit te brengen stemmen.  
 
Toelichting  
Lid 3 van artikel 17 is erg onduidelijk. Wat wordt met “categorie” bedoeld? Tot nu toe is dat 
geïnterpreteerd als secties. “Hoogste niveau” is daarbij geïnterpreteerd als de sectie 
topijshockey, bestaande uit eredivisie en eerste divisie. Per lid is geteld met hoeveel teams 
dat lid in een bepaalde sectie uitkwam. Een lid kreeg per sectie stemmen toebedeeld en het 
aantal stemmen in de verschillende secties is bij elkaar opgeteld. Ook de verwijzing naar 
“dezelfde” accommodatie maakt e.e.a. lastig te doorgronden. Deze verwijzing was destijds 
een poging om geen “bonus” te zetten op het splitsen van verenigingen (c.q. stichtingen) in 
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aparte verenigingen (c.q. stichtingen) voor jeugd en eerste teams. Door de vele splitsingen 
van de afgelopen jaren zijn de stemverhoudingen scheef gegroeid. Zie onderstaand 
overzicht voor wat het nieuwe voorstel zou betekenen (“hoogste niveau” in de nieuwe 
bepaling betekent eredivisie!). Tussen haakjes staat het aantal stemmen op basis van de 
huidige interpretatie van de huidige bepaling. 
 
VERENIGING ALPHEN POLAR BEARS     1 stem (1) 
 
STICHTING AMSTEL TIJGERS PRO     2 stemmen (1) 
 
IJSHOCKEYVERENIGING AMSTEL TIJGERS anno 1963   2 stemmen (3) 
 
IJSHOCKEY VERENIGING RED EAGLES ’S HERTOGENBOSCH 2 stemmen (3) 
 
IJSHOCKEYCLUB DORDRECHT LIONS     2 stemmen (5) 
 
IJSHOCKEY VERENIGING EINDHOVEN IJSBREKERS   2 stemmen (5) 
 
STICHTING PROF. IJSHOCKEY SITTARD-GELEEN   2 stemmen (1) 
 
VERENIGING JEUGDBELANG SMOKE EATERS GELEEN  2 stemmen (3) 
 
IJSHOCKEYSTICHTING GIJS GRIZZLIES     2 stemmen (1) 
 
GIJS BEARS GRONINGEN       2 stemmen (3) 
 
STICHTING EREDIVISIE IJSHOCKEY DEN HAAG   2 stemmen (1) 
 
HIJS HOKIJ DEN HAAG       2 stemmen (3) 
 
STICHTING FLYERS HEERENVEEN     2 stemmen (1) 
 
STICHTING JEUGDIJSHOCKEY HEERENVEEN e.o. 1991  2 stemmen (5) 
 
HOORNSE IJSHOCKEYVERENIGING “BLUE MOUNTAIN COUGARS” 1 stem (1) 
 
LEIDSE IJSHOCKEYCLUB LEIDEN LIONS    2 stemmen (2) 
 
STICHTING IJSHOCKEY MOENEN ANNO 2007    2 stemmen (1) 
 
VERENIGING JEUGDIJSHOCKEY NIJMEGEN    2 stemmen (2) 
 
STICHTING IJSHOCKEYBELANGEN TILBURG TRAPPERS  3 stemmen (4) 
 
STICHTING TOPIJSHOCKEY UTRECHT ANNO 2007   1 stem (1) 
 
STICHTING IJSHOCKEYCLUB UTRECHT IJ.C.U.    2 stemmen (3) 
 
STICHTING TOPIJSHOCKEY ZOETERMEER    1 stem (1) 
 
IJSHOCKEY VERENIGING ZOETERMEER PANTERS   2 stemmen (3) 
 
STICHTING ADULT RECREATIONAL HOCKEY    2 stemmen (1) 
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TUCHTREGLEMENT EN EVENTUEEL ANDERE REGLEMENTEN 
Het bondsbestuur stelt voor om de reglementen en bijlagen bij reglementen zodanig aan te 
passen dat een speler of teamofficial waarvan een Match Penalty wordt voorgelegd aan de 
tuchtcommissie, na het uitzitten van de standaardschorsing van twee competitiewedstrijden, 
niet ook nog eens “automatisch” voor meer wedstrijden wordt geschorst. In plaats daarvan 
krijgt het bondsbestuur -  wanneer het belang van de Nederlandse IJshockey Bond dat 
vordert - de mogelijkheid om die speler of teamofficial als voorlopige maatregel op te leggen 
dat hij of zij niet speelgerechtigd is tot zijn of haar zaak door de tuchtcommissie is 
behandeld. De voorzitter van de tuchtcommissie krijgt de mogelijkheid om een dergelijke 
voorlopige maatregel op te schorten. 
 
Toelichting 
Nu is het zo dat op het moment dat het bondsbestuur besluit om een Match Penalty voor te 
leggen aan de tuchtcommissie, de speler of teamofficial na het uitzitten van de 
standaardstraf van twee wedstrijden, “automatisch” is geschorst tot zijn of haar zaak door de 
tuchtcommissie is behandeld. Omdat de tuchtcommissie sinds het invoeren van de 
standaardafdoening al jaren niet meer iedere week zitting heeft, kan het zo zijn dat een 
speler of teamofficial meer wedstrijden is geschorst, dan dat de tuchtcommissie uiteindelijk 
als uitspraak doet. Een speler of teamofficial kan nu de voorzitter van de tuchtcommissie wel 
om opschorting van de “automatische” schorsing vragen - alleen dat deel na de 
standaardschorsing van twee wedstrijden! - maar deze procedure is bewerkelijk en 
omslachtig. 
 
DOPINGREGLEMENT 
Op 17 november 2007 heeft het bestuur van de World Anti-Doping Agency (de “WADA 
Foundation Board”) een nieuwe versie van de World Anti-Doping Code vastgesteld. De 
Nederlandse Dopingautoriteit werkt op dit moment aan een nieuw nationaal dopingreglement 
dat is gebaseerd op deze nieuwe code. Nederlandse sportbonden zijn verplicht dit nationale 
dopingreglement in te voeren. Het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond vraagt de 
algemene ledenvergadering mandaat om zo kort mogelijk na afloop van het seizoen 2007-
2008 het vernieuwde dopingreglement in te voeren. Uiteraard zal het bestuur de leden daar 
dan over informeren. 
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Het bondsbestuur stelt voor om het huishoudelijk reglement zodanig aan te passen dat alle 
verwijzingen naar de afdeling inlinehockey en naar secties worden verwijderd. Indien nodig, 
wordt vervolgens de nummering van artikelen en de nummering binnen artikelen aangepast. 
 
Het bondsbestuur stelt tevens voor om artikel 50 van het huishoudelijk reglement zodanig 
aan te passen dat daarin komt te staan dat statuten, reglementen en officiële spelregels op 
de website worden gepubliceerd. 
 
ARTIKEL 50: VERSPREIDING STATUTEN EN REGLEMENTEN  (HUIDIG ARTIKEL) 
1. Ieder lid is verplicht tenminste twee exemplaren van de statuten en reglementen alsmede 
de officiële spelregels aan te schaffen tegen betaling van een door het bondsbestuur vast te 
stellen prijs.  
2. Een ieder die deel uitmaakt van het bondsbestuur, het afdelingsbestuur, een sectiebestuur 
of een commissie ontvangt kosteloos een exemplaar van de in het vorige lid bedoelde 
stukken. 


