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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE NEDERLANDSE 
IJSHOCKEY BOND, GEHOUDEN OP DINSDAG 23 JUNI 2009 IN HET 

NIEUWEGEIN’S BUSINESS CENTER (NBC) TE NIEUWEGEIN 
 
Aanwezig 
Zie bijgevoegde presentielijst (bijlage 1). 
 
Agenda 
1.  Opening 
2.  Mededelingen  
3.  Ingekomen stukken 
4.  Notulen van de algemene ledenvergadering van 18 september 2008  
5.  Toetreding leden 
6.  Bestuursverkiezing  
7.  Benoeming leden vaste commissies seizoen 2008-2009 
8.a.  Vaststellen contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2008-2009 en 2009-2010 
8.b.  Vaststellen scheidsrechtersvergoedingen 2009-2010 
9.a.  Concept Beleidsplan NIJB 2009-2012 
9.b.  Jaarplan NIJB 2009 
9.c.  Begroting NIJB 2009 
10.  Statutenwijziging 
11.  Vaststelling c.q. wijziging van reglementen 
11.a. Wijzigingen huishoudelijk reglement 
11.b. Wijzigingen sportreglement 
11.c. Wijzigingen tuchtreglement 
11.d. Vaststellen (tijdelijk) accommodatiereglement 
11.e. Vaststellen (vernieuwd) accommodatiereglement 
12.  Diverse ontwikkelingen  
13.  Rondvraag 
14.  Sluiting 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de algemene ledenvergadering en heet alle leden en overige 
aanwezigen van harte welkom en in het bijzonder ook de erevoorzitter, de aanwezige 
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: Edu Hopman, Tini Jaspers, Jan 
Bergman en Jan van Vroenhoven. 
 
Op zondag 22 maart 2009 is Edu Hopman (oud-voorzitter van Den Haag) overleden op 87-
jarige leeftijd. Edu Hopman was een begrip in de ijshockeywereld zowel op als rond het ijs. 
Edu Hopman was ook de coach die in 1969 HIJS kampioen maakte op het hoogste niveau. 
Precies 1 dag na het halen van het kampioenschap 40 jaar na dato (zaterdag 21 maart 
2009) moesten we afscheid nemen van deze ijshockeylegende. 
 
Tini Jaspers is donderdag 21 mei 2009 op 51-jarige leeftijd overleden. Tini - echtgenote van 
Amstel Tijgers-voorzitter Hennie Jaspers, moeder van speler Jasper Jaspers en trouw 
supporter van het Amsterdamse ijshockey, is overleden na langdurige ziekte. 
 
Op zondag 7 juni 2009 is Jan Bergman, voormalig Secretaris-Generaal van de KBIJF 
overleden. Jan, Nederlander met Zweedse roots, werd 82. Pas een goede maand geleden 
was hij van zijn Rijkevorsel (Stevennekens 111) naar Beerse verhuisd. In 1989 werd hij 
Secretaris-Generaal van de KBIJF. Dit zou hij tot in 1995 blijven tot hij de stok doorgaf aan 
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Jeannine Clément. Later werd hij door voormalige voorzitter Chris Clément tot "Ere-
Secretaris-Generaal" benoemd. 
 
Op donderdag 11 juni 2009 is Jan van Vroenhoven, oud-voorzitter van de Nederlandse 
IJshockey Bond, op 74-jarige leeftijd in zijn woonplaats Helvoirt overleden. Jan van 
Vroenhoven was van 1996 tot september 2000 voorzitter van de Nederlandse IJshockey 
Bond. Ook was hij in Noord-Brabant bijzonder actief in de sportwereld. Zo bekleedde hij 
diverse functies in het voetbal bij Willem II en FC Den Bosch. Daarnaast was Jan van 
Vroenhoven drie jaar voorzitter van Tilburg Trappers. Jan van Vroenhoven werd negen jaar 
geleden benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
De voorzitter vraagt om een moment van stilte. 
 
Op woensdag 29 april 2009 ontving (Ome) Toon van Rijswijk een koninklijke onderscheiding 
voor zijn verdiensten binnen het ijshockey: 
1938 - 1966 - ijshockey keeper Tilburg Trappers 
1966 - 2006 - ijshockey bench-official (door Frans Henrichs) 
1984 - 2006 - docent bench official cursus (via Wim Kuit een Canadees examen afgelegd) 
tijdens de WK's ijshockey in Nederland coördinator benchofficialteam 
 
In de ALV van 18 september 2008 zijn reeds de jaarrekening 2007 en het activiteitenverslag 
2007 ter goedkeuring voorgelegd. Daar er geen (reguliere) ALV heeft plaatsgevonden in 
december 2008 staan vandaag (onder andere) de bestuursverkiezing, benoeming leden 
vaste commissies 2008-2009, het jaarplan 2009, de begroting 2009 en het vaststellen van de 
contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2008-2009 op de agenda. Daarnaast staat 
eveneens het concept beleidsplan 2009-2012 ter vaststelling op de agenda.  
 
In de reguliere ALV van december 2009 zullen de jaarrekening 2008 en het 
activiteitenverslag 2008 ter goedkeuring worden voorgelegd. 
 
Tijdens deze opening staat de voorzitter reeds stil bij een aantal zaken uit het seizoen 2008-
2009. 
 
Op het 2009 IIHF WK IJshockey Divisie l, groep B, Torun, Polen, is het nationale 
mannenteam op de vijfde plaats geëindigd. Op het 2009 IIHF WK Vrouwen Divisie lI, Torre 
Pellice, Italië, is het nationale vrouwenteam op de zesde en laatste plaats geëindigd. Jong 
Oranje U20 is als derde geëindigd op het 2009 IIHF WK U20 Divisie II, groep B, Logroño, 
Spanje. Jong Oranje U18 is op de vierde plaats geëindigd op het 2009 IIHF WK U18 Divisie 
l, groep B, Narva, Estland. 
 
En dan de clubteams. De kampioenen van het seizoen 2008-2009:  
NIJB 75 Eredivisie: HYS The Hague 
NIJB 75 Beker van Nederland: Romijnders Dar Devils Nijmegen 
Ron Berteling-schaal: DESTIL Trappers Tilburg  
Eerste divisie: Red Eagles ‘s-Hertogenbosch 
Tweede divisie: Ugly Faces Heerenveen 
Derde divisie: Enschede Lions 
U20: Hijs Hokij Wolves Den Haag U20 
Coupe der Lage Landen U20: Hijs Hokij Wolves Den Haag U20 
U17: Amstel Tijgers Amsterdam U17   
U14: Hijs Hokij Wolves Den Haag U14 
U12: Zoetermeer Panters Blauw U12 
Jeugdrecreanten: Leiden Lions JR 
Studenten: Bulldogs Groningen 
ARHL: Mix Stars Nijmegen 
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De Nederlandse IJshockey Bond feliciteert alle spelers, begeleiders, bestuurders en 
sponsoren met het behaalde resultaat! 
 
De bekerfinale die traditioneel plaatsvond in januari in Eindhoven, was (wederom) 
uitverkocht. De bekerfinale werd in samenvatting uitgezonden door SBS6 en was volledig 
live te volgen via een livestream op de internetsite van SBS6. De bekerfinale kende veel 
mediabelangstelling, waaronder ijshockey.com die wederom bijzonder veel aandacht heeft 
besteed aan dit evenement. 
 
Tijdens het jaarlijkse congres van de internationale ijshockeyfederatie IIHF zijn de WK’s voor 
het komende seizoen toegewezen.  
 
Het Nederlands mannenteam komt uit in groep A van het 2010 IIHF WK Divisie I. Dit WK 
vindt plaats in Tilburg van 19 tot en met 25 april 2010. De andere landen in deze groep zijn 
Oostenrijk, Oekraïne, Japan, Litouwen en Servië. Groep B vindt plaats in Ljubljana, Slovenië 
van 24 tot en met 30 april 2010 met Hongarije, Slovenië, Groot-Brittannië, Polen, Kroatië en 
Korea.  
 
Vanwege de Olympische Spelen vinden in 2010 geen WK’s Vrouwen plaats. Het Nederlands 
vrouwenteam komt in 2011 uit in het IIHF WK Vrouwen Divisie III. Datum en locatie van dit 
WK zijn nog niet bekend. De tegenstanders zijn Australië, Slovenië, Kroatië en België.  
 
Jong Oranje U20 komt uit in groep B van het 2010 WK U20 Divisie II. Dit WK vindt plaats in 
Narva, Estland van 12 tot en met 18 december 2009. De tegenstanders zijn Estland, 
Litouwen, België, Servië en Roemenië. Groep A vindt plaats in Hongarije van 13 tot en met 
19 december 2009 met Hongarije, Groot-Brittannië, Korea, Mexico, Spanje en China.  
 
Jong Oranje U18 doet in 2010 mee aan het IIHF WK U18 Divisie II, groep B. De andere 
deelnemers zijn Oekraïne, Slovenië, België, Spanje en Australië. Dit toernooi zal 
plaatsvinden in Kiev, Oekraïne. De exacte data zijn nog niet bekend.  
Groep A vindt plaats in Tallinn, Estland van 13 tot en met 19 maart 2010 met Italië, Estland, 
Roemenië, Kroatië, Servië en IJsland. 
 
2. Mededelingen  
De voorzitter deelt de berichten van verhindering mee. Ook meldt hij dat de aanwezige leden 
(clubs) 46 van de mogelijk 57 stemmen kunnen uitbrengen (zie bijlage 1). 
 
Er staan statutenwijzigingen op de agenda en voor een besluit daarvoor moet tweederden 
van afgevaardigden aanwezig zijn. 
 
De voorzitter meldt dat de convocatie en agenda van de algemene ledenvergadering op 25 
mei 2009 op de website nijb.nl is gepubliceerd. Vanaf 3 juni 2009 waren vergaderstukken via 
nijb.nl te downloaden. De volgende vergaderstukken liggen vandaag voor: 
- Agenda (beschikbaar vanaf 25 mei 2009) 
- Notulen van de algemene ledenvergadering van 18 september 2008 (t.b.v. agendapunt 4, 

beschikbaar vanaf 3 juni 2009) 
- Toetreding leden (t.b.v. agendapunt 5, beschikbaar vanaf 3 juni 2009) 
- Bestuursverkiezing (t.b.v. agendapunt 6, beschikbaar vanaf 4 juni 2009) 
- Benoeming leden vaste commissies 2008-2009 (t.b.v. agendapunt 7, beschikbaar vanaf 3 

juni 2009) 
- Vaststellen contributies, bijdragen en afdrachten 2008-2009 (t.b.v. agendapunt 8.a., 

beschikbaar vanaf 15 juni 2009) 
- Vaststellen scheidsrechtersvergoedingen 2009-2010 (t.b.v. agendapunt 8.b., beschikbaar 

vanaf 15 juni 2009) 
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- Concept Beleidsplan NIJB 2009-2012 (t.b.v. agendapunt 9.a., beschikbaar vanaf 5 juni 
2009) 

- Jaarplan NIJB 2009 (t.b.v. agendapunt 9.b., beschikbaar vanaf 3 juni 2009) 
- Begroting NIJB 2009 (t.b.v. agendapunt 9.c., beschikbaar vanaf 3 juni 2009) 
- Statutenwijziging (t.b.v. agendapunt 10, beschikbaar vanaf 5 juni 2009) 
- Wijzigingen huishoudelijk reglement (t.b.v. agendapunt 11.a., beschikbaar vanaf 7 juni 

2009) 
- Wijzigingen sportreglement (t.b.v. agendapunt 11.b., beschikbaar vanaf 7 juni 2009) 
- Wijzigingen tuchtreglement (t.b.v. agendapunt 11.c., beschikbaar vanaf 15 juni 2009) 
- Vaststellen (tijdelijk) accommodatiereglement (t.b.v. agendapunt 11.d., beschikbaar vanaf 

7 juni 2009) 
- Vaststellen (vernieuwd) accommodatiereglement (t.b.v. agendapunt 11.e., beschikbaar 

vanaf 7 juni 2009) 
- Verklaring van afvaardiging 
Ook zijn links naar bovenstaande documenten per e-mail verstuurd. 
 
3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
4. Notulen van de algemene ledenvergadering van 18 september 2008  
De notulen van de algemene ledenvergadering van 18 september 2008 worden vastgesteld. 
 
5. Toetreding leden 
Zie bijlage 2 voor het voorstel. 
 
De Stichting Professioneel IJshockey Heerenveen staat ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor Noord-Nederland onder nummer 01137499. Conform artikel 
8 van het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond 
besloten de Stichting Professioneel IJshockey Heerenveen als lid toe te laten tot de 
Nederlandse IJshockey Bond onder de voorwaarde dat de Stichting Professioneel IJshockey 
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 ledenvergadering voor het inleggeld 
van de Stichting Professioneel IJshockey Heerenveen vast te stellen op EUR 12.367,37. 
 
De Stichting Eredivisie IJshockey Utrecht staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
en Fabrieken voor Midden-Nederland onder nummer 30250442. Conform artikel 8 van het 
huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond besloten de 
Stichting Eredivisie IJshockey Utrecht als lid toe te laten tot de Nederlandse IJshockey Bond 
onder de voorwaarde dat de Stichting Eredivisie IJshockey Utrecht 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 ledenvergadering voor het inleggeld van de Stichting Eredivisie 
IJshockey Utrecht vast te stellen op EUR 1.126,07. 
 
De IJshockeyclub Enschede Lions staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken voor Oost-Nederland onder nummer 08178289. Conform artikel 8 van het 
huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond besloten de 
IJshockeyclub Enschede Lions als lid toe te laten tot de Nederlandse IJshockey Bond onder 
de voorwaarde dat de IJshockeyclub Enschede Lions 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 ledenvergadering voor het inleggeld van de IJshockeyclub Enschede Lions vast te 
stellen op EUR 350,00. 
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De vergadering stelt de voorgestelde inleggelden vast. 
 
6. Bestuursverkiezing  
Zie bijlage 3 voor het rooster van aftreden en het voorstel bestuursverkiezing. 
 
De heer Huys treedt tussentijds af en stelt zich niet herkiesbaar. 
 
Conform artikel 11 van de statuten van de Nederlandse IJshockey Bond stelt het 
bondsbestuur de vergadering voor de heer Arnoud (A.J.J.C.) van Berkel uit Heythuysen met 
terugwerkende kracht (per 2008) te herverkiezen 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 Jack (J.J.M.) America uit Geleen met 
terugwerkende kracht (per 2008) te herverkiezen tot lid van het bestuur van de Nederlandse 
IJshockey Bond. De heer America 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 Henk (H.P.J.M.) van de Pas uit Tilburg te kiezen 
tot lid van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond. De heer Van de Pas 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 Ron (R.A.) Meerhoff uit Mierlo te kiezen tot lid 
van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond. De heer Meerhoff wordt gekozen tot 
lid van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond. 
 
7. Benoeming leden vaste commissies seizoen 2008-2009 
De financiële commissie, de commissie van beroep, de medische commissie en het college 
van arbiters worden conform het voorstel (zie bijlage 4) benoemd. 
 
8.a. Vaststellen contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2008-2009 en 2009-2010 
De voorzitter vraagt de ALV de contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2008-2009 
formeel vast te stellen. Met ingang van seizoen 2002-2003 worden deze bedragen jaarlijks, 
bij aanvang van het seizoen, aangepast op basis van de prijsindexcijfers voor 
gezinsconsumptie. De contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2009-2010 zullen 
derhalve in de ALV december 2009 worden voorgelegd, aangepast op basis van de 
prijsindexcijfers voor gezinsconsumptie. 
 
Volledigheidshalve wijst de voorzitter op de volgende passage uit de notulen van de ALV van 
18 september 2008: 
 
Zie notulen ALV 18 september 2008, pagina 14: 
De voorzitter geeft aan dat het bondsbestuur in de volgende algemene ledenvergadering de 
leden zal voorstellen om ook de onkostenvergoedingen aan scheidsrechters jaarlijks, bij 
aanvang van het seizoen aan te passen op basis van de prijsindexcijfers voor 
gezinsconsumptie. Per december van dit jaar zullen de onkostenvergoedingen aan 
scheidsrechters verhoogd worden met 3,2%. Het bondsbestuur stelt echter voor om de 
kilometervergoeding aan scheidsrechters bij aanvang van het seizoen reeds te verhogen met 
11% (optelling gehanteerde index over de afgelopen jaren vanaf het seizoen 2002-2003) en 
af te ronden naar EUR 0,26 per kilometer. De indexering volgend jaar zal berekend worden 
over het niet-afgeronde bedrag van EUR 0,2564. Met ingang van het seizoen 2008-2009 
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zullen de vergoedingen aan scheidsrechters jaarlijks, bij aanvang van het seizoen, worden 
aangepast op basis van de prijsindexcijfers voor gezinsconsumptie. 
 
Mevrouw Fagel-Jaspers van de IJV Amstel Tijgers anno 1963 vindt de afdrachten voor de 
clubs aan de NIJB te hoog worden. De voorzitter geeft aan dat de contributies, bijdragen en 
afdrachten conform afspraak jaarlijks worden aangepast op basis van de prijsindexcijfers 
voor gezinsconsumptie en derhalve inhoudelijk niet ter discussie staan, maar slechts formeel 
ter goedkeuring worden voorgelegd. De heer Van Broekhoven van de IJV Red Eagles ’s-
Hertogenbosch mist bij donateurs/supporters de term seizoenkaarthouders. De voorzitter 
geeft aan dat na deze ALV de contributie van seizoenkaarthouders in het overzicht van 
contributies, bijdragen en afdrachten zal worden meegenomen. 
 
De contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2008-2009 (zie bijlage 5) worden 
vastgesteld. 
 
8.b. Vaststellen scheidsrechtersvergoedingen 2009-2010 
De vice-voorzitter geeft een toelichting op de scheidsrechtersvergoedingen voor het seizoen 
2009-2010. 
 
Mevrouw Fagel-Jaspers van IJV Amstel Tijgers anno 1963 meent dat scheidsrechters 
vanwege het verschil in vergoeding alleen nog maar U17-wedstrijden zullen willen fluiten en 
niet lager. De vice-voorzitter geeft aan dat scheidsrechters het niveau moeten hebben om 
U17-wedstrijden te kunnen fluiten, hetgeen moet worden ondersteund door de 
scheidsrechterscoördinator. De heer Kok van de Stichting Adult Recreational Hockey stelt 
voor om de vergoeding aan een scheidsrechter te relateren aan de leeftijd van de 
scheidsrechter. De Stichting IJshockeyclub Utrecht meent dat het gelijkstellen van de 
vergoedingen aan clubscheidsrechters met NIJB-scheidsrechters niet juist is. IJV Amstel 
Tijgers anno 1963 en GIJS Groningen gaan niet akkoord. De heer Van der Meulen van GIJS 
Groningen gaat niet akkoord met een verhoging van de vergoedingen, mede ook omdat de 
clubs al kosten maken voor twee consumpties per wedstrijd. De voorzitter merkt op dat de 
consumptiebonnen vallen binnen het gastheerschap van de clubs en niet in kapitaal moeten 
worden uitgedrukt. Het bondsbestuur heeft geprobeerd de vergoedingen zodanig aan te 
passen teneinde te kunnen concurreren met de supermarkt. IJV Amstel Tijgers anno 1963 
kan alleen akkoord gaan met een verhoging op basis van de prijsindexcijfers voor 
gezinsconsumptie, GIJS Groningen sluit zich hierbij aan. De vice-voorzitter geeft aan dat het 
vak van scheidsrechter aantrekkelijker moet worden gemaakt. De voorzitter geeft nogmaals 
mee dat jeugdige scheidsrechters bij de supermarkt meer kunnen verdienen. De heer Retera 
van de Stichting Top IJshockey Eindhoven merkt op dat scheidsrechters ook (top)sporters 
zijn, spelers verdienen ook een salaris. De voorzitter vraagt de ALV de 
scheidsrechtersvergoedingen voor het seizoen 2009-2010 vast te stellen.  
 
Mevrouw Bruijn van de Stichting Eredivisie IJshockey Den haag informeert naar de 
reiskostenvergoeding van de scheidsrechters. Volgens mevrouw Bruijn is alles boven de 
EUR 0,19 belastbaar. De vice-voorzitter geeft aan dat het maximum van EUR 0,19 alleen 
van toepassing is op een werkgever/werknemer-relatie. 
 
De heer Van Hal van IJV Eindhoven IJsbrekers vraagt het bondsbestuur naar het 
meetmoment van de prijsindex. De voorzitter geeft aan dat de NIJB jaarlijks een vast 
meetmoment hanteert – tot noch toe gebaseerd op de maand augustus. 
 
De voorzitter stelt voor om een pauze in te lassen en de scheidsrechtersvergoedingen 2009-
2010 na de pauze ter stemming te brengen. 
 
- pauze – 
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Na de pauze wordt een mondelinge stemming per club gehouden met een ja of een nee, 
waarbij 26 stemmen voor werden geteld en 20 stemmen tegen werden geteld. De ALV stelt 
derhalve de voorgestelde scheidsrechtersvergoedingen voor het seizoen 2009-2010 vast 
(zie bijlage 5). 
 
9.a. Concept Beleidsplan NIJB 2009-2012 
9.b. Jaarplan NIJB 2009 
9.c. Begroting NIJB 2009 
De voorzitter vraagt de ALV het concept beleidsplan 2009-2012, het jaarplan 2009 en de 
begroting 2009 vast te stellen. 
 
In aansluiting op de begroting spreekt het bondsbestuur haar ernstige zorg uit over het 
betalingsgedrag van een aantal leden. Ondanks diverse herinneringen en aanmaningen en 
een duidelijk signaal dat de tolerantie daarbij de grenzen van normaal zakelijk verkeer 
overschrijden, constateert het bondsbestuur geen structurele verbetering van het 
betalingsgedrag. Het bondsbestuur hecht er waarde aan de leden er nogmaals op te 
attenderen dat er reglementair de mogelijkheid bestaat om over te gaan tot zeer zware 
sancties. In uiterste gevallen kan dat leiden tot uitsluiting aan competitiedeelname of 
beëindiging c.q. royering van het lidmaatschap. Het bondsbestuur heeft dit reeds voor het 
komende seizoen in overweging. 
 
Binnen de Nederlandse ijshockeysport constateren we een behoorlijke progressie op veel 
terreinen. Er is sprake van een bijzondere imagoverbetering, hetgeen we kunnen herleiden 
uit de contacten die er bestaan met externe partijen, alsmede met collega-sportbonden. 
Het betalingsgedrag staat daar echter lijnrecht tegenover en is onverklaarbaar als men de 
bewegingen op de transfermarkt in ogenschouw neemt. 
 
Het bondsbestuur heeft inmiddels contacten gelegd met een externe partij om de betaling 
van openstaande saldi, alsmede de toekomstige betalingsverplichtingen, eenvoudiger en 
structureel ingevuld te krijgen. Daarmee creëert het bondsbestuur een stabielere financiële 
basis, waardoor de aandacht van haar medewerkers zich nog meer kan concentreren op het 
faciliteren van de ijshockeysport en haar leden. 
 
Uiteraard beseft het bondsbestuur de onzekerheden van de economische crisis. Het kan 
echter niet zo zijn dat daarmee de betalingsverplichtingen minder serieus genomen worden. 
Het aanhalen van de befaamde broekriem is dan niet alleen een verplichting van de NIJB. 
Tot slot, en voor velen daarmee in herhaling vallend, NIJB staat nog steeds voor 
Nederlandse IJshockey Bond en niet voor Nederlandse IJshockey Bank. 
 
De NIJB tracht op alle terreinen kosten te reduceren of betere garantstellingen te verkrijgen. 
Enerzijds gedwongen door de gestaag dalende subsidiegelden, anderzijds door financiële 
risico’s van sommige activiteiten buiten de NIJB en haar leden te borgen. Inhoudelijk zullen 
daarvan een aantal voorbeelden duidelijk worden bij agendapunt 12. 
 
Naar aanleiding van het beleidsplan 2009-2012: 
 
Mevrouw Fagel-Jaspers van IJV Amstel Tijgers anno 1963 merkt op dat in de SWOT-
analyse (pagina 11 van het beleidsplan 2009-2012) bij de bedreigingen is opgenomen, dat 
ijshockey relatief duur is. Reden temeer om de afdrachten zo laag mogelijk te houden, aldus 
mevrouw Fagel-Jaspers. De voorzitter merkt op dat dit een correcte opmerking is, maar dat 
een en ander wel maatschappelijk verantwoord moet zijn. 
 
De heer Van Broekhoven van IJV Red Eagles ‘s-Hertogenbosch informeert naar de 
uitbreiding van ijsbanen en vraagt of er kansen zijn op het gebied van kunststofbanen. De 
voorzitter geeft aan dat de IIHF deze zomer zal bestuderen of een en ander 
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geïmplementeerd zou kunnen worden. Kunststof sluit nog niet aan bij de condities van ijs 
voor wedstrijdsport. Er zijn onderzoeken nodig voordat wedstrijdsport op kunststofbanen 
beoefend kan worden. Kunststofbanen zijn wel handig voor uitbreiding van trainingstijd. 
 
Naar aanleiding van de begroting 2009: 
 
De heer Van der Meulen van GIJS Groningen stelt vast dat er een behoorlijke verhoging is 
opgenomen voor de begeleiding van nationale teams. De voorzitter geeft aan dat de 
overheid stimuleert dat er een intensiever programma moet worden gevolgd teneinde voor 
subsidie in aanmerking te komen. Het niveau van dagdelen moet substantieel worden 
opgetrokken. Het CTO Eindhoven zorgt ervoor dat de intensiteit behoorlijk omhoog gaat. 
 
De heer Van der Meulen van GIJS Groningen vraagt naar een specificatie van de overige 
organisatiekosten. De voorzitter geeft hierop een specificatie en geeft aan dat de begroting 
hierop in de toekomst voor wat betreft een onderbouwing duidelijker zal zijn. 
 
Het beleidsplan 2009-2012 en het jaarplan 2009 worden vastgesteld. De begroting 2009 (zie 
bijlage 6) wordt vastgesteld. 
 
10. Statutenwijziging 
De voorzitter geeft een toelichting op de statutenwijzigingen. 
 
Het bondsbestuur stelt voor om artikel 11, lid 3 van de statuten te wijzigen. Het bondsbestuur 
verzoekt de vergadering een mandaat te verlenen om de statuten te wijzigen met betrekking 
tot de maximale zittingstermijn van bestuursleden conform Goed Sportbestuur. Aanbevolen 
wordt dat de organisatie een benoemingsperiode hanteert van maximaal drie of vier jaar, met 
een maximale aaneengesloten zittingstermijn van twaalf jaar. In het kader van continuïteit 
stelt het bondsbestuur de ALV voor om de benoemingsperiode van bondsbestuursleden vast 
te stellen op vier jaar en de maximale aaneengesloten zittingstermijn vast te stellen op twaalf 
jaar. 
 
Het bondsbestuur stelt voor om artikel 3 van de statuten te wijzigen. 
 

ARTIKEL 3 VAN DE STATUTEN: LEDEN (NIEUW) 
1. De bond bestaat uit  

a. Ere-voorzitter(s); 
b. Ereleden; 
c. Leden van verdienste; 
d. Donateurs/seizoenkaarthouders; 
e. Gewone leden; 
f. Aangeslotenen. 

2.  Op voorstel van het bondsbestuur kan de algemene ledenvergadering een natuurlijk 
 persoon wegens zijn bijzondere verdiensten voor ijshockey het predikaat ere-voorzitter, 
 erelid of lid van verdienste verlenen. 
3.  Donateurs en seizoenkaarthouders zijn die natuurlijke- of rechtspersonen, die door het 
 bondsbestuur zijn toegelaten en die zich jegens de bond verplichten om jaarlijks een door 
 het bondsbestuur vast te stellen bijdrage te storten.  
4.  Als gewoon lid kunnen slechts worden toegelaten: verenigingen met volledige 
 rechtsbevoegdheid of stichtingen, die voldoen aan het bepaalde in artikel 8 en de overige 
 bij reglement te stellen regelen.  
5.  Aangeslotenen zijn zij, die als zodanig door het bondsbestuur of de algemene 
 ledenvergadering zijn toegelaten. 
  

In dit kader wordt de volgende verplichting vastgesteld. Zoals reeds aangekondigd in de ALV 
van september 2008, zal er met ingang van het komende seizoen een verplichte registratie 
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zijn van seizoenkaarthouders. Een en ander vloeit voort uit een aantal regelgevingen, 
waaraan het ijshockey en de NIJB moeten voldoen conform de richtlijnen van NOC*NSF. 
  
Het bondsbestuur verzoekt de leden op de achterzijde van seizoenkaarten de volgende tekst 
te plaatsen, uiteraard mag dat in een klein doch leesbaar lettertype: 
  
Houders van een seizoenkaart worden automatisch Oranje-lid van de NIJB en als zodanig 
geregistreerd. Per seizoenkaart zal door de club jaarlijks EUR 20 contributie worden 
afgedragen aan de NIJB. De betreffende club ontvangt, afhankelijk van het aantal Oranje-
leden, een reductie op de kosten. 
 
De heer Van Hal van de IJV Eindhoven IJsbrekers vraagt wat de NIJB de Oranje-leden gaat 
bieden. De voorzitter geeft aan dat hierover binnen het bondsbestuur wordt nagedacht. De 
heer Van Hal vraagt wat de rechten van de seizoenkaarthouder zullen zijn binnen de NIJB. 
De voorzitter geeft aan dat de ALV van de NIJB openbaar is, maar dat de seizoenkaart-
houder geen stemrecht zal hebben. Alleen de rechtspersonen aangesloten als lid bij de NIJB 
hebben stemrecht. 
 
De voorzitter vraagt de ALV in te stemmen met de voorgestelde statutenwijzigingen. De 
statutenwijzigingen worden vastgesteld (zie bijlage 7). De verplichting van registratie van 
seizoenkaarthouders wordt door de ALV goedgekeurd. 
 
11. Vaststelling c.q. wijziging van reglementen 
11.a. Wijzigingen huishoudelijk reglement 
11.b. Wijzigingen sportreglement 
11.c. Wijzigingen tuchtreglement 
11.d. Vaststellen (tijdelijk) accommodatiereglement 
11.e. Vaststellen (vernieuwd) accommodatiereglement 
 
11.a. Wijzigingen huishoudelijk reglement 
De voorzitter geeft een toelichting op de wijzigingen in het huishoudelijk reglement. De 
voorgestelde wijzigingen in het huishoudelijk reglement (zie bijlage 8) worden vastgesteld. 
 
11.b. Wijzigingen sportreglement 
De vice-voorzitter geeft een toelichting op de wijzigingen in het sportreglement. 
 
De heer Van Broekhoven van de IJV Red Eagles ’s-Hertogenbosch informeert met 
betrekking tot het nieuw artikel 32 lid h van het sportreglement naar de sanctie als een club 
niet twee contactpersonen voor de opvang van scheidsrechters beschikbaar heeft. De vice-
voorzitter geeft aan dat de club dan in gebreke is en dat er een sanctie zal volgen (conform 
bijlage III van het tuchtreglement). 
 
De heer Van Broekhoven van de IJV Red Eagles ’s-Hertogenbosch stelt met betrekking tot 
het nieuw artikel 32 lid g van het sportreglement dat het beschikbaar hebben van een 
kleedkamer anderhalfuur voor aanvang van de wedstrijd ten behoeve van de 
scheidsrechters in de praktijk niet mogelijk is. De vice-voorzitter geeft aan dat ontheffing op 
deze regel kan worden aangevraagd. Mevrouw Fagel-Jaspers van de IJV Amstel Tijgers 
anno 1963 vraagt het bondsbestuur een mail te sturen richting de ijsbanen met betrekking tot 
dergelijke bepalingen. 
 
De heer Van Broekhoven van de IJV Red Eagles ’s-Hertogenbosch informeert met 
betrekking tot het nieuw artikel 43 lid g van het sportreglement naar de mogelijkheid van het 
schriftelijk of digitaal registreren van risicowedstrijden. De NIJB zou op basis van registratie 
makkelijker terug kunnen grijpen naar artikel 43 lid g van het sportreglement. De vice-
voorzitter neemt het voorstel mee in de volgende bondsbestuursvergadering. 
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De heer Posma van de Stichting IJshockey Moenen anno 2007 geeft aan dat in het kader 
van de nieuwe toegangsregeling binnen het eredivisieoverleg is gesproken over NIJB-
paspoorten voor de NIJB-bondsmedewerkers. De vice-voorzitter verduidelijkt dat de 
betreffende bondsmedewerkers op ijsbanen die voorzien zijn van tourniquettes, eveneens 
een seizoenkaart nodig zullen hebben. 
 
De heer Posma van de Stichting IJshockey Moenen anno 2007 vraagt voorts of er richtlijnen 
komen voor de kwaliteit van de video-opnamen. De vice-voorzitter geeft aan dat het 
bondsbestuur hierop in het volgende eredivisieoverleg terug zal komen. De heer Van 
Broekhoven van de IJV Red Eagles ’s-Hertogenbosch vraagt of de beeldregistratie van clubs 
ook wordt overgeheveld naar de aparte entiteit. De voorzitter geeft aan dat de video-
opnamen van de clubs slechts bedoeld zijn voor intern gebruik. De beelden van wedstrijden 
zonder broadcaster worden ter educatie gebruikt. De vice-voorzitter meldt dat er een sanctie 
gaat rusten op het niet leveren van video-opnamen van eredivisiewedstrijden (conform 
bijlage III van het tuchtreglement). 
 
Elke vereniging of lid, waarvan een of meer teams deelnemen aan de jeugdcompetitie, dient 
jaarlijks per 1 september (ingaande 1 september 2010) over een lokaal arbitrageplan te 
beschikken, dat voldoet aan door het bondsbestuur gestelde eisen. Daartoe dient dit plan 
jaarlijks uiterlijk 1 september aan het bondsbestuur te worden voorgelegd. 
 
De vice-voorzitter licht toe dat de gedragscode in het sportreglement is opgenomen teneinde 
overtreding van de gedragsregels sanctioneerbaar te maken. In de gedragsregels staan ook 
de passieve groepen genoemd. 
 
De heer Kok van de Stichting Adult Recreational Hockey informeert of de volgende bepaling 
ook geldt voor de eerste divisie: Indien een club zich niet confirmeert aan de in de bijlage bij 
het sportreglement genoemde kleur shirts waarin men speelt, moet de scheidsrechter het in 
overtreding zijnde team (bij aanvang van de wedstrijd) bestraffen met een Bench Minor 
Penalty. Dit wordt bevestigd door het bondsbestuur. 
 
De heer Martin van de IJV Eindhoven IJsbrekers informeert naar instructiebijeenkomsten 
voor scheidsrechters. De vice-voorzitter geeft aan dat naast het jaarlijkse scheidsrechters-
weekend er landelijke bijeenkomsten worden gehouden. Op verzoek van de club kunnen 
bijeenkomsten voor clubscheidsrechters worden georganiseerd. De NIJB zorgt hierbij voor 
een instructeur. 
 
De heer Micola von Fürstenrecht van de Stichting Professioneel IJshockey Heerenveen 
brengt de ontwikkeling van het doorbelasten van astronomische bedragen bij internationale 
transfers in het geval van contractbreuken ter sprake. De voorzitter geeft aan dat dit punt 
binnen workshops van de IIHF wordt besproken, waarbij de case Den Haag/Partizan 
Belgrado de aandacht heeft. 
 
De voorgestelde wijzigingen in het sportreglement (zie bijlage 9) worden vastgesteld. 
 
11.c. Wijzigingen tuchtreglement 
De vice-voorzitter geeft een toelichting op de wijzigingen in het tuchtreglement. De 
voorgestelde wijzigingen in het tuchtreglement (zie bijlage 10) worden vastgesteld. Bijlage III 
van het tuchtreglement (zie bijlage 11) zou een preventieve werking moeten gaan opleveren.  
 
11.d. Vaststellen (tijdelijk) accommodatiereglement 
11.e. Vaststellen (vernieuwd) accommodatiereglement 
 
De voorzitter vraagt de ALV in te stemmen met het vaststellen van het tijdelijke 
accommodatiereglement en het vernieuwde accommodatiereglement.  
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De heer Micola von Fürstenrecht van de Stichting Professioneel IJshockey Heerenveen 
merkt op dat de clubs slechts huurder zijn van een ijsstadion. Het is aan het ijsstadion of ze 
hierin mee kunnen gaan. De vice-voorzitter zal een concept opstellen ten behoeve van de 
ijsstadions. De voorzitter verzoekt de clubs de meest ideale situatie te bereiken. Het 
bondsbestuur zal eveneens hiertoe een inspanning leveren binnen de Vereniging 
Kunstijsbanen Nederland. Indien er zaken zijn die onmogelijk zijn, vindt overleg plaats met 
en binnen het bondsbestuur voor wat betreft coulance, zonder echter afbreuk te willen doen 
om uiteindelijk een en ander te bereiken, aldus de voorzitter. De voorzitter geeft aan dat het 
accommodatiereglement sancties kent, maar dat sancties alleen op een dragelijke manier 
zullen worden opgelegd. 
 
De heer Van Broekhoven van IJV Red Eagles ’s-Hertogenbosch stelt artikel 4 lid d en e van 
het accommodatiereglement met betrekking tot het beschikbaar stellen van minimaal 10 uur 
ijstijd ten behoeve van trainingen en/of wedstrijden van nationale selecties ter discussie. De 
vice-voorzitter meent dat het bondsbestuur en de club hierover na onderling overleg 
overeenstemming kunnen bereiken. Voorts stelt de heer Van Broekhoven het moeten 
beschikken over minimaal 1.000 tribuneplaatsen om aan de eredivisie te kunnen meedoen 
ter discussie. Het bondsbestuur meent dat dit een uitdaging zou moeten zijn voor de 
gemeente en het Sportiom om ’s-Hertogenbosch mee te kunnen laten doen aan de 
eredivisie. 
 
Het tijdelijke accommodatiereglement wordt vastgesteld (zie bijlage 12). Het vernieuwde 
accommodatiereglement wordt vastgesteld (zie bijlage 13). Met ingang van het seizoen 
2011-2012 is het accommodatiereglement onverwijld bindend. Vooruitlopend daarop is een 
tijdelijk accommodatiebeleid van kracht voor ijsbanen waar eredivisiewedstrijden worden 
gespeeld. Het tijdelijke accommodatiereglement treedt in werking op 1 september 2009; het 
definitieve – vernieuwd - accommodatiereglement treedt in werking op 1 september 2011. 
 
12. Diverse ontwikkelingen  
De voorzitter doet melding van de volgende ontwikkelingen: 
 
Internationale ontwikkelingen 
Mede door de kredietcrisis zal het komende seizoen geen vervolg worden gegeven aan het 
Champions League project van de IIHF. De IIHF vertrouwt erop dat dit slechts een tijdelijke 
onderbreking is, waardoor er wellicht al in het seizoen 2010-2011 een doorstart kan 
plaatsvinden. 
 
Er komt een strikte regelgeving vanuit de IIHF op het terrein van contractbreuken door 
spelers. Met name door de ontwikkelingen van de KHL in Rusland, ondervinden NHL-clubs 
hinder van het niet respectvol omgaan met contracten. De verwachting is dat tijdens het 
IIHF-congres in september 2009, zware sanctioneringsmodellen worden goedgekeurd. Deze 
modellen zullen uiteraard voor elk niveau gaan gelden. 
 

Ook op het gebied van deelname aan zogenaamde “wilde competities”, dus competities die 
niet onder auspiciën van een IIHF-lid zoals de NIJB plaatsvinden, zullen zware en langdurige 
internationaal geldende schorsingen worden uitgesproken. De IIHF heeft de overtuiging dat 
dit voor de ontwikkeling van de sport cruciaal is. 
 
Direct na het congres in Zwitserland, mei 2009, werd de president van de IIHF René Fasel in 
de media ter discussie gesteld in verband met vermeende persoonlijke betrokkenheid in het 
ontvangen van provisiegelden in samenhang met diverse sponsorcontracten, alsmede het 
contract met mediapartner Infront. Inmiddels is er een intern onderzoek naar de constructies 
en geldstromen opgestart. Het bondsbestuur van de NIJB vertrouwt erop dat dit onderzoek 
de benodigde duidelijkheid zal verschaffen en zal zich, tot kennis genomen te hebben van 
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het eindrapport, verder niet uitspreken over de aantijgingen richting IIHF-president René 
Fasel. 
 
2010 WK Divisie I, groep A Tilburg 
Tijdens het IIHF-congres in Zwitserland heeft de NIJB met succes de organisatie voor het 
2010 IIHF WK Divisie I, groep A binnen weten te halen. De stemgerechtigden waren onder 
de indruk van het professionele bidbook dat zowel in het Engels als het Russisch 
beschikbaar was. Het logo dat aan het toernooi verbonden zal worden, werd betiteld als 
traditioneel Hollands en daardoor verrassend, in vergelijking met de abstracte varianten die 
de laatste jaren door andere organiserende partijen werden ontwikkeld. Helaas is het 
vanavond nog niet mogelijk dit logo te onthullen. In overleg met onze WK-partner, de 
gemeente Tilburg, is besloten hiermee te wachten tot de formele persconferentie die op 25 
juni 2009 in Tilburg zal plaatsvinden. Daar zal tevens de contractuele samenwerking tussen 
de NIJB en de gemeente Tilburg worden bekrachtigd. 
 
In hoofdlijnen komt het neer op een samenwerking, waarbij gebruik zal worden gemaakt van 
meerdere opleidingsinstituten. 
 
Een samenwerking waarbij financiële risico’s vooraf tot een minimum worden beperkt. Een 
veilig gevoel in een tijd waarin de kredietcrisis alle nieuwsuitzendingen beheerst. 
 
Een samenwerking waarin de gemeente Tilburg direct betrokken is en alle mogelijkheden zal 
aangrijpen voor side-events en city-marketing. Daardoor is er duidelijk sprake van een win-
win situatie en een langdurige aandacht voor dit toernooi. 
 
De WK begint dan wel pas op 19 april 2010, de activiteiten daarmee verbonden reeds in het 
begin van het komende seizoen. 
 
Oranje zal gaan toeren. De Tour to Tilburg zal als rode draad door het komende seizoen 
lopen. Exhibition Games op diverse plaatsen in Nederland, waaronder een All Star Game 
tussen het nationale mannenteam en een selectie van spelers uit de eredivisie. De NIJB zal 
met betrekking tot de organisatie van deze wedstrijden een partnerschap afsluiten met de 
lokale club. 
 
Voor verdere informatie verwijst de voorzitter de leden graag naar de perspublicaties na 25 
juni 2009. 
 
Verlenging contract bondscoach 
Het bondsbestuur heeft met bondscoach Tommie Hartogs werkafspraken gemaakt voor de 
periode tot na het WK van 2011. Daarmee is duidelijk dat hij de komende 2 jaar, samen met 
Dave Livingston als assistent coach, de technische leiding zal hebben over het nationale 
mannenteam. 
 
Crossmediaal-project 
Afgelopen seizoen werd in een serie van 10 uitzendingen bij SBS6 invulling gegeven aan 
een lang gekoesterde wens, ijshockey in de Nederlandse huiskamers. Dit werd mogelijk door 
een samenwerking tussen een aantal eredivisieclubs, productiemaatschappij Eyeworks, 
United Broadcast facilities, de NIJB en het SBS-concern. 
 
Het bondsbestuur is zich ervan bewust dat hier sprake is van een behoorlijke investering van 
alle partijen, maar deelt de overtuiging dat er voldoende mogelijkheden zijn voor exposure 
van diverse sponsors, waardoor er op termijn een financieel omslagpunt kan zijn. 
Middels een aanpassing van de regels, waar eerder vanavond door de ALV een akkoord op 
werd gegeven, dragen de eredivisieclubs de uitzendrechten over aan de NIJB. De NIJB kan 
daaropvolgend de uitzendrechten op contractbasis overdragen aan een derde partij voor 
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verdere exploitatie. Hiermee kunnen de eventuele risico’s van bedrijfsvoering bij een 
zelfstandige rechtspersoon worden ondergebracht, waarin naast de NIJB en de 
eredivisieclubs onder andere de productiemaatschappij afgevaardigd is. 
 
Een continuering van dit crossmediale project is nu in voorbereiding. Doelstelling is om het 
komende seizoen uit te breiden naar 15 uitzendingen. Daarnaast wordt er invulling gegeven 
aan een digitaal platform en zullen er via de website van SBS6-sport regelmatig wedstrijden 
live te volgen zijn. De website van NOC*NSF - www.sport.nl - is een onderdeel van het 
crossmediale project. Op www.sport.nl zal bijvoorbeeld een samenvatting worden gegeven 
van de persconferentie in het kader van het WK 2010 alsmede live-beelden te zien zijn van 
interviews tijdens die persconferentie. 
 
De vice-voorzitter doet de volgende mededelingen: 
 
Dag van het ijshockey en campagne Fair Play & Respect 
De NIJB bewandelt de laatste paar jaar een aantal nieuwe wegen, waarbij de nieuwe en 
vernieuwde ontwikkelingen in het nationale ijshockey elkaar in ras tempo opvolgen. Te 
denken valt aan onder andere het Centrum voor Topsport en Onderwijs, herstructurering van 
opleidingen, ontwikkeling van nieuwe opleidingsmaterialen, de verplichte scholing voor U14-
spelers en de TV-aandacht voor de eredivisie. 
 
Daarnaast wil de NIJB zijn leden, maar ook de fans, breed informeren, scholen, bijscholen 
en een veiliger en sportievere omgeving bieden om actief en/of passief deel te nemen aan 
de ijshockeysport. 
 
Het bondsbestuur heeft bijvoorbeeld de Dag van het ijshockey in het leven geroepen (12 
september 2009), om alle bij de ijshockeysport betrokkenen kennis te laten nemen van de 
mogelijkheden, maar ook van de onmogelijkheden, van de ijshockeysport in Nederland. Alle 
doelgroepen kunnen op deze dag een op hun zelf toegespitst programma samenstellen, dat 
inspirerend, enerverend, informatief en educatief is. Een activiteit die uniek en innoverend in 
de Nederlandse ijshockeyhistorie genoemd mag worden. 
 
Op die dag wil het bondsbestuur ook het startschot geven van een campagne omtrent Fair 
Play & Respect. In 2008 verscheen er een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau, 
Weinig over de schreef, genaamd, waarin onder andere de volgende conclusies naar voren 
kwamen: 
- Een kwart van de Nederlanders heeft ervaring met onwenselijk gedrag in de sport; 
- Teamsporters hebben vaker negatieve ervaringen dan andere sporters; 
- Agressie en discriminatie vormen vaker een reden om te stoppen met sporten of met het 

actief zijn als vrijwilliger; 
- Beeldvorming over de sport speelt een belangrijke rol in de sportkeuze. 
De NIJB wil graag dat iedereen veilig, maar ook met plezier, kan deelnemen aan de 
ijshockeysport. Dat geldt voor spelers, coaches en teambegeleiders. Maar ook voor 
bestuurders en scheidsrechters. Mede door dit te bewerkstellingen zal de ijshockeysport in 
ons land kunnen groeien. 
 
Ook sportoverstijgend is er aandacht voor Samen voor sportiviteit en respect, waarbij er  
twee stappen te onderscheiden zijn. 
Stap 1 richt zich op een verandering van mentaliteit en attitude onder sportbestuurders in alle 
lagen van de sport. Zij moeten doordrongen worden van de urgentie om onwenselijk gedrag 
bespreekbaar te maken en tegen te gaan. 
Stap 2 richt zich op het bewust terugdringen van onwenselijk gedrag op en rond het 
sportveld – enerzijds door het vergroten van kennis van en begrip voor spel- en 
gedragsregels, anderzijds  door het treffen van sancties. Een belangrijk instrument om 
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onwenselijk gedrag terug te dringen, is het verbeteren (kwalitatief en kwantitatief) van het 
bestuurlijk, arbitrerend en sporttechnisch kader. 
 
Sportspecifieke doorvertaling naar de ijshockeysport is de verantwoordelijkheid van de NIJB.  
Hiertoe zijn 2 werkgroepen in het leven geroepen, waar naast een NIJB-bestuurder, 
bestuurders van verenigingen en een vertegenwoordiger van scheidsrechters zitting hebben 
genomen. Het bondsbestuur heeft de aanbevelingen onverwijld overgenomen en een aantal 
daarvan ook vervat in de voorstellen tot reglementswijzigingen aan de ALV. 
Het handelt zich hier om: 
- het aanbieden van gestructureerd en modern opleidingsmateriaal; 
- het aanbieden van opleidingen van sport- en bestuurlijk kader (sportleider, scheidsrechter, 

supervisor); 
- preventief beleid aangaande veiligheid voor sporters, scheidsrechters en bestuurders 

- mensen aanspreken op ongewenst gedrag; 
- beleggen van informatieve bijeenkomsten (bijvoorbeeld voor sporters, maar ook voor 

fans. Voor de organisatie daarvan ligt de verantwoordelijkheid bij de lokale vereniging, 
waarbij de NIJB desgevraagd ondersteuning biedt). 

- verplichte scholing voor U14-spelers voorafgaande aan de competitie; 
- gedragscode onder de aandacht brengen via internet, posters, flyers, stickers op de 

helm, en zo lang de NIJB geen hoofdsponsor heeft, bij de eredivisie op boarding en 
shirtmouwen van de spelers. Een overal terugkerend logo Fairplay & Respect  moet 
hierin het handelsmerk worden. 

- aangepaste beveiligingseisen (fysiek en in personele zin); 
- richtlijnen “goed gastheerschap”; 
- verplichte bijeenkomst van coaches, captains en referees Eredivisie; 

- verzwaring van straffen met betrekking tot game misconduct penalties en match 
penalties; 

- “Lik op stuk” beleid (sancties) bij overtredingen tegen de gedragscode, zonder 
tussenkomst van de tuchtcommissie. Op de ALV van december 2009 zal tevens een 
voorstel worden gedaan om de sancties ook uit te breiden met stadionverboden.   

- eerste verantwoordelijkheid van uitdragen, bewaken en uitvoeren van de gedragscode 
ligt bij de lokale vereniging;  

- video-ondersteuning (nu ter ondersteuning van de tuchtspraak en ter educatie; in de 
toekomst ook als hulpmiddel bij de arbitrage). 

De NIJB komt met een flyer, die tijdens een aantal weekeinden ten tijde van het komende 
seizoen zal worden uitgedeeld. 
 
Het bovenstaande is meer dan alleen theorie. Een campagne als ‘Geef kinderen hun spel 
terug’ is een bewezen succes, Het was het gesprek van de dag langs de lijn. Het heeft iets 
losgemaakt en het geeft mensen een wapen om een ander aan te spreken op zijn gedrag. 
 
Vaker hoor je: Respect? Dat moet je verdienen! 
In een aantal gevallen is dat zonder meer waar, maar in de sportwereld zou je respect 
kunnen omschrijven als “het aan een ander die ruimte geven, die je voor jezelf ook graag 
wilt”. Als we zo tegen het woordje Respect aankijken, is er nog veel te winnen in de 
(ijshockey)sport. Hier ligt een uitdaging voor ijshockeyend Nederland, zowel voor hen die 
actief, als voor hen die passief, met de sport bezig zijn. 
Het gedrag op en rond de ijsbanen moet veranderen, moet vriendelijker worden. 
Toeschouwers van alle rangen en standen moeten graag naar het ijshockey willen komen en 
moeten niet hoeven twijfelen of ze hun zakenrelatie, partner en kinderen wel mee zullen 
nemen. Een noodzakelijke voorwaarde, lijkt ons, om ook het aantal actieve sporters te laten 
groeien. 
 
En “last but not least” vraagt het bondsbestuur ook aandacht voor de groep van 
scheidsrechters. Zonder scheidsrechters, geen wedstrijden. Sport is en blijft sport, bij een 
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wedstrijd van het ene team tegen het andere team is het bij voorbaat uitgesloten dat beide 
teams kunnen winnen. We vertrouwen de leiding van het spel toe aan scheidsrechters. Je 
hoeft het niet altijd eens te zijn met hun beslissingen, scheidsrechters maken ook fouten 
(maar wie doet dat niet!). Belangrijk is dat scheidsrechters ook plezier moeten blijven 
beleven aan hun hobby. Daarom wil het bondsbestuur zeker ook aandacht besteden aan 
verbaal en fysiek geweld. Ongenuanceerde en stemming makende uitspraken wil het 
bondsbestuur preventief en met een ‘lik op stuk’-beleid tegengaan. En dat allemaal ten 
faveure van behoud en aanwas van het scheidsrechterskorps, om ervoor te zorgen dat we 
ook in de toekomst nog over voldoende en capabele mensen beschikken, die de fluit ter 
hand willen nemen. 
 
De voorzitter doet vervolgens de volgende mededelingen: 
 
CTO Eindhoven 
Het Centrum voor Topsport en Onderwijs te Eindhoven krijgt vorm. Een initiatief vanuit 
NOC*NSF, het ministerie van VWS en de gemeente Eindhoven. Gericht op het facilitairen 
van sporttalenten en daarmee de mogelijkheid biedende om  door te ontwikkelen op hun 
gebied, waarbij onderwijs aangepast zal worden aan het primaire belang van de 
sportontwikkeling. 
 
In de ALV van september 2008 werd door het bestuur aangekondigd dat deze mogelijkheid 
wellicht zou ontstaan. Daarnaast werd er steun gevraagd om, afhankelijk van de 
vorderingen, te trachten de ijshockeysport aan het CTO-concept toe te voegen. In het 
jaarplan 2009 is CTO Eindhoven echter verder onderbelicht gebleven. Op het moment dat dit 
plan ingediend moest worden bij NOC*NSF, waren de vorderingen nog te gering en in het 
kader van het managen van verwachtingen niet voldoende. 
 
Wat is nu eigenlijk CTO en wat zijn de voordelen voor onze ijshockeysport: 
Een Centrum voor Topsport en Onderwijs is een locatie waar topsporters kunnen trainen, 
studeren en wonen. Het NOC*NSF en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
hebben het CTO-programma opgesteld met als doel dat Nederland tot de top tien 
sportlanden gaat behoren. Inmiddels zijn er 4 locaties met het predicaat CTO, te weten in 
Arnhem, het Nationaal Sport Centrum Papendal, en de steden Amsterdam, Heerenveen en 
Eindhoven. Op al deze locaties zijn minimaal 6 sportbonden betrokken. Het bondsbestuur 
heeft besloten zich binnen het CTO Eindhoven te richten op talenten van U20 en U18. 
 
Naast de ontwikkeling binnen de eigen sport, kan er gebruik gemaakt worden van elkaars 
kennis en kunde, alsmede van diverse centraal gecoördineerde diensten. 
 
1. Uitstekende trainingsfaciliteiten bestaande uit: 
- 2 ijshockeybanen. 
- IJstijd op gunstige momenten. 
- Mogelijkheid tot kracht -, loop -, mentale training i.c.m. andere toptalenten. 
- Mogelijkheid tot gebruik van dartfish (onderhandelingen lopen nog)  
- Medische begeleiding. 
- Onderwijs vlakbij. 
- Zomerijs. 
 
2. Organiseren van huisvesting. Vastgelegd in een intentieverklaring met woningbouw 
bedrijven Eindhoven. 
- Appartementen/huizen. 
- Begeleid wonen. 
- Kamers. 
- Gastgezinnen. 
- Campus (in de toekomst). 
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3. Organiseren en regelen van onderwijs op maat. Middels een convenant met alle 
onderwijsinstellingen, LOOT Voortgezet Onderwijs, VMBO, MBO, HBO, particulier onderwijs, 
Universitair kan voor iedere sporter, onderwijs op zijn wensen geregeld worden. 
- Huiswerkbegeleiding. 
- Uitgestelde proefwerken, tentamens, examens. 
- Gunstige training en onderwijsuren. 
- Aparte topsportklas. 

 
4. Met Topsupport (eigendom van Ziekenhuis st. Anna te Geldrop) en opgezet door C.R. van 
de Hoogeband is een contract voor de medische begeleiding, diagnosticeren en behandeling 
afgesloten.  
 
Beschikbaar voor de CTO-ers zijn onder andere: 
- Sportartsen; 
- Fysiotherapie; 
- Specialisten; 
- Tandarts en huisarts. 

 

5. Begeleiding op sociaal vlak. Vanuit het CTO en Kemphanen Eindhoven faciliteren we een 

vertrouwenspersoon die voor een aantal uren per week een soort opvang is. 
 

6. Structurele bijdrage door de gemeente Eindhoven in betaling van een talentencoach. 
 
Al met al een unieke gelegenheid waarin voor wat betreft de NIJB met name in de afgelopen 
maand de vorderingen van dien aard waren dat we het komende schooljaar, uiteraard met 
uw goedkeuring, daadwerkelijk van start kunnen gaan. Speciale dank daarvoor is zeker 
verschuldigd aan Paul Marx, voorheen bestuurslid van het ijshockey in Geleen en één van 
de initiatiefnemers voor de come-back van Kemphanen Eindhoven in 2008. Paul Marx heeft 
op verzoek van het bondsbestuur dit project, onder verantwoording van de NIJB, vorm weten 
te geven. Zonder iemand tekort te willen doen is er eveneens speciale dank verschuldigd 
aan Hans van Rijssel vanuit zijn rol als topsportcoördinator, bondscoach Tommie Hartogs, 
Mark Meijer, directeur van de ijsbaan te Eindhoven en die per 1 juli 2009 de overstap maakt 
naar de functie van coördinator CTO Eindhoven en tot slot Kees Retera, voorzitter van 
Kemphanen Eindhoven en tevens lid van de CTO-commissie. 
 
Financieel is dit project haalbaar. Naast speciale subsidieregelingen en sponsormogelijk-
heden, die volledig samenhangen met deelname aan dit CTO-project, is er, mede door 
herallocatie van gelden in de reguliere begroting van de NIJB, voldoende dekking. Het 
bestuur van de NIJB acht dit een verantwoord initiatief. Deelname aan het CTO door de NIJB 
geeft invulling aan de rol die onze sportbond dient in te nemen: het faciliteren en ontwikkelen 
van de ijshockeysport om daarmee een basis te creëren voor jeugdige talenten om het 
maximale te kunnen bereiken en daarmee zowel de betreffende spelers, de nationale teams 
en de Nederlandse competities van dienst te zijn. De voorzitter geeft aan dat het CTO 
Eindhoven aansluit bij de doelen, die zijn gesteld in het beleidsplan 2009-2012. Het CTO 
Eindhoven gaat plaats bieden voor circa 23 getalenteerde ijshockeyers. 
 
Indien er geen vragen of opmerkingen zijn, vraagt de voorzitter de vergadering, namens het 
bondsbestuur, akkoord te gaan en deze beleidslijn te ondersteunen. 
 
13. Rondvraag 
De erevoorzitter de heer Van Erp richt een dankwoord en complimenten aan het 
bondsbestuur en het bondsbureau voor de vele goede voorstellen en ontwikkelingen. 
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Het erelid de heer Jonkmans vraagt hoe het zit met de uitzendrechten van regionale TV-
stations. De voorzitter geeft aan dat binnen de overeenkomst met Eyeworks een partner-
schap is besproken voor wat betreft regionale TV. Regionale TV kan op aanvraag gebruik 
maken van de beelden van Eyeworks.  
 
De heer Kok van de Stichting Adult Recreational Hockey informeert naar de lancering van de 
nieuwe website van de NIJB. De voorzitter deelt mee dat vooruitgang zit in de ontwikkeling 
van de nieuwe website, maar dat nog geen duidelijke deadline kan worden gegeven voor de 
lancering ervan. Er wordt gewerkt aan de nieuwe website op momenten dat daar tijd voor is. 
 
Mevrouw Tomany van IJV Amstel Tijgers anno 1963 vraagt of wanneer de TV-rechten 
gelden gaan opbrengen, deze worden overgedragen aan de eredivisieclubs. De voorzitter 
geeft aan dat er een collectief besluit is genomen binnen de eredivisie. Deelname aan de 
eredivisie geeft rechten af op exploitatie van beelden door de NIJB. Het collectief is verplicht 
de eredivisie als totaalpakket te kunnen exploiteren. De voorzitter geeft aan dat wanneer 
exploitatie van de TV-beelden gelden gaan genereren, deze terug zullen vloeien naar de 
eredivisieclubs. De inleg van de eredivisieclubs moet ervoor zorgen dat er een vliegwiel 
ontstaat, waardoor een en ander zich gaat ontwikkelen. 
 
14. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis. 
 
Voorzitter:     Secretaris: 
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PRESENTIELIJST VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE  
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND, GEHOUDEN OP DINSDAG 23 JUNI 2009 IN HET  

NIEUWEGEIN’S BUSINESS CENTER (NBC) IN NIEUWEGEIN 

 
Bondsbestuur 
J.M.I. Vullers     - voorzitter 
A.J.J.C. van Berkel    - vice-voorzitter 
J.J.E. America    - lid 
H.P.J.M. van de Pas    - lid 
R.A. Meerhoff     - lid 
 
Medewerkers bondsbureau 
J.P. van Rijssel    - sportcoördinator 
mevrouw W. Olijhoek    - office manager 
J.P.L. Ham     - medewerker financiële administratie 
 
Leden    aantal 

stemmen 
Amstel Tijgers Amsterdam  1  - mevrouw D. Fagel-Jaspers 
IJV Amstel Tijgers anno 1963  4  - mevrouw D. Fagel-Jaspers,  
     mevrouw I. Tomany 
Stichting Topsport 
 Red Eagles 's-Hertogenbosch  1 - mevrouw N. van Bergen 
IJshockey Vereniging 
 Red Eagles 's-Hertogenbosch  3 - C. van Broekhoven, 
    - mevrouw M.-L. Ackermans 
IJHC Dordrecht Lions  5  - J. van Tilborg 
Stichting Top IJshockey Eindhoven 1  - K. Retera, A. van Doremalen 
IJV Eindhoven IJsbrekers  4  -  E. Martin, J.H.M. van Hal 
IJshockeyclub Enschede Lions 1 - F. Escalante, K. van den Hengel 
Stichting Professioneel IJshockey  
 Sittard-Geleen  1  - mevrouw L. Schobben 
VJB Smoke Eaters Geleen  3  - mevrouw L. Schobben, H.P.A. Loos 
Stichting Eredivisie IJshockey Den Haag 1 - O.C. Smits, mevrouw J. Bruijn 
IJshockeystichting GIJS Grizzlies  1  - mevrouw H. Melishoek 
GIJS Bears Groningen  3  - H. van der Meulen,  
  - mevrouw H. Melishoek  
Stichting Professioneel IJshockey  
Heerenveen  1  - D. Micola von Fürstenrecht 
SJIJ Heerenveen e.o. 1991  4  - J. van der Woude 
Stichting IJshockey Moenen anno 2007 1  - G. Posma 
SIJB Tilburg Trappers  4  -  W. Hendriks 
SIJC Utrecht  3  - R. Messie, V. de Gast 
IJV Zoetermeer Panters 3  - P. Borgman 
Stichting Adult Recreational Hockey 1  - B. Kok 
 
Ereleden en leden van verdienste 
Fr.J.M. van Erp    - erevoorzitter 
J.P.L. Ham     - erelid 
J.M.C.C. Herijgers    - erelid 
R.M.U. Jonkmans    - erelid 
A.J.M. van Rijswijk    - erelid 
Mevrouw W. van de Krol   - lid van verdienste 
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Sectiebestuursleden, commissieleden en overigen 
Th. Heesen     - belangstellende 
 
Leden afwezig met kennisgeving 
   aantal 

stemmen 
Hijs Hokij Den Haag    4  
Hoornse IJshockeyvereniging  
 “Blue Mountain Cougars” 1 
LIJC Leiden Lions 2 
Vereniging Jeugdijshockey Nijmegen 2 
Stichting Eredivisie IJshockey Utrecht 1 
Stichting Topijshockey Zoetermeer  1 
 
Mr. J.A. Boertjes    - erelid/college van arbiters 
F. Baarveld     - erelid/medische commissie 
J.A.J. de Greef    - erelid 
A.G.W. Leijsen    - erelid/commissie van beroep 
H.J.M. Maas     - erelid 
J.Th.M.C. Ponsioen    - erelid/financiële commissie 
F. van Dommelen    - clubvoorzitter SIJB Tilburg Trappers 
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TOETREDING LEDEN 
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND 

ALV, 23-06-2009 
AGENDAPUNT 5 

 

De volgende rechtspersonen verzoeken om toetreding tot het lidmaatschap van de 
Nederlandse IJshockey Bond: 
 
Stichting Professioneel IJshockey Heerenveen 
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-
Nederland onder nummer 01137499. Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft 
het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond besloten de Stichting Professioneel 
IJshockey Heerenveen als lid toe te laten tot de Nederlandse IJshockey Bond onder de 
voorwaarde dat de Stichting Professioneel IJshockey 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 ledenvergadering voor het inleggeld van de Stichting Professioneel 
IJshockey Heerenveen vast te stellen op EUR 12.367,37. 
 
Stichting Eredivisie IJshockey Utrecht 
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-
Nederland onder nummer 30250442. Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft 
het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond besloten de Stichting Eredivisie IJshockey 
Utrecht als lid toe te laten tot de Nederlandse IJshockey Bond onder de voorwaarde dat de 
Stichting Eredivisie IJshockey Utrecht 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 
ledenvergadering voor het inleggeld van de Stichting Eredivisie IJshockey Utrecht vast te 
stellen op EUR 1.126,07. 
 
IJshockeyclub Enschede Lions 
De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-
Nederland onder nummer 08178289. Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft 
het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond besloten de IJshockeyclub Enschede Lions 
als lid toe te laten tot de Nederlandse IJshockey Bond onder de voorwaarde dat de 
IJshockeyclub Enschede Lions 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 
ledenvergadering voor het inleggeld van de IJshockeyclub Enschede Lions vast te stellen op 
EUR 350,00. 
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BESTUURSVERKIEZING 

NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND 

ALV, 23-06-2009 

AGENDAPUNT 6 

 

ROOSTER VAN AFTREDEN 

 Functie Datum (her)verkiezing Aftreden 
J.M.I. Vullers Voorzitter 19-12-2007 ALV 2009 
A.J.J.C. van Berkel vice-voorzitter 19-12-2006 ALV 2008 
J.J.E. America Lid 19-12-2006 ALV 2008 
P.J. Huys Secretaris 19-12-2007 ALV 2009 

 
De heer Huys treedt tussentijds af en stelt zich niet herkiesbaar. 
 
Conform artikel 11 van de statuten van de Nederlandse IJshockey Bond stelt het 
bondsbestuur de vergadering voor de heer Henk (H.P.J.M.) van de Pas uit Tilburg te kiezen 
tot lid van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond. 
 
Henk van de Pas is geboren in Tilburg op 22 juni 1944. Hij is in contact gekomen met de 
ijshockeysport in 1963, toen het in Tilburg allemaal weer van start ging. Henk speelde 
destijds volleybal in de eredivisie bij Tornado Tilburg en dat team deed de fitnesstrainingen 
in dezelfde locatie, die werd gebruikt door de spelers van Tilburg Trappers. Vanaf dat 
moment heeft hij nagenoeg alle wedstrijden van Tilburg Trappers gezien. 
Als volleyballer speelde hij 12 jaar op topniveau en was daarna nog zo’n 9 jaar actief als 
trainer/coach. Al tijdens de laatste periode werd Henk één van de competitieleiders binnen 
de NeVoBo. Bij zijn afscheid, vanwege zijn maatschappelijke carrière werd hij door de 
NeVoBo gehuldigd met de zilveren bondsspeld.  
Bestuurlijke ervaring deed Henk met name op binnen de volleybalsport en de ijshockeysport, 
hij was onder andere gedurende ruim 20 jaar actief binnen Tilburg Trappers, waarbij, het 
secretariaat, de commercie, public relations en relatiebeheer altijd zijn aandachtsvelden zijn 
geweest. Maatschappelijk heeft Henk de laatste 15 jaar van zijn arbeidzaam leven directie 
gevoerd over diverse autobedrijven, de laatste 12 jaar, binnen de Van Dorstgroep, de 
grootste Toyota-en Lexus dealer van Nederland. 
 
Conform artikel 11 van de statuten van de Nederlandse IJshockey Bond stelt het 
bondsbestuur de vergadering voor de heer Ron (R.A.) Meerhoff uit Mierlo te kiezen tot lid 
van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond. 
 
Ron Meerhoff is 43 jaar en geboren te Amsterdam. Woonachtig in het Brabantse Mierlo, 
gehuwd en vader van 2 dochters van 5 en 7 jaar. Op 6-jarige leeftijd is Ron begonnen met 
ijshockey bij de ORWO Tigers in Amsterdam. Toen nog in de openlucht maar al snel in de 
Jaap Edenhal. Alle jeugdteams doorlopen en uiteindelijk bewogen om scheidsrechter te 
worden. Jaren als linesmen actief geweest, ook internationaal mogen acteren bij 
verschillende wedstrijden en toernooien. Na het VWO en een studie rechten begonnen bij 
Winterthur op de fiscaal juridische afdeling. Na verschillende managementfuncties in de 
Randstad en ervaring opgedaan te hebben in de lokale politiek uiteindelijk in 1996 terecht 
gekomen in het Limburgse land bij AZL NV. Door een management buy-out vanaf 2002 
betrokken bij Aevitae BV, een consultancyorganisatie en volmachtbedrijf in de financiële 
dienstverlening voor de zakelijke markt. 
 
Het bondsbestuur vraagt de vergadering de heren Van Berkel en America opnieuw te 
benoemen en de heren Van de Pas en Meerhoff te benoemen tot lid van het bondsbestuur. 
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BENOEMING LEDEN VASTE COMMISSIES 
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND 

ALV, 23-06-2009 
AGENDAPUNT 7 

 
FINANCIËLE COMMISSIE 
B. Robers   lid 
J.Th.M.C. Ponsioen  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 



CONTRIBUTIES, BIJDRAGEN EN AFDRACHTEN SEIZOEN 2008-2009 + 2009-2010

Seizoen Seizoen

2008-2009 2009-2010

(index:) + 3,2%

EUR EUR

CONTRIBUTIE

contributie per lid, per seizoen 1.337,15 1.337,15 + index

CONTRIBUTIE INDIVIDUEEL LIDMAATSCHAP

competitie senioren 17,44 17,44 + index

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

competitie U20 tot en met U12 13,95

competitie U21 tot en met U12 13,95 + index

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 581,37 581,37 + index

seniorenspeler naar Eerste divisie 116,27 116,27 + index

juniorenspeler naar Eredivisie 581,37 581,37 + index

juniorenspeler naar Eerste divisie 116,27 116,27 + index

juniorenspeler naar juniorendivisie 13,95 13,95 + index

transfer naar Tweede of Derde divisie nihil nihil

administratiekosten beoordeling geschil door competitiecommissie 161,55 161,55 + index

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 581,37 581,37 + index

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

DISPENSATIE-AANMELDINGEN

administratiekosten 26,74 26,74 + index

COMPETITIE-AFDRACHTEN

Eredivisie 4.069,59 4.069,59 + index

Eerste divisie* 1.337,15 1.337,15 + index

Tweede en Derde divisie 161,55 161,55 + index

U20 tot en met U12 261,62

U21 tot en met U12 261,62 + index

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

betaalt het team in de Eerste divisie de U21-afdracht.

WEDSTRIJDGELD COMPETITIE PER THUISWEDSTRIJD

Eredivisie 353,13 353,13 + index

Eerste divisie* 79,89 79,89 + index

U20 tot en met U12 45,00

U21 tot en met U12 45,00 + index

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

betaalt het team in de Eerste divisie het U21-wedstrijdgeld.
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CONTRIBUTIES, BIJDRAGEN EN AFDRACHTEN SEIZOEN 2008-2009 + 2009-2010

Seizoen Seizoen

2008-2009 2009-2010

(index:) + 3,2%

EUR EUR

TUCHTCOMMISSIE

vastrecht tuchtcommissie senioren Eredivisie en Eerste divisie 46,51 46,51 + index

vastrecht tuchtcommissie senioren Tweede en Derde divisie 26,75 26,75 + index

vastrecht tuchtcommissie junioren 26,75 26,75 + index

vastrecht tuchtcommissie incidenten 46,51 46,51 + index

aanhanging maken tuchtzaak door leden 200,00

(artikel 2.b. bijlage I - tuchtreglement)

bezwaar aantekenen gestandaardiseerde strafafdoening door leden 200,00

(artikel 9.d. bijlage II - tuchtreglement)

STANDAARDAFDOENING MATCH PENALTY EN GAME MISCONDUCT PENALTY

administratiekosten 26,75 26,75 + index

COMMISSIE VAN BEROEP

vastrecht hoger beroep commissie van beroep 290,68 290,68 + index

COLLEGE VAN ARBITERS

griffierecht 290,68 290,68 + index

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 2008-2009 + 2009-2010

Seizoen Seizoen

2008-2009 2009-2010

(index:) + 3,2%

EUR EUR

ONKOSTENVERGOEDINGEN PER WEDSTRIJD

scheidsrechter Eredivisie 67,08 100,00

scheidsrechter Eredivisie bekerfinale/play-offs halve finale en finale 85,66 125,00

standby scheidsrechter Eredivisie bekerfinale/play-offs halve finale

en finale 15,48 15,48 + index

linesman Eredivisie 36,12 50,00

linesman Eredivisie bekerfinale/play-offs halve finale en finale 44,38 62,50

door NIJB aangestelde doelrechter 12,38 12,38 + index

scheidsrechter Eerste divisie 30,96 40,00

scheidsrechter Eerste divisie play-offs halve finale en finale 30,96 50,00

linesman Eerste divisie 15,48 20,00

linesman Eerste divisie play-offs halve finale en finale 15,48 25,00

scheidsrechter U21 7,22 25,00

linesman U21 7,22 15,00

scheidsrechter U17 7,22 20,00

scheidsrechter U14 7,22 15,00

scheidsrechter U12 7,22 10,00

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 (index:) + 11%

scheidsrechters/linesmen alle divisies 0,26 0,2564 + index

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 voor de competities in de Tweede divisie, 

Derde divisie, U10 en U8 kunnen clubs afwijkende afspraken maken. 

Met ingang van seizoen 2008-2009 worden bovenstaande bedragen

jaarlijks, bij aanvang van het seizoen, aangepast op basis van de

prijsindexcijfers voor gezinsconsumptie.
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NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND Begroting Begroting Resultaat

2009 2008 2007

TOPSPORTERS 39.835 42.210 106.676
JEUGDTOPSPORTERS 32.110 31.020 43.421
BONDSCOACH/OVERIGE TRAINERS 59.340 47.410 47.771
BEGELEIDING NATIONALE TEAMS 36.765 27.658 43.410
WEDSTRIJDFACILITEREND KADER 3.430 13.260 10.095
DOCENTEN 5.200 6.210 2.661
SCHEIDSRECHTERSOPLEIDER 25.000 27.500 28.292
ALGEMEEN/INFRASTRUCTUUR 125.000 127.600 223.967

PERSOONSGEBONDEN KOSTEN 326.680 322.868 506.293

MATERIAALKOSTEN 18.000 14.525 19.342
TRANSPORTKOSTEN EN STALLING 4.800 4.800 4.800
MEDISCHE MATERIAALKOSTEN 550 775 827
KOSTEN MATERIELE PRIJZEN 3.000 2.050 1.376
OVERIGE MATERIAALKOSTEN 0 250 1.090

SPORTMATERIALEN 26.350 22.400 27.435

HUURKOSTEN BUREAU 20.000 20.200 19.560
OVERIGE HUISVESTINGSKOSTEN BUREAU 1.500 1.800 1.500

HUISVESTINGSKOSTEN BUREAU 21.500 22.000 21.060

HUURKOSTEN ACCOMMODATIES 48.050 41.075 22.349
OVERIGE HUISVESTINGSKOSTEN ACCOMMODATIES 0 25.650 0

HUISVESTINGSKOSTEN ACCOMMODATIES 48.050 66.725 22.349
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NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND Begroting Begroting Resultaat

2009 2008 2007

KANTOORBENODIGHEDEN 2.500 1.500 2.163
AUTOMATISERING 0 2.000 2.483
KOPIEER- EN PRINTKOSTEN 3.000 7.500 7.594
PORTI, TELEFOON EN FAX 8.000 8.000 13.646
KOSTEN UITBESTEDING ADMINISTRATIE 3.800 2.000 2.441
INSCHRIJF- EN LIDMAATSCHAPSGELDEN 3.500 4.000 2.820
LEDENADMINISTRATIE 3.200 - -
OVERIGE ORGANISATIEKOSTEN 47.450 69.935 13.102

ORGANISATIEKOSTEN 71.450 94.935 44.249

INTERNET-SITE 8.700 5.000 5.524
REPRESENTATIE 7.000 5.000 8.927
SPONSORKOSTEN 0 2.300 8.954
OVERIGE COMMUNICATIE-, PR- EN MARKETINGKOSTEN 0 0 17.230

COMMUNICATIE, PR EN MARKETING 15.700 12.300 40.635

VERGADERKOSTEN BESTUUR EN ALG. COMMISSIES 2.500 1.500 1.400
REIS- EN VERBLIJFKOSTEN BESTUUR EN ALG. COM. 7.000 4.000 5.686
VERGADERKOSTEN SPORTCOMMISSIES 1.500 2.000 1.695
REIS- EN VERBLIJFKOSTEN SPORTCOMMISSIES 6.000 5.500 6.559
OVERIGE SPORTCOMMISSIEKOSTEN 2.500 2.000 2.443

BESTUUR EN COMMISSIES 19.500 15.000 17.783
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NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND Begroting Begroting Resultaat

2009 2008 2007

ACCOUNTANTS-, ADVIES- EN JURIDISCHE KOSTEN 3.500 3.500 7.495
BANKKOSTEN 1.000 1.000 738
RENTELASTEN EN KOERSVERSCHILLEN 500 500 663
VRIJWILLIGERSKOSTEN 5.000 4.500 1.479
BIJDRAGEN AAN DERDEN 24.553 23.398 26.319
OVERIGE OVERIGE KOSTEN 0 0 15.385

OVERIGE KOSTEN 34.553 32.898 52.079

TOTAAL LASTEN 563.783 589.126 731.883
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NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND Begroting Begroting Resultaat

2009 2008 2007

CONTRIBUTIES VERENIGINGEN 25.000 24.000 24.728
CONTRIBUTIES INDIVIDUEEL LIDMAATSCHAP 28.000 26.000 27.974
BOETES 10.000 9.000 10.482
LEDENBIJDRAGEN 13.590 8.000 10.395
WEDSTRIJD-/COMPETITIEGELDEN 112.000 105.000 112.715
OPBRENGSTEN OPLEIDINGEN 0 3.000 480
DIVERSE ADMINISTRATIEKOSTEN 61.000 55.000 69.319

OPBRENGSTEN LEDEN EN VERENIGINGEN 249.590 230.000 256.093

VWS TALENTONTWIKKELING 10.000 10.000 10.000
VWS DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 8.400 6.100 4.800
VWS MASTERPLAN ARBITRAGE 35.000 30.000 30.000
LOTTO ALGEMEEN FUNCTIONEREN 21.737 20.517 21.799
LOTTO MARKTAANDEEL 0 22.537 22.822
LOTTO FONDS ONTWIKKELING BONDEN 23.028 - -
LOTTO FONDS ONTWIKKELING BONDEN EXTRA BUDGET PM - -
LOTTO TOPTRAININGS- EN WEDSTRIJDPROGRAMMA'S (basisbijdrage) 43.620 22.448 23.404
LOTTO TOPTRAININGS- EN WEDSTRIJDPROGRAMMA'S (deelname) 35.945 51.083 117.066
LOTTO OVERGANGSREGELING 2006-2008 0 4.499 39.911
LOTTO TIJDELIJKE REGELING TOPSPORTCOÖRDINATOR 0 20.000 20.000
LOTTO TIJDELIJKE REGELING PARTTIME COACHES 0 16.000 16.000
NOC*NSF AMBITION (voorheen Performance) 10.000 10.000 10.000
OVERIGE SUBSIDIES 0 3.000 0

SUBSIDIES 187.730 216.184 315.802
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NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND Begroting Begroting Resultaat

2009 2008 2007

EVENEMENTEN SPONSORGELDEN 6.500 32.500 12.517
EVENEMENTEN ENTREEGELDEN 30.000 35.000 25.918
EVENEMENTEN OVERIGE OPBRENGSTEN 5.000 4.000 4.202

EVENEMENTEN 41.500 71.500 42.637

SPONSORGELDEN 30.000 18.000 57.000
TV-RECHTEN 0 7.500 15.000
TRANSFERGELDEN (naar buitenland) 5.000 4.000 5.355
DONATIES IIHF 30.000 42.000 51.252
TALENTONTWIKKELINGSFONDS 20.000 - -
OVERIGE OVERIGE OPBRENGSTEN 0 0 11.968

OVERIGE OPBRENGSTEN 85.000 71.500 140.575

TOTAAL BATEN 563.820 589.184 755.107

EXPLOTATIERESULTAAT 37 58 23.224
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STATUTENWIJZIGING 
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND 

ALV, 23-06-2009 
AGENDAPUNT 10 

 
Het bondsbestuur stelt voor om artikel 11, lid 3 van de statuten te wijzigen. Het bondsbestuur 
verzoekt de vergadering een mandaat te verlenen om de statuten te wijzigen met betrekking 
tot de maximale zittingstermijn van bestuursleden conform Goed Sportbestuur. Aanbevolen 
wordt dat de organisatie een benoemingsperiode hanteert van maximaal drie of vier jaar, met 
een maximale aaneengesloten zittingstermijn van twaalf jaar. 
 
Het bondsbestuur stelt tevens voor om artikel 3 van de statuten te wijzigen. 
 

ARTIKEL 3 VAN DE STATUTEN: LEDEN (NIEUW) 
1. De bond bestaat uit  
a. Ere-voorzitter(s); 
b. Ereleden; 
c. Leden van verdienste; 
d. Donateurs/seizoenkaarthouders; 
e. Gewone leden; 
f. Aangeslotenen. 
2.  Op voorstel van het bondsbestuur kan de algemene ledenvergadering een natuurlijk 
 persoon wegens zijn bijzondere verdiensten voor ijs- dan wel inlinehockey het predikaat 
 ere-voorzitter, erelid of lid van verdienste verlenen.  
3.  Donateurs en seizoenkaarthouders zijn die natuurlijke- of rechtspersonen, die door het 
 bondsbestuur zijn toegelaten en die zich jegens de bond verplichten om jaarlijks een door 
 het bondsbestuur vast te stellen bijdrage te storten.  
4.  Als gewoon lid kunnen slechts worden toegelaten: verenigingen met volledige 
 rechtsbevoegdheid of stichtingen, die voldoen aan het bepaalde in artikel 8 en de overige 
 bij reglement te stellen regelen.  
5.  Aangeslotenen zijn zij, die als zodanig door het bondsbestuur of de algemene 
 ledenvergadering zijn toegelaten. 
  

In dit kader wordt de volgende verplichting vastgesteld. Zoals reeds aangekondigd in de ALV 
van september 2008, zal er met ingang van het komende seizoen een verplichte registratie zijn 
van seizoenkaarthouders. Een en ander vloeit voort uit een aantal regelgevingen, waaraan het 
ijshockey en de NIJB moeten voldoen conform de richtlijnen van NOC*NSF. 
  
Het bondsbestuur verzoekt de leden op de achterzijde van seizoenkaarten de volgende tekst te 
plaatsen, uiteraard mag dat in een klein doch leesbaar lettertype: 
  
Houders van een seizoenkaart worden automatisch Oranje-lid van de NIJB en als zodanig 
geregistreerd. Per seizoenkaart zal door de club jaarlijks EUR 20 contributie worden afgedragen 
aan de NIJB. De betreffende club ontvangt, afhankelijk van het aantal Oranje-leden, een 
reductie op de kosten. 
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WIJZIGINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND 

ALV, 23-06-2009 
AGENDAPUNT 11.a. 

 
Het bondsbestuur stelt voor om in het huishoudelijk reglement het volgende artikel toe te 
voegen en vervolgens de nummering van volgende artikelen en – indien nodig - de 
nummering binnen artikelen aan te passen. 
 
ARTIKEL 12: RECHTEN BEELDREGISTRATIE (TOEVOEGEN) 
 
a. Deelnemende teams aan de Eredivisie dragen de rechten op beeldregistratie en het 
crossmediaal exploiteren daarvan over aan de bond. 
 
b. De bond heeft het recht om crossmediale exploitatie van deze beeldregistraties over te 
dragen aan een andere rechtspersoon. 



NIJB, NOTULEN ALV 23-06-2009, BIJLAGE 9 
WIJZIGINGEN SPORTREGLEMENT 

1 

  

WIJZIGINGEN SPORTREGLEMENT 
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND 

ALV, 23-06-2009 
AGENDAPUNT 11.b. 

 
In diverse artikelen van het sportreglement zullen leeftijdscategorieën worden aangepast. 
 
ARTIKEL 12: CONTROLE NIJB-PASPOORTEN (HUIDIG) 
 
c. Indien een speler of teambegeleider niet over een geldig NIJB-paspoort beschikt en 

degene die het team vertegenwoordigt of de speler of teambegeleider zelf aangeeft dat 
de speler of de teambegeleider wél speelgerechtigd is, dient de scheidsrechter de 
betreffende speler te laten spelen of de betreffende teambegeleider naast, achter of in de 
spelersbank toe te laten. 

 
g. De scheidsrechter dient voor aanvang van de wedstrijd, in de kleedkamer of terwijl de 

spelers van beide teams zich in hun respectievelijke spelersbank bevinden, de identiteit 
van drie willekeurige spelers middels de foto op het NIJB-paspoort te controleren. De 
scheidsrechter maakt aan de teamleiders of een andere vertegenwoordiger van de teams 
kenbaar welke spelers hij gaat controleren en waar hij dit gaat doen. De teamleiders of 
de andere vertegenwoordigers van de teams zijn verplicht er zorg voor te dragen dat de 
controle kan plaatsvinden. 

 
i. Een speler wiens identiteit niet overeenkomt met het NIJB-paspoort, is niet gerechtigd 

aan de wedstrijd deel te nemen. 
 
j.  Een speler die weigert mee te werken aan een controle, is niet gerechtigd aan de 

wedstrijd deel te nemen. 
 
NB 
Indien een speler die op basis van lid i of j van de scheidsrechter heeft vernomen dat hij niet 
speelgerechtigd is, toch besluit aan de wedstrijd deel te nemen, dient de scheidsrechter 
daarin te berusten en van het incident melding te maken. De competitiecommissie zal 
vervolgens op basis van artikel 4 van dit reglement maatregelen treffen. 
 
ARTIKEL 12: CONTROLE NIJB-PASPOORTEN (NIEUW) 
 
c. Indien een speler die jonger is dan 14 jaar niet over een geldig NIJB-paspoort 

beschikt en degene die het team vertegenwoordigt of de speler zelf aangeeft dat de 
speler wél speelgerechtigd is, dient de scheidsrechter de betreffende speler te 
laten spelen. Indien een speler die 14 jaar of ouder is, of teambegeleider (of elke 
andere teamfunctionaris) niet over een geldig NIJB-paspoort beschikt en degene 
die het team vertegenwoordigt of de speler of teambegeleider zelf aangeeft dat de 
speler of de teambegeleider wél speelgerechtigd is, dient een geldig 
identificatiebewijs te worden overlegd. 

 
g. De scheidsrechter dient voor aanvang van de wedstrijd, in de kleedkamer of terwijl de 
 spelers van beide teams zich in hun respectievelijke spelersbank bevinden, de identiteit 
 van drie willekeurige spelers en/of teambegeleiders middels de foto op het NIJB-
 paspoort te controleren. De scheidsrechter maakt aan de teamleiders of andere 
 vertegenwoordigers van de teams kenbaar welke spelers hij gaat controleren en waar hij 
 dit gaat doen. Ook dient de scheidsrechter de identiteit te controleren van de 
 spelers en/of teambegeleiders waarvan geen NIJB-paspoort aanwezig is, middels 
 de foto op het identificatiebewijs zoals genoemd in lid c. van dit artikel. De 
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 teamleiders of de andere vertegenwoordigers van de teams zijn verplicht er zorg voor te 
 dragen dat de controle kan plaatsvinden. 
 
i. Een speler of teambegeleider (of elke andere teamfunctionaris) wiens identiteit niet 

overeenkomt met het NIJB-paspoort of identificatiebewijs, is niet gerechtigd aan de 
wedstrijd deel te nemen. 

 
j. Een speler of teambegeleider (of elke andere teamfunctionaris) die weigert mee te 

werken aan een controle, is niet gerechtigd aan de wedstrijd deel te nemen. 
 
NB 
Indien een speler die op basis van lid i (met betrekking tot spelers jonger dan 14) of j van 
de scheidsrechter heeft vernomen dat hij niet speelgerechtigd is, toch besluit aan de 
wedstrijd deel te nemen, dient de scheidsrechter daarin te berusten en van het incident 
melding te maken. De competitiecommissie zal vervolgens op basis van artikel 4 van dit 
reglement maatregelen treffen. 
 
ARTIKEL 27: VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJDEN EN TOERNOOIEN (HUIDIG) 
 
e.  Verzuim van het in lid a, b of c gestelde wordt bestraft met een geldboete van maximaal 

EUR 50 voor het eerste verzuim en van maximaal EUR 100 voor ieder volgend verzuim. 
In afwijking hiervan wordt ieder verzuim als hiervoor bedoeld bestraft met een geldboete 
van EUR 185 indien het een Eredivisiewedstrijd betreft en met een geldboete van EUR 
100 indien het een Eerste divisiewedstrijd betreft. Ingeval van cumulatie van verzuimen, 
wordt ieder verzuim - met inachtneming van vorengenoemde boetebedragen - apart 
bestraft.  

 
ARTIKEL 27: VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJDEN EN TOERNOOIEN (NIEUW) 
 
e.  Verzuim van het in lid a, b of c gestelde wordt bestraft met een geldboete van maximaal 

EUR 50 voor het eerste verzuim en van maximaal EUR 100 voor ieder volgend verzuim. 
In afwijking hiervan wordt ieder verzuim als hiervoor bedoeld bestraft met een geldboete 
van EUR 300 indien het een Eredivisiewedstrijd betreft en met een geldboete van EUR 
150 indien het een Eerste divisiewedstrijd betreft. Ingeval van cumulatie van verzuimen, 
wordt ieder verzuim - met inachtneming van vorengenoemde boetebedragen - apart 
bestraft. 

 
ARTIKEL 30: VERLICHTING VAN HET SPEELVELD (VERWIJDEREN UIT HET 
SPORTREGLEMENT) 
 
In aansluiting op, en ter specificatie van het IIHF-spelregelboek dient de gemiddelde, 
horizontale verlichtingssterkte op de ijsvloer in gebruikstoestand bij wedstrijden minimaal 700 
lux te zijn en wordt een gemiddelde horizontale verlichtingssterkte van 1000 lux aanbevolen.  
 
NB 
In verband met televisie-opname gelden aanvullende eisen, met name ten aanzien van de 
verticale verlichtingssterkte. Informatie hierover kan worden ingewonnen op het 
bondsbureau. 
 
ARTIKEL 32: SCHEIDSRECHTERS, LINESMEN EN SUPERVISORS (HUIDIG) 
 
f. Tussen de eerste en de tweede periode leveren de scheidsrechter(s) en linesmen een 

declaratie in bij de verantwoordelijke bench-official. Tussen de tweede en derde periode 
worden de declaraties uitbetaald, waarbij de scheidsrechter en linesmen tekenen voor 
ontvangst. De scheidsrechterscommissie zal toezien op een juiste naleving van de in dit 
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lid vastgestelde procedure. Meningsverschillen inzake uitbetaling dienen te worden 
gemeld bij de competitiecommissie. Deze zal een besluit nemen of de zaak 
doorverwijzen naar het bondsbestuur. 

 
ARTIKEL 32: SCHEIDSRECHTERS, LINESMEN EN SUPERVISORS (NIEUW) 
 
f. Tussen de eerste en de tweede periode leveren de scheidsrechter(s) en linesmen een 

declaratie in bij de verantwoordelijke bench-official. Tussen de tweede en derde periode 
worden de declaraties uitbetaald, en daar waar van toepassing zal op dat moment 
ook uitrijdkaarten beschikbaar worden gesteld, waarbij de scheidsrechter en 
linesmen tekenen voor ontvangst. De scheidsrechterscommissie zal toezien op een juiste 
naleving van de in dit lid vastgestelde procedure. Meningsverschillen inzake uitbetaling 
dienen te worden gemeld bij de voorzitter van de scheidsrechterscommissie. Deze 
zal een bindend besluit nemen of de zaak doorverwijzen naar het bondsbestuur. 

 
ARTIKEL 32: SCHEIDSRECHTERS, LINESMEN EN SUPERVISORS (HUIDIG) 
 
g. Voor aanvang van de wedstrijd dient de scheidsrechter beschikking te krijgen over een 

sleutel van de scheidsrechterskleedkamer. 
 
ARTIKEL 32: SCHEIDSRECHTERS, LINESMEN EN SUPERVISORS (NIEUW) 
 
g.   Faciliteiten voor scheidsrechters, linesmen en supervisors: 

- Voor aanvang van de wedstrijd dient de scheidsrechter beschikking te krijgen over 
 een sleutel van de scheidsrechterskleedkamer; 
- Voor aanvang van de wedstrijd dienen de genoemde NIJB-officials en hun partners 
 een drankje aangeboden te krijgen. Voor Eredivisie- en Eerste divisiewedstrijden dient 
 dit in een VIP-ruimte te geschieden; 
- In de pauzes dienen de NIJB-officials in de scheidsrechterskleedkamer te worden 
 voorzien van koffie, thee en frisdrank (sportdrank); 
- De scheidsrechterskleedkamer dient schoon en veilig te zijn; 
- Voor Eredivisie- een Eerste divisiewedstrijden dient de kleedkamer 1½ uur voor 
 aanvang van de wedstrijd beschikbaar te zijn voor scheidsrechters en linesmen; 
- De kleedkamer mag eerst dan aan anderen ter beschikking worden gesteld, zodra de 
 scheidsrechters en linesmen deze hebben verlaten en deze middels teruggave van 
 de sleutel hebben vrijgegeven; 
- Na afloop van de wedstrijd dienen de genoemde NIJB-officials en hun partners een 
 drankje aangeboden te krijgen. Voor Eredivisie- en Eerste divisiewedstrijden dient dit 
 in een VIP-ruimte te geschieden; 
- Daar waar het parkeerterrein voorzien is van een betaalautomaat dienen 
 scheidsrechters, linesmen en supervisors een uitrijdkaart te krijgen. 

 
ARTIKEL 32: SCHEIDSRECHTERS, LINESMEN EN SUPERVISORS (HUIDIG) 
 
h. De clubs in de Eredivisie en Eerste divisie dienen een contactpersoon aan te wijzen die 

tijdens wedstrijden verantwoordelijk is voor de opvang van scheidsrechters, linesmen en 
supervisors. Deze functionaris dient minimaal anderhalf uur voor aanvang van de 
wedstrijd aanwezig te zijn en is verantwoordelijk voor de begeleiding van 
scheidsrechters, linesmen en een eventuele supervisor vóór, tijdens en na de wedstrijd. 
De contactpersoon dient er onder meer op toe te zien dat de kleedkamer voor 
scheidsrechter en linesmen schoon en veilig is en dat zij een sleutel van die kleedkamer 
tot hun beschikking krijgen. 

 



NIJB, NOTULEN ALV 23-06-2009, BIJLAGE 9 
WIJZIGINGEN SPORTREGLEMENT 

4 

  

ARTIKEL 32: SCHEIDSRECHTERS, LINESMEN EN SUPERVISORS (NIEUW) 
 
h. De clubs in de Eredivisie en Eerste divisie dienen twee contactpersonen aan te wijzen 

die tijdens wedstrijden verantwoordelijk zijn voor de opvang van scheidsrechters, 
linesmen en supervisors. Eén van deze functionarissen dient minimaal anderhalf uur 
voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn en is verantwoordelijk voor de 
begeleiding van scheidsrechters, linesmen en een eventuele supervisor vóór, tijdens en 
na de wedstrijd. De contactpersoon dient er onder meer op toe te zien dat de kleedkamer 
voor scheidsrechter en linesmen schoon en veilig is en dat zij een sleutel van die 
kleedkamer tot hun beschikking krijgen. Clubs moeten deze contactpersonen 
voorafgaande aan het seizoen als zodanig bekend maken bij de NIJB, onder 
vermelding van hun mobiele telefoonnummer. 

 
ARTIKEL 32: SCHEIDSRECHTERS, LINESMEN EN SUPERVISORS (TOEVOEGEN) 
 
NB 
Zie bijlage bij het sportreglement voor inzet clubscheidsrechters. 
 
ARTIKEL 33: TOEGANGSREGELING SCHEIDSRECHTERS/LINESMEN (HUIDIG) 
 
a. Aangewezen scheidsrechters en linesmen hebben voor hun partner recht tot vrije 

toegang tot de betreffende wedstrijd. Aangewezen stand-by scheidsrechters en/of 
linesmen hebben voor zichzelf en hun partner recht tot vrije toegang tot de betreffende 
wedstrijd. De thuisspelende club dient zorg te dragen voor een goede en veilige zitplaats. 

 
ARTIKEL 33: TOEGANGSREGELING SCHEIDSRECHTERS/LINESMEN (NIEUW) 
 
a. Aangewezen scheidsrechters en linesmen hebben voor hun partner recht tot vrije 

toegang tot de betreffende wedstrijd. Aangewezen stand-by scheidsrechters en/of 
linesmen hebben voor zichzelf en hun partner recht tot vrije toegang tot de betreffende 
wedstrijd. De thuisspelende club dient zorg te dragen voor een goede, veilige en (voor 
Eredivisie- en Eerste divisiewedstrijden) gereserveerde zitplaats. 

 
ARTIKEL 33: TOEGANGSREGELING SCHEIDSRECHTERS/LINESMEN (HUIDIG) 
 
e. Leden van de scheidsrechterscommissie hebben, inclusief partner, op vertoon van hun 

NIJB-commissiepaspoort recht tot toegang tot de hoogste rang tot alle wedstrijden. Zij 
zijn niet verplicht daartoe vooraf met de club contact over op te nemen. Leden van de 
scheidsrechterscommissie hebben recht op een gereserveerde plaats van de hoogste 
rang en deze plaats dient bij voorkeur op de hoogte van de middenlijn te zijn. 

 
ARTIKEL 33: TOEGANGSREGELING SCHEIDSRECHTERS/LINESMEN (NIEUW) 
  
e. Leden van de scheidsrechterscommissie hebben, inclusief partner, op vertoon van hun 

NIJB-commissiepaspoort recht tot toegang tot de hoogste rang tot alle wedstrijden. Zij 
zijn niet verplicht daartoe vooraf met de club contact over op te nemen. Leden van de 
scheidsrechterscommissie en hun partner hebben recht op een goede, veilige en 
gereserveerde plaats van de hoogste rang. en deze plaats dient bij voorkeur op de 
hoogte van de middenlijn te zijn. 

f. Op ijsbanen die voorzien zijn van tourniquettes dienen de leden van de 
scheidsrechterscommissie en hun partner voorafgaande aan het seizoen een 
seizoenskaart te ontvangen. 
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ARTIKEL 39: MELDEN VAN WEDSTRIJDGEGEVENS (HUIDIG) 
 
a.  Het thuisspelende lid of de thuisspelende contractant is verantwoordelijk voor het 

invoeren van de wedstrijdgegevens op de website van de NIJB. De competitiecommissie 
bepaalt de termijn waarop dat moet gebeuren en welke gegevens dat zijn.  

 
ARTIKEL 39: MELDEN VAN WEDSTRIJDGEGEVENS (NIEUW) 
 
a. Het thuisspelende lid of de thuisspelende contractant is verantwoordelijk voor het 

invoeren van de wedstrijdgegevens op de website van de NIJB. De competitiecommissie 
bepaalt de termijn waarop dat moet gebeuren op maximaal 36 uur na afloop van een 
wedstrijd (niet Eredivisie) en welke gegevens dat zijn. 

 
ARTIKEL 39: MELDEN VAN WEDSTRIJDGEGEVENS (TOEVOEGEN) 
 
d. Eredivisieclubs zijn verplicht om online en realtime de wedstrijdgegevens in het 

elektronische wedstrijdformulier bij te houden. 
 
ARTIKEL 43: ORDELIJK VERLOOP VAN DE WEDSTRIJDEN (HUIDIG) 
 
g.  Indien de competitiecommissie op redelijke gronden mag aannemen dat het ordelijk 

verloop van een wedstrijd wegens toeschouwers(wan)gedrag ernstig gevaar loopt of kan 
lopen, zal de competitiecommissie de betreffende wedstrijd tot risicowedstrijd verklaren. 

 
ARTIKEL 43: ORDELIJK VERLOOP VAN DE WEDSTRIJDEN (NIEUW) 
 
g.  Een wedstrijd kan slechts door het bondsbestuur, op advies van de competitiecommissie, 

tot een risicowedstrijd worden bestempeld. De competitiecommissie doet dit advies als 
men op redelijke gronden mag aannemen dat het ordelijk verloop van een wedstrijd 
wegens toeschouwers(wan)gedrag ernstig gevaar loopt of kan lopen.  

 De competitiecommissie zal overwegen een wedstrijd tot risicowedstrijd te bestempelen: 
- Als een van de aan de wedstrijd deelnemende clubs/contractanten hiertoe schriftelijk 

verzoekt. Een dergelijk verzoek moet met redenen omkleed zijn. 
- Als er zich tijdens een voorgaande wedstrijd van een van de deelnemende 

clubs/contractanten of tijdens een voorgaande ontmoeting tussen beide 
clubs/contractanten, wanordelijkheden voor hebben gedaan. 

De competitiecommissie zorgt bij een tot risicowedstrijd uitgeroepen wedstrijd dat een 
officiële waarnemer aanwezig is. 

 
ARTIKEL 43: ORDELIJK VERLOOP VAN DE WEDSTRIJDEN (TOEVOEGEN) 
 
NB  
De onderdelen 4, 7, 8, 9, 12, 14 en 15 van artikel h. zijn niet van toepassing op wedstrijden 
anders dan Eredivisie of Eerste divisie. 
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NIEUWE ARTIKELEN 
 
ARTIKEL XX: TOEGANGSREGELING LEDEN BONDSBESTUUR, COMMISSIELEDEN, 
ERELEDEN, (ASSISTENT-)BONDSCOACHES NATIONALE TEAMS EN MEDEWERKERS 
BONDSBUREAU 
 
a. Leden van het bondsbestuur, inclusief partner, hebben op vertoon van hun NIJB-

paspoort recht op toegang tot de hoogste rang tot alle wedstrijden. Zij zijn niet verplicht 
daartoe vooraf met de club contact over op te nemen. Zij hebben recht op een goede, 
veilige en gereserveerde plaats van de hoogste rang. Deze plaats dient bij voorkeur op 
de bovenste rij van de tribune te zijn en zo dicht mogelijk bij een trap. Voor Eredivisie- en 
Eerste divisiewedstrijden dienen op de bovenste rij op de tribune, zo dicht mogelijk bij 
een trap, zes plaatsen met daarop de aanduiding NIJB-bestuur gereserveerd te worden. 

b. Leden van het bondsbestuur, inclusief partner, hebben op vertoon van hun NIJB-
 paspoort, bij Eredivisie- en Eerste divisiewedstrijden, recht op toegang tot de VIP-ruimte 
 van de hoogste rang. 
c. Leden van het bondsbestuur hebben, op vertoon van hun NIJB-paspoort, recht op 
 toegang tot catacomben en scheidsrechterskleedkamer. 
d. Op ijsbanen die voorzien zijn van tourniquettes dienen de leden van het bondsbestuur en 
 hun partner voorafgaande aan het seizoen een seizoenskaart te ontvangen. 
e. Commissieleden en ereleden, inclusief partner, hebben op vertoon van hun NIJB-
 paspoort recht op toegang tot alle wedstrijden. Zij dienen daartoe vooraf met de club 
 contact over op te nemen.  
f. Commissieleden en ereleden, inclusief partner, hebben op vertoon van hun NIJB-
 paspoort recht op toegang tot de VIP-ruimte. 
g.  (Assistent-)bondscoaches van de nationale teams en medewerkers van het bondsbureau 
 hebben op vertoon van hun NIJB-paspoort recht op toegang tot alle wedstrijden. Zij 
 dienen daartoe vooraf met de club contact over op te nemen. (Assistent-)bondscoaches 
 van het nationale mannenteam hebben recht op een goede, veilige en gereserveerde 
 plaats van de hoogste rang. 
 
NB 
De regeling voor commissieleden, ereleden en medewerkers van het bondsbureau is ook 
vermeld in het huishoudelijk reglement. 
 
ARTIKEL XX: (TIJDELIJK) ACCOMMODATIEREGLEMENT 
 
IJsbanen dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in het accommodatie-
reglement. Het tijdelijk accommodatiereglement treedt in werking op 1 september 2009; het 
definitieve accommodatiereglement treedt in werking op 1 september 2011. Voor fysieke 
aanpassingen gesteld in het tijdelijk accommodatiereglement krijgen de clubs een 
implementatieperiode tot uiterlijk 1 januari 2010. 
 
ARTIKEL XX: VIDEO-OPNAMEN 
 
a. Bij Eredivisiewedstrijden is de thuisclub verantwoordelijk voor het maken van video-

opnamen van de wedstrijd. 
b. De thuisclub dient deze opnamen, bij voorkeur meteen na de wedstrijd, doch uiterlijk 48 

uur na afloop van de wedstrijd, via digitale media beschikbaar te stellen aan de 
tegenstander, de scheidsrechter die de wedstrijd heeft geleid en op verzoek ook aan het 
bondsbureau van de NIJB. 

c. De video-opnamen kunnen gebruikt worden ter ondersteuning  of ter opstart van een 
(mogelijke) tuchtzaak (zie hiervoor ook tuchtreglement en bijlagen bij dit tuchtreglement) 
en ten behoeve van educatie van diverse doelgroepen. 
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NIEUWE ARTIKELEN 
 
ARTIKEL XX: LOKAAL ARBITRAGEPLAN 
 
Elke vereniging of lid, waarvan een of meer teams deelnemen aan de jeugdcompetitie, dient 
jaarlijks per 1 september (ingaande 1september 2010) over een lokaal arbitrageplan te 
beschikken, dat voldoet aan door het bondsbestuur gestelde eisen. Daartoe dient dit plan 
jaarlijks uiterlijk 1 september aan het bondsbestuur te worden voorgelegd. 
 
ARTIKEL XX: GEDRAGSCODE NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND 
 
Spelers, coaches, teambegeleiders, clubbestuurders, clubofficials, bondsofficials en 
bondsbestuurders streven er naar ijshockey (actief en passief) te laten beleven als:  
- een voor iedereen geschikte en toegankelijke  
- snelle, dynamische, flitsende sport die ook boeiend is om naar te kijken, die 
- stevig, maar fair, gedisciplineerd en goed beschermd wordt gespeeld en die als  
- technisch hoogstaande teamsport wordt ervaren: samen (over)winnen en verliezen.  
 
Daarom spreken zij af:  
- prestaties op het ijs zijn de maatstaf: ras, huidskleur, leeftijd en overige niet ter zake 

doende verschillen, zijn zonder betekenis;  
- toeschouwers - jong en oud - die de ijshockeysport op dezelfde wijze willen beleven, 

moeten dit in een veilige en sfeervolle omgeving kunnen doen;  
- met fair play te winnen en met fair play te verliezen;  
- altijd een voorbeeld te zijn voor anderen, met name voor jongere spelers;  
- al het mogelijke te doen om ook ouders te laten bijdragen aan de gewenste uitstraling 

van de sport;  
- elkaar altijd en overal - ook in sportief mindere tijden - met respect te bejegenen; 
- elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag; 
- dat bestuurders en begeleiders preventieve en corrigerende maatregelen nemen, als 

deze gedragscode overtreden wordt of overtreden dreigt te gaan worden. 
 
Toeschouwers en supporters zijn gasten van de clubs en dienen zich als zodanig te 
gedragen, waarbij: 
- prestaties op het ijs de maatstaf zijn: ras, huidskleur, leeftijd en overige niet ter zake 

doende verschillen, zijn zonder betekenis;  
- toeschouwers, supporters, spelers, coaches, teambegeleiders, clubofficials, 

bondsofficials en bondsbestuurders dit in een veilige en sfeervolle omgeving moeten 
kunnen doen;  

- men sportief met winst en met verlies van hun favorieten kan omgaan;  
- men altijd een voorbeeld is voor anderen, in goede en in minder goede tijden; 
- men al het mogelijke doet om bij te dragen aan de gewenste uitstraling van de sport;  
- men elkaar altijd en overal - ook in sportief mindere tijden - met respect bejegent.  
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BIJLAGE BIJ HET SPORTREGLEMENT 
 
BIJLAGE: KLEUR SHIRTS EN KOUSEN IN EREDIVISIE (TOEVOEGEN) 
 
Indien een club zich niet confirmeert aan de in deze bijlage genoemde kleur shirts waarin 
men speelt, moet de scheidsrechter het in overtreding zijnde team (bij aanvang van de 
wedstrijd) bestraffen met een Bench Minor Penalty. 
 
BIJLAGE (SEIZOEN 2009-2010): INZET VAN CLUBSCHEIDSRECHTERS (AANPASSEN) 
1. Clubs zijn verplicht een scheidsrechterscoördinator bij de NIJB aan te melden. 
2. Iedere club/contractant is verplicht om per team dat zich voor de competitie inschrijft ten 

minste gemiddeld 1,5 clubscheidsrechter (met licentie) aan te wijzen en bij aanvang van 
het seizoen bij de NIJB aan te melden. Dit artikel is niet van toepassing voor mini’s 
en Tweede divisie en Derde divisie. 

3. Iedere door de club/contractant bij de NIJB aangemelde clubscheidsrechter dient 
voorafgaand aan het seizoen een lokale bijscholingscursus (één dagdeel) of basiscursus 
(meerdere dagdelen) – waarvan het cursusmateriaal wordt verzorgd door de NIJB – te 
hebben gevolgd. De cursus kan lokaal – in overleg met de NIJB – door de 
club/contractant gegeven worden. 

4. Per club/contractant wordt minimaal één van de onder 2 aangemelde scheidsrechters als 
scheidsrechter voor de U17-wedstrijden aangewezen en aangemeld.  
a. Deze scheidsrechter wordt ingezet bij het U17-team van de club/contractant, die hem 

heeft aangewezen en aangemeld.  
b. Deze scheidsrechter mag ook bij andere wedstrijden van de club/contractant, die 

hem heeft aangewezen en aangemeld, worden ingezet.  
c. Als de club/contractant (op een bepaald moment) geen gebruik maakt van deze 

scheidsrechter, dan kan deze scheidsrechter, indien hij/zij daartoe bereid is, ook 
elders als NIJB-scheidsrechter worden ingezet.  

5. De scheidsrechterscommissie wijst voor U17-wedstrijden twee scheidsrechters aan: één 
door de club/contractant aangewezen respectievelijk aangemelde scheidsrechter en één 
reguliere NIJB-scheidsrechter. Afmeldingen en verhinderingen van scheidsrechters 
worden tijdig en met redenen omkleed bij de scheidsrechterscommissie gemeld.  

6. De door de club/contractant aangewezen respectievelijk aangemelde U17-scheidsrechter 
kan - bij gebleken goede prestaties, zulks uitsluitend te bepalen door de NIJB - na één 
seizoen de status van reguliere NIJB-scheidsrechter krijgen.  

7. De lokale scheidsrechterscoördinator wijst één of twee clubscheidsrechters aan voor 
wedstrijden op de niveaus U14, U12, welpen en mini’s (en Tweede en Derde divisie), 
waarbij incidenteel - in geval van nood - een beroep gedaan kan worden op een NIJB-
scheidsrechter, mits deze niet reeds is of wordt ingezet door de NIJB.  

8. Bij wedstrijden van welpen deelt de scheidsrechterscoördinator van de thuisclub 1 
of 2 clubscheidsrechters in. 

9. Bij wedstrijden van mini’s deelt de scheidsrechterscoördinator van de thuisclub 1 
clubscheidsrechter in. 

10. Bij wedstrijden in de Tweede en Derde divisie deelt de scheidsrechterscoördinator 
van de thuisclub of een vertegenwoordiger van het thuisteam 2 
clubscheidsrechters in. Indien het clubs of teams niet lukt 2 clubscheidsrechters in 
te delen, geldt in deze divisies de bepaling dat 1 of 2 spelers van het thuisteam als 
scheidsrechter optreden (1 speler + 1 clubscheidsrechter of 2 spelers).  

11. Beginnende scheidsrechters en voormalige scheidsrechters, die gedurende een periode 
van twee jaren geen bij de NIJB geregistreerde wedstrijden meer hebben geleid, zijn 
verplicht een - door de NIJB verzorgde - basiscursus te volgen (meerdere dagdelen).  

12. Alleen scheidsrechters die de basis- of bijscholingscursus van de NIJB hebben gevolgd, 
worden door de NIJB een licentie toegekend. 
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BIJLAGE (SEIZOEN 2009-2010): VERPLICHTE SPELREGELCURSUS U14-SPELERS 
 
Alle U14-spelers dienen een verplichte cursus (spelregels, fair play & respect), (waarvan het 
cursusmateriaal wordt) verzorgd door de NIJB, te volgen alvorens er voor hen door de NIJB 
paspoorten worden afgegeven. De cursus kan lokaal – in overleg met de NIJB – door de 
club/contractant worden gegeven.  
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WIJZIGINGEN TUCHTREGLEMENT 
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND 

ALV, 23-06-2009 
 
De volgende wijzigingen in artikel 4 van het tuchtreglement zijn van huishoudelijke aard. 
 
ARTIKEL 4: TUCHTMAATREGELEN (HUIDIG) 
 
2.a. Bij het opleggen van een speelverbod worden de volgende soorten wedstrijden 
onderscheiden:  
- Gebonden wedstrijden. Hieronder worden competitie-, beker-, Europacup-, en 
vriendschappelijke wedstrijden verstaan, indien en voorzover zij tot en met de dag waarop de 
bestrafte overtreding werd begaan bij het bondsbureau zijn aangemeld; 
 
ARTIKEL 4: TUCHTMAATREGELEN (NIEUW) 
 
2.a. Bij het opleggen van een speelverbod worden de volgende soorten wedstrijden 
onderscheiden:  
- Gebonden wedstrijden. Hieronder worden competitie-, beker-, internationale competitie- 
en vriendschappelijke wedstrijden verstaan, indien en voorzover zij tot en met de dag waarop 
de bestrafte overtreding werd begaan bij het bondsbureau zijn aangemeld; 
 
ARTIKEL 4: TUCHTMAATREGELEN (VERWIJDEREN) 
 
2.e.  
- Overtreding van spelregel 612a wordt bestraft met een speelverbod van drie gebonden 
wedstrijden, tenzij de tuchtcommissie anders bepaalt.  
- Overtreding van spelregel 612b wordt bestraft met een speelverbod van twee gebonden 
wedstrijden, tenzij de tuchtcommissie anders bepaalt.  
- Wanneer de tuchtcommissie overweegt ten nadele van de betrokkene af te wijken van de in 
de artikelen 4.2.e.1 en 4.2.e.2 genoemde straffen, doet hij dat niet dan nadat de betrokkene 
in de gelegenheid is gesteld verweer te voeren. 
 
ARTIKEL 4: TUCHTMAATREGELEN (HUIDIG) 
 
7.  Door het bondsbestuur kunnen, in samenspraak met de tuchtcommissie, spelregels 
worden aangewezen waarvan bij overtreding de behandeling niet door de tuchtcommissie 
plaatsvindt, maar waarvan bij overtreding een gestandaardiseerde, door het bondsbestuur in 
samenspraak met de tuchtcommissie vast te stellen tuchtmaatregel, wordt opgelegd. 
 
ARTIKEL 4: TUCHTMAATREGELEN (NIEUW) 
 
7. Door het bondsbestuur kunnen, in samenspraak met de tuchtcommissie, spelregels en 
(delen van) het sportreglement en (tijdelijk) accommodatiereglement worden 
aangewezen waarvan bij overtreding de behandeling niet door de tuchtcommissie 
plaatsvindt, maar waarvan bij overtreding een gestandaardiseerde, door het bondsbestuur in 
samenspraak met de tuchtcommissie vast te stellen tuchtmaatregel, wordt opgelegd. 
 
 
  
 



NIJB, NOTULEN ALV 23-06-2009, BIJLAGE 10 
WIJZIGINGEN TUCHTREGLEMENT 

2 

  

BIJLAGE I: AANGIFTE, AANHANGIG MAKEN VAN TUCHTZAKEN EN WERKWIJZE VAN 
TUCHTCOMMISSIE 
 
ARTIKEL 2.a. (HUIDIG) 
2.a. Van strafbare handelingen als bedoeld in artikel 2 van het tuchtreglement kan door een 
ieder aangifte worden gedaan. Aangifte geschiedt schriftelijk aan het bondsbureau. Bij het 
doen van aangifte worden - zo mogelijk - daartoe vastgestelde formulieren gebruikt. 
 
ARTIKEL 2.a. (NIEUW) 
2.a. Van strafbare handelingen als bedoeld in artikel 2.a., artikel 2.c., artikel 2.d. en 
artikel 2.e. van het tuchtreglement kan door een ieder aangifte worden gedaan. Aangifte 
geschiedt schriftelijk aan het bondsbureau. Bij het doen van aangifte worden - zo mogelijk - 
daartoe vastgestelde formulieren gebruikt. 
 
ARTIKEL 2.b. (TOEVOEGEN) 
2.b. Van strafbare handelingen als bedoeld in artikel 2.b. van het tuchtreglement is het 
onderstaande van toepassing. Aangifte tegen een speler of teambegeleider (coaches en 
andere functionarissen daaronder begrepen), is uitsluitend mogelijk: 
- indien deze wordt gedaan binnen een tijdsspanne van 4 kalenderdagen na de dag 

waarop de gedraging(en) van de perso(o)n(en) waartegen de aangifte zich richt, zich 
hebben voorgedaan. Wordt de aangifte buiten dit tijdvak gedaan, dan zal de aangifte 
niet-ontvankelijk worden verklaard, zonder dat hiertegen een hogere voorziening 
openstaat; 

- bij voorkeur onder overlegging van ondersteunend (beeld- en/of geluid)materiaal; 
- indien de tuchtcommissie met betrekking tot de gedraging(en) waartegen de aangifte zich 

richt niet reeds een oordeel heeft gegeven dan wel er niet reeds vanwege dezelfde 
gedraging tegen de perso(o)n(en) in kwestie een ontvankelijke aangifte is gedaan; 

- gerechtigden om op basis van video-opnamen mogelijke tuchtzaken aanhangig te maken 
zijn: 

 i. Competitiecommissie 
 ii. Scheidsrechterscommissie 
 iii. De aan betreffende wedstrijd verbonden leden (verenigingen) 
- bij betaling van een bedrag van EUR 200 ter zake van administratiekosten in geval van 

situatie iii. Zoals in het vorige lid genoemd;  
- tuchtzaken kunnen op basis van video-opnamen door de aan betreffende wedstrijd 

verbonden leden slechts dan aanhangig worden gemaakt indien er naar oordeel van de 
scheidsrechterscommissie en competitiecommissie gedurende de betreffende wedstrijd 
bij nader inzien geen passende straf door de scheidsrechter is uitgesproken. 

 
ARTIKEL 2.b. wordt ARTIKEL 2.c. 
 
ARTIKEL 2.c. wordt ARTIKEL 2.d. 
 
ARTIKEL 6.c. (HUIDIG) 
6.c. Ingevolge artikel 6.a kan een schorsing die uit hoofde van de spelregels het gevolg is 
van een opgelegde match penalty of gross misconduct penalty worden opgeheven tot het 
moment waarop de behandeling door de tuchtcommissie een aanvang heeft kunnen nemen. 
Een verzoek hiertoe zal in beginsel alleen in behandeling worden genomen nadat de 
voorzitter of de behandelend vice-voorzitter kennis heeft kunnen nemen van het 
scheidsrechtersrapport. 
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ARTIKEL 6.c. (NIEUW) 
6.c. Ingevolge artikel 6.a. kan een schorsing die uit hoofde van de spelregels het gevolg is 
van een opgelegde match penalty worden opgeheven tot het moment waarop de 
behandeling door de tuchtcommissie een aanvang heeft kunnen nemen. Een verzoek hiertoe 
zal in beginsel alleen in behandeling worden genomen nadat de voorzitter of de behandelend 
vice-voorzitter kennis heeft kunnen nemen van het scheidsrechtersrapport. 
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BIJLAGE II: TUCHTREGELING GESTANDAARDISEERDE AFDOENING 
 
(INLEIDING AANPASSEN) 
Op basis van artikel 4 lid 7 van het tuchtreglement kunnen door het bondsbestuur, in 
samenspraak met de tuchtcommissie, spelregels en (delen van) het sportreglement en het 
(tijdelijk) accommodatiereglement worden aangewezen waarvan bij overtreding de 
behandeling niet door de tuchtcommissie plaatsvindt, maar waarvan bij overtreding een 
gestandaardiseerde, door het bondsbestuur in samenspraak met de tuchtcommissie vast te 
stellen tuchtmaatregel, wordt opgelegd. 
 
ARTIKEL 1 (HUIDIG) 
Deze regeling is van toepassing op alle Game Misconduct Penalties en Match Penalties die 
tijdens door de Nederlandse IJshockey Bond (NIJB) georganiseerde competitiewedstrijden 
en onder auspiciën van de NIJB gespeelde vriendschappelijke wedstrijden, op basis van het 
spelregelboek van de International Ice Hockey Federation zijn opgelegd. 
 
ARTIKEL 1 (NIEUW) 
Deze regeling is van toepassing op  
a. alle Game Misconduct Penalties en Match Penalties die tijdens door de Nederlandse 

IJshockey Bond (NIJB) georganiseerde competitiewedstrijden en onder auspiciën van de 
NIJB gespeelde vriendschappelijke wedstrijden, op basis van het spelregelboek van de 
International Ice Hockey Federation zijn opgelegd. 

b. alle overtredingen tegen (delen van) het sportreglement en/of het (tijdelijk) 
accommodatiereglement. 

c. In Game Misconduct Penalties en Match Penalties die tijdens toernooien (voor 
definitie hiervan zie het sportreglement) worden opgelegd, dient het 
toernooireglement te voorzien. De toernooileiding, de scheidsrechterscommissie, 
de scheidsrechter(s) van betreffende wedstrijd en de aan de betreffende wedstrijd 
verbonden leden kunnen het bondsbestuur verzoeken Game Misonduct Penalties 
en Match Penalties alsnog aan de tuchtcommissie voor te leggen. 

 
ARTIKEL 2 (HUIDIG) 
a. Indien een speler of teamofficial een derde Game Misconduct Penalty krijgt opgelegd, is 

deze speler of teamofficial, indien dit plaatsvindt in een competitiewedstrijd, van 
rechtswege geschorst voor de eerstvolgende competitiewedstrijd in de divisie of liga 
waartoe de wedstrijd behoort waarin de derde Game Misconduct Penalty is opgelegd, 
ongeacht in welke divisie-, liga- of vriendschappelijke wedstrijd de eerste twee Game 
Misconduct Penalties zijn opgelegd. 

b. Indien een speler of teamofficial een derde Game Misconduct Penalty krijgt opgelegd, is 
deze speler of teamofficial, indien dit plaatsvindt in een vriendschappelijke wedstrijd, van 
rechtswege geschorst voor de eerstvolgende competitiewedstrijd in de divisie of liga 
waarin het team uitkomt waarvoor de speler of teamofficial aan de betreffende 
vriendschappelijke wedstrijd deelnam, ongeacht in welke divisie-, liga- of 
vriendschappelijke wedstrijd de eerste twee Game Misconduct Penalties zijn opgelegd.  

 
ARTIKEL 2 (NIEUW) 
a. Indien een speler of teamofficial tijdens een seizoen een derde Game Misconduct 

Penalty krijgt opgelegd, is deze speler of teamofficial, indien dit plaatsvindt in een 
competitiewedstrijd, van rechtswege geschorst voor de eerstvolgende 
competitiewedstrijd in de divisie of liga waartoe de wedstrijd behoort waarin de derde 
Game Misconduct Penalty is opgelegd, ongeacht in welke divisie-, liga- of 
vriendschappelijke wedstrijd de eerste twee Game Misconduct Penalties zijn opgelegd. 

b. Indien een speler of teamofficial tijdens een seizoen een vijfde Game Misconduct 
Penalty krijgt opgelegd, is deze speler of teamofficial, indien dit plaatsvindt in een 
competitiewedstrijd, van rechtswege geschorst voor de eerstvolgende 
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competitiewedstrijd in de divisie of liga waartoe de wedstrijd behoort, ongeacht in 
welke divisie-, liga- of vriendschappelijke wedstrijd de vierde Game Misconduct 
Penalty is opgelegd. 

c. Bij elke volgende Game Misconduct Penalty die aan een speler of teamofficial 
wordt opgelegd, is deze speler of teamofficial, indien dit plaatsvindt in een 
competitiewedstrijd of vriendschappelijke wedstrijd, van rechtswege geschorst 
voor de eerstvolgende competitiewedstrijd in de divisie of liga waarin het team 
uitkomt waarvoor de speler of teamofficial aan de betreffende wedstrijd deelnam. 

d. Indien een speler of teamofficial tijdens een seizoen een derde Game Misconduct 
Penalty krijgt opgelegd, is deze speler of teamofficial, indien dit plaatsvindt in een 
vriendschappelijke wedstrijd, van rechtswege geschorst voor de eerstvolgende 
competitiewedstrijd in de divisie of liga waarin het team uitkomt waarvoor de speler of 
teamofficial aan de betreffende vriendschappelijke wedstrijd deelnam, ongeacht in welke 
divisie-, liga- of vriendschappelijke wedstrijd de eerste twee Game Misconduct Penalties 
zijn opgelegd. 

e. Indien een speler of teamofficial tijdens een seizoen een vijfde Game Misconduct 
Penalty krijgt opgelegd, is deze speler of teamofficial, indien dit plaatsvindt in een 
vriendschappelijke wedstrijd, van rechtswege geschorst voor de eerstvolgende 
competitiewedstrijd in de divisie of liga, ongeacht in welke divisie-, liga- of 
vriendschappelijke wedstrijd de vierde Game Misconduct Penalty is opgelegd. 

 
NB 
Het oude artikel 2.c. komt te vervallen: 
2.c. Na een schorsing op basis van het in dit artikel bepaalde is het aantal Game Misconduct 
Penalties van de betreffende speler of teamofficial, voor de uitvoering van het in dit artikel 
bepaalde, gereduceerd tot nul. 
 
ARTIKEL 3 (HUIDIG) 
a. Indien een speler of teamofficial tijdens een competitiewedstrijd een Match Penalty krijgt 

opgelegd, is deze speler of teamofficial van rechtswege geschorst voor de eerstvolgende 
twee competitiewedstrijden in de divisie of liga waartoe de wedstrijd behoort waarin de 
betreffende Match Penalty is opgelegd.  

b. Indien een speler of teamofficial tijdens een vriendschappelijke wedstrijd een Match 
Penalty krijgt opgelegd, is deze speler of teamofficial van rechtswege geschorst voor de 
eerstvolgende twee competitiewedstrijden in de divisie of liga waarin het team uitkomt 
waarvoor de speler of teamofficial aan de betreffende vriendschappelijke wedstrijd 
deelnam. Na een schorsing op basis van het in dit artikel bepaalde is het aantal Game 
Misconduct Penalties van de betreffende speler of teamofficial, voor de uitvoering van het 
in dit artikel bepaalde, gereduceerd tot nul. 

 
ARTIKEL 3 (NIEUW) 
a. Indien een speler of teamofficial gedurende een seizoen tijdens een competitiewedstrijd 

een Match Penalty krijgt opgelegd, is deze speler of teamofficial van rechtswege 
geschorst voor de eerstvolgende twee competitiewedstrijden in de divisie of liga waartoe 
de wedstrijd behoort waarin de betreffende Match Penalty is opgelegd.  

b. Indien een speler of teamofficial gedurende een seizoen tijdens een vriendschappelijke 
wedstrijd een Match Penalty krijgt opgelegd, is deze speler of teamofficial van 
rechtswege geschorst voor de eerstvolgende twee competitiewedstrijden in de divisie of 
liga waarin het team uitkomt waarvoor de speler of teamofficial aan de betreffende 
vriendschappelijke wedstrijd deelnam. 

c. Indien een speler of teamofficial gedurende een seizoen reeds een Match Penalty 
opgelegd heeft gekregen wederom een Match Penalty tijdens een 
competitiewedstrijd krijgt opgelegd, is deze speler of teamofficial van rechtswege 
geschorst voor de eerstvolgende drie competitiewedstrijden in de divisie of liga 
waartoe de wedstrijd behoort waarin de betreffende Match Penalty is opgelegd. 
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d. Indien een speler of teamofficial gedurende een seizoen reeds een Match Penalty 
opgelegd heeft gekregen tijdens een vriendschappelijke wedstrijd een Match 
Penalty krijgt opgelegd, is deze speler of teamofficial van rechtswege geschorst 
voor de eerstvolgende drie competitiewedstrijden in de divisie of liga waarin het 
team uitkomt waarvoor de speler of teamofficial aan de betreffende 
vriendschappelijke wedstrijd deelnam.  

 
ARTIKEL 7.e. (VERWIJDEREN) 
 

In de ALV van 19-12-2007 is het volgende aangenomen 
 
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. 
 
Derhalve komt 7.e. te vervallen. 
7.e. Een speler of teamofficial van wie een zaak op basis van een Match Penalty onder 
behandeling bij de tuchtcommissie is, mag aan geen enkele competitie-of vriendschappelijke 
wedstrijd deelnemen tot zijn zaak door de tuchtcommissie is behandeld. 

 
ARTIKEL 9 (TOEVOEGEN) 
a. Met betrekking tot overtredingen zoals genoemd in artikel 1.a. of 1.b. van dit reglement is 

het bondsbestuur gerechtigd om een gestandaardiseerde strafafdoening uit te voeren 
volgens bijlage III van dit reglement; 

b. Indien bijlage III niet voorziet in een specifieke overtreding jegens (delen van) het 
sportreglement of het (tijdelijk) accommodatiereglement, is het bondsbestuur gemachtigd 
om in de geest van de genoemde reglementen te handelen; 

c. Het bondsbestuur heeft onverminderd het recht onderliggende zaak voor te leggen aan 
tuchtcommissie, waarbij de standaardstraf niet verminderd kan worden; 

d. Gedaagde (club) kan bezwaar aantekenen bij de tuchtcommissie tegen het conform 
artikel 1.a. of 1.b. ten laste gelegde en onderliggend geval onder betaling van EUR 200 
ter zake van administratiekosten. 

e. Leden zijn onverminderd verplicht om opgelegde maatregelen per direct uit te voeren en 
binnen zeven dagen, na oplegging van sanctie(s), schriftelijk verslag te doen aan het 
bondsbestuur. 
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f. Bij het in gebreke blijven van het in dit artikel onder e. heeft het bondsbestuur de 
mogelijkheid om additionele maatregelen te nemen. 
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BIJLAGE III VAN HET TUCHTREGLEMENT (TOEVOEGEN) 



Bijlage III van het tuchtreglement (nieuw) Club richting overtreder /NIJB

boete afh. van m
ate van

 overtreding

prog
ressieve boete

sta
dio

nverb
od

schorsin
g

w
aarsch

uw
ing

sta
dio

nverb
od

andere m
a
atre

gelen

N
IJB

 in kennis stellen
 van gen

om
en

 actie
s

Gedrag publiek

S-?? interventie met spelers, coaches 50-200 50-200 mogelijk n.v.t. mogelijk mogelijk ja

S-?? verbale bedreiging scheidsrechters, NIJB-officials, clubbestuurders 50-200 50-200 mogelijk n.v.t. nee mogelijk ja

S-?? fysieke bedreiging scheidsrechters, NIJB-officials, clubbestuurders 200-500 200-500 ja n.v.t. nee mogelijk ja

S-?? fysiek geweld scheidsrechters, NIJB-officials, clubbestuurders 500-1000 500-1000 ja n.v.t. nee mogelijk ja

S-?? op het ijs gooien of werpen van vloeistoffen en/of voorwerpen 100-200 100-200 mogelijk n.v.t. ja mogelijk ja

S-?? ongewenste spreekkoren 50-200 50-200 nee n.v.t. ja mogelijk ja

S-?? ongewenste spandoeken 50-200 50-200 nee n.v.t. ja mogelijk ja

S-?? opruiing 50-200 50-200 mogelijk n.v.t. nee mogelijk ja

S-?? belediging / discriminatie 50-200 50-200 mogelijk n.v.t. nee mogelijk ja

S-?? deelname aan aanval of vechtpartij n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. nee mogelijk ja

S-?? baldadigheid / provocatie n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. nee mogelijk ja

S-?? vernieling / beschadiging n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. nee verhaal schade ja

S-?? openlijke geweldpleging op of in de omgeving van de ijsbaan n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. nee mogelijk ja

S-?? huisvredebreuk / lokaal vredebreuk n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. nee mogelijk ja

S-?? bij stadionverbod zich op of omgeving ijsbaan bevinden n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. nee mogelijk ja

Club / clubbestuurders / coaches /spelers/ begeleiders nationale teams

S-??

ongenuanceerde, tendentieuze uitspraken over scheidsrechters, 

NIJB-officials, tegenstanders op fora, internet, radio, televisie 50-200 50-200

mogelijk via 

tuchtcommissie mogelijk n.v.t. mogelijk ja

S-?? idem op fora, internesites van supportersverengimgen 50-200 50-200

mogelijk via 

tuchtcommissie mogelijk n.v.t. mogelijk ja

S-?? bejegening van scheidsrechters, NIJB-officials, 50-200 50-200

mogelijk via 

tuchtcommissie mogelijk n.v.t. mogelijk ja

S-??

verbale bedreiging van scheidsrechters, NIJB-officials, 

clubbestuurders 100-200 100-200

mogelijk via 

tuchtcommissie mogelijk n.v.t. mogelijk ja

S-??

fysieke bedreiging van scheidsrechters, NIJB-officials, 

clubbestuurders 200-500 200-500

mogelijk via 

tuchtcommissie nee n.v.t. mogelijk ja

S-?? fysieke geweld van scheidsrechters, NIJB-officials, clubbestuurders 500 500 ja nee n.v.t. mogelijk ja

S-??

op het ijs gooien of werpen van vloeistoffen en/of voorwerpen(vanaf 

tribune) n.v.t. mogelijk ja

S-?? fysieke contacten op tribune 500 500 ja n.v.t. mogelijk ja

S-?? uitspraken officiële speakers middels geluidsinstallatie 50-100 50-100 ja n.v.t. mogelijk ja

deelname bijeenkomst referees/coaches/captains (Eredivisie) 50 nee n.v.t. n.v.t. mogelijk ja
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Ontvangst scheidsrechters/supervisors met partner

S32-g koffie /consumpties voor, tijdens en na wedstrijd nee 50-100 De bedragen in dit blok zijn van toepassing op Ere- en Eerste divisie. 

S32-g kleedkamer: netheid, veiligheid nee 50-100 In de andere divisies zullen bedragen 10-20 worden toegepast.

S32-g uitrijkaart daar waar parkeerautomaten staan nee 50-100

S32-g begeleiding voor, tijdens en na de wedstrijd nee 50-100

S-33 gereserveerde zitplaatsen partners scheidsrechters / supervisors nee 50-100

Sportreglement

S-16 kleurstelling uitrusting nee 50-200

S-28 niet op komen dagen / staken wedstrijd nee max. 500

S-29 weigeren te spelen nee max. 500

S-12 NIJB-paspoorten nee 20-100

spelregels belijning, reclame ijsbaan en uitusting nee 50-100

S-39 live sheet Eredivisie nee 50-100

S-32 / bijlage 

S

bij wedstrijden U17 en lager: geen of niet juiste 

aantal/gediplomeerde clubscheidsrechters inzetten nee 10-50

S-?? verzuim organisatie infobijeenkomst U14-spelers nee 200

S-?? lokaal arbitrageplan / scheidsrechterscoördinator nee 200

S-27e melden vriendschappelijke wedstrijden nee sportreglement

S-36 foutief invullen wedstrijdformulier (papier/elektronisch) 1-5 1-5

Acc

fysieke, stabiele (vaste) afscherming spelers, scheidsrechters vs. 

publiek bij verlaten ijs nee 200

S- 2e goalie in 1e divisie nee 50-100

S-?? video-opnamen Eredivisie nee 50-100

S43-g onvoldoende maatregelen risicowedstrijd max. 500 max. 500

Toegangsregeling

S-33 / S-?? NIJB-pas gerechtigden + (gereserveerde) zitplaatsen

clubbestuurders

team
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TIJDELIJK ACCOMMODATIEREGLEMENT EREDIVISIE VANAF 2009-2010 

NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND 
ALV, 23-06-2009 

AGENDAPUNT 11.d. 

 
Er dient te worden voldaan aan het sportreglement, het tuchtreglement en het (tijdelijk) 
accommodatiereglement inclusief bijlagen. 
 
Met ingang van het seizoen 2011-2012 is het accommodatiereglement onverwijld bindend.  
Vooruitlopend daarop is een tijdelijk accommodatiebeleid van kracht voor ijsbanen waar 
Eredivisiewedstrijden worden gespeeld. 
 
Het tijdelijk accommodatiereglement treedt in werking op 1 september 2009; het definitieve 
accommodatiereglement treedt in werking op 1 september 2011. Voor fysieke aanpassingen 
(de onderstreepte gedeelten in onderstaande tekst) gesteld in het tijdelijk accommodatie-
reglement krijgen de clubs een implementatieperiode tot uiterlijk 1 januari 2010. 
Ondanks het feit dat clubs/ijsbanen uiterlijk tot 1 januari 2010 de gelegenheid hebben om 
voor de fysieke aanpassingen zorg te dragen, zijn zij tot die tijd onvoorwaardelijk verplicht 
om op adequate en preventieve wijze voor de veiligheid van tegenstanders, scheidsrechters 
en overige NIJB-officials zorg te dragen. 
 
1. Op het einde van het seizoen 2008-2009 voldeden locaties waar Eredivisie wordt 

gespeeld aan een aantal voorwaarden met betrekking tot hun accommodatie. Op 
bedoelde onderdelen mag vanaf het seizoen 2009-2010 niet worden ingeboet. 

 
2. Faciliteiten voor scheidsrechters, linesmen en supervisors (sportreglement, artikel 32.g.) 
 

SPORTREGLEMENT 

ARTIKEL 32: SCHEIDSRECHTERS, LINESMEN EN SUPERVISORS 

g.   Faciliteiten voor scheidsrechters, linesmen en supervisors: 
- Voor aanvang van de wedstrijd dient de scheidsrechter beschikking te krijgen over 
 een sleutel van de scheidsrechterskleedkamer; 
- Voor aanvang van de wedstrijd dienen de genoemde NIJB-officials en hun partners 
 een drankje aangeboden te krijgen. Voor Eredivisie- en Eerste divisiewedstrijden 
 dient dit in een VIP-ruimte te geschieden; 
- In de pauzes dienen de NIJB-officials in de scheidsrechterskleedkamer te worden 
 voorzien van koffie, thee en frisdrank (sportdrank); 
- De scheidsrechterskleedkamer dient schoon en veilig te zijn; 
- Voor Eredivisie- een Eerste divisiewedstrijden dient de kleedkamer 1½ uur voor 
 aanvang van de wedstrijd beschikbaar te zijn voor scheidsrechters en linesmen; 
- De kleedkamer mag eerst dan aan anderen ter beschikking worden gesteld, zodra 
 de scheidsrechters en linesmen deze hebben verlaten en deze middels teruggave 
 van de sleutel hebben vrijgegeven; 
- Na afloop van de wedstrijd dienen de genoemde NIJB-officials en hun partners een 
 drankje aangeboden te krijgen. Voor Eredivisie- en Eerste divisiewedstrijden dient 
 dit in een VIP-ruimte te geschieden; 
- Daar waar het parkeerterrein voorzien is van een betaalautomaat dienen 
 scheidsrechters, linesmen en supervisors een uitrijdkaart te krijgen. 

  
3. Verlichting van het speelveld (accommodatiereglement, artikel 2.b.) 

 
ACCOMMODATIEREGLEMENT 

ARTIKEL 2: FACILITEITEN 
b. Verlichting van het speelveld: 
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 In aansluiting op, en ter specificatie van het IIHF-spelregelboek dient de gemiddelde, 
 horizontale verlichtingssterkte op de ijsvloer in gebruikstoestand bij wedstrijden 
 minimaal 700 lux te zijn en wordt een gemiddelde horizontale verlichtingssterkte van 
 minimaal 1200 lux aanbevolen. 
 
4. Video-opnamen (sportreglement, artikel XX) 

 

SPORTREGLEMENT 
ARTIKEL XX: VIDEO-OPNAMEN 

a. Bij Eredivisiewedstrijden is de thuisclub verantwoordelijk voor het maken van video-
 opnamen van de wedstrijd. 
b. De thuisclub dient deze opnamen, bij voorkeur meteen na de wedstrijd, doch uiterlijk 
 48 uur na afloop van de wedstrijd, via digitale media beschikbaar te stellen aan de 
 tegenstander, de scheidsrechter die de wedstrijd heeft geleid en op verzoek ook aan 
 het bondsbureau van de NIJB. 
c. De video-opnamen kunnen gebruikt worden ter ondersteuning  of ter opstart van een 
 (mogelijke) tuchtzaak (zie hiervoor ook tuchtreglement en bijlagen bij dit 
 tuchtreglement) en ten behoeve van educatie van diverse doelgroepen. 

 
5. IJsoppervlak (accommodatiereglement, artikel 14) 

 
ACCOMMODATIEREGLEMENT 
ARTIKEL 14: IJSOPPERVLAK 

De ondergrond van een ijsbaan (het gedeelte onder het ijs) van A-locaties dient helder 
wit te zijn in verband met video- en televisieopnamen. 

 
6. Veiligheid (accommodatiereglement, artikel 12) 
 
 ACCOMMODATIEREGLEMENT 

 ARTIKEL 12: VEILIGHEID 

Alle accommodaties met de status van een A- of B-locatie moeten aan onderstaande 
eisen voldoen. Voor C-locaties wordt onderstaande ten zeerste aanbevolen. 
a. Spelers- en strafbanken dienen fysiek afgeschermd te worden van het publiek. Ook 

dienen fysieke maatregelen genomen te zijn zodat geen voorwerpen of vloeistoffen 
naar de spelers, teamofficials en bench-officials gegooid kan worden. 

b. De weg van kleedkamers naar het ijs en vice versa moet ten behoeve van spelers en 
scheidsrechters fysiek (bijvoorbeeld middels vaste hekken) en middels beveiligings-
personeel/stewards beveiligd zijn (spelerstunnel), zodat geen voorwerpen of 
vloeistoffen naar de scheidsrechters gegooid kunnen worden én zodat geen fysiek 
contact tussen scheidsrechters en toeschouwers mogelijk is. Zolang spelers en/of 
scheidsrechters zich nog niet op ijs of in de kleedkamer bevinden mogen niet 
geautoriseerde personen zich niet op deze plek (kunnen) begeven. 

c. Voorafgaande, tijdens en na de wedstrijden mogen zich slechts geautoriseerde 
personen in de onmiddellijke omgeving van de kleedkamers bevinden. 

d. Onder “geautoriseerde personen” wordt verstaan spelers en teambegeleiding van 
beide teams (die beschikken over een NIJB-paspoort), scheidsrechters en 
supervisors van dienst, bench-officials, leden van het bondsbestuur, herkenbaar 
beveiligingspersoneel en mediavertegenwoordigers (de laatste groep echter 
uitsluitend 15 minuten of later na afloop van de wedstrijd). 

e. De NIJB zal per A- en B-locatie een op de locatie gerichte instructie verstrekken,  
waaraan minimaal moet worden voldaan met betrekking tot de onderdelen die in dit 
artikel worden genoemd. 
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7. Melden van wedstrijdgegevens (sportreglement, artikel 39.d.) 
 
SPORTREGLEMENT 

ARTIKEL 39: MELDEN VAN WEDSTRIJDGEGEVENS 

d. Eredivisieclubs zijn verplicht om online en realtime de wedstrijdgegevens in het 
elektronische wedstrijdformulier bij te houden. 

 
8. Reclame-uitingen (accommodatiereglement, artikel 7) 
 
 ACCOMMODATIEREGLEMENT 
 ARTIKEL 7: RECLAME-UITINGEN 

a. In de Eredivisie moet op specifieke locaties op de boarding ruimte gereserveerd 
worden voor bonds- en/of Eredivisiesponsoren. 

b. Voor wedstrijden van het nationale team, bekerfinale en andere onder auspiciën van 
de NIJB vallende wedstrijden of evenementen, dient de boarding blanco te worden 
opgeleverd. 

 
9. Belijning (spelregelboek, hoofdstuk 1) 
 De belijning dient duidelijk en overeenkomstig het IIHF spelregelboek te zijn. 
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Met betrekking tot punt 6 (Veiligheid) dienen de ijsbanen voor aanvang van het seizoen 
2009-2010 aangepast te worden conform onderstaande specificaties. 
 
Amsterdam 
- Vaste fysieke afscheiding waar scheidsrechters op en van het ijs gaan direct aan de 

tribune grenzend van bovenkant (zijkant en bovenkant - afdakje van plexiglas?) 
- Afscherming spelersbanken en strafbanken middels plexiglas (afdakjes van plexiglas) 
- Parkeergelegenheid voor scheidsrechters, supervisors en bondsbestuursleden 
- Afscheiding tussen de beide spelersbanken 
 
Den Haag 
- Plexiglas rondom de gehele ijsbaan, waardoor spelers, scheidsrechters, teambegeleiders 

en publiek fysiek gescheiden worden inclusief afdakjes van plexiglas. 
- Vaste fysieke afscheiding waar spelers en scheidsrechter op en van het ijs gaan aan 

zijkant en direct aan de tribune grenzend ook van bovenkant (zijkant en bovenkant - 
afdakje van plexiglas?) 

- Schone scheidsrechterskleedkamer met schoon toilet en (warme) douche 
- Parkeergelegenheid voor scheidsrechters, supervisors en bondsbestuursleden 
 
Eindhoven 
- Vaste fysieke afscheiding waar spelers en scheidsrechter op en van het ijs gaan aan 

zijkant en direct aan de tribune grenzend ook van bovenkant (afdakje van plexiglas?) 
 
Geleen 
- De volgende hekken dienen visueel afgeschermd te worden 
 - daar waar spelers en scheidsrechters het ijs verlaten 
 - tussen publiek en spelersbank bezoekers 
- Afgesloten en vergrendelde deur in catacomben (bij de scheidsrechterskleedkamers) 
- Afscheiding tussen de beide spelersbanken 
 
Groningen 
- Vaste fysieke afscheiding waar scheidsrechters op en van het ijs gaan direct aan de 

tribune grenzend van bovenkant (zijkant en bovenkant -afdakje van plexiglas?) 
 
Heerenveen 
- Vaste fysieke afscheiding waar scheidsrechters op en van het ijs gaan direct aan de 

tribune grenzend van bovenkant (zijkant en bovenkant - afdakje van plexiglas?) 
- Vaste fysieke afscheiding waar spelers op en van het ijs gaan (voorkomen fysieke en/of 

verbale contacten tussen spelers en toeschouwers) 
- Afscherming spelersbanken en strafbanken middels plexiglas (afdakjes) 
 
Nijmegen 
- Vaste fysieke afscheiding waar scheidsrechters op en van het ijs gaan direct aan de 

tribune grenzend van bovenkant (zijkant en bovenkant - afdakje van plexiglas?) 
- De volgende hekken dienen visueel afgeschermd te worden: in de catacomben om 

confrontaties tussen enerzijds spelers en scheidsrechters en toeschouwers anderzijds, te 
voorkomen. 

- Uitrijdkaarten voor scheidsrechters, supervisors en bondsbestuursleden 
 
Tilburg 
- Vaste fysieke afscheiding waar scheidsrechters op en van het ijs gaan direct aan de 

tribune grenzend van bovenkant (zijkant en bovenkant - afdakje van plexiglas?) 
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Utrecht 
- Vaste fysieke afscheiding waar spelers en scheidsrechter op en van het ijs gaan aan 

zijkant en direct aan de tribune grenzend ook van bovenkant (zijkant en bovenkant - 
afdakje van plexiglas?) 

- Totale afscherming spelersbanken middels plexiglas (scheiding spelers en publiek), 
inclusief afdakje. 

 
Clubs zijn verplicht om vóór 1 september 2009 respectievelijk 1 januari 2010 digitale foto’s 
aan de NIJB beschikbaar te stellen, waaruit blijkt dat aan bovengenoemde individuele 
voorwaarden is voldaan. 
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(VERNIEUWD) ACCOMMODATIEREGLEMENT 
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND 

ALV, 23-06-2009 
AGENDAPUNT 11.e. 

 
TOELICHTING OP HET VERNIEUWDE ACCOMMODATIEREGLEMENT 
Het huidige accommodatiereglement van de Nederlandse IJshockey Bond (NIJB) stamt uit 
1991 en verdient aanpassing. 
 
Om deze aanpassing te verwezenlijken zijn de volgende documenten bestudeerd: 
1. Ever thought of building an ice rink? (IIHF publicatie inclusief DVD) 
2. Notitie accommodatiebeleid (E. Euverman, destijds bestuurslid NIJB en secretaris VKN – 
 2004) 
3. IIHF Championship Regulations (2002) 
4. 2008 IIHF Championship Regulations (World Championship and World Championships 
 Division I – May 2007) 
5. Landelijk accommodatiebeleid van VWS en NOC*NSF (2002) 
6. Sportreglement NIJB 
 
Voor accommodaties waar men wereldkampioenschappen wil organiseren, verwijst de NIJB 
naar de IIHF Championship Regulations. 
 
De NIJB heeft de volgende uitgangspunten genomen: 
- Het accommodatiebeleid is gericht op de situatie in Nederland. 
- De NIJB richt zich op zaken waaraan een accommodatie moet voldoen en bijvoorbeeld 

niet op te verkrijgen subsidies. 
- De NIJB onderscheidt: 

- A-locaties: deze zijn geschikt voor wedstrijden in de Eredivisie en internationale 
 wedstrijden, anders dan een wereldkampioenschap 
- B-locaties: deze zijn geschikt voor wedstrijden in de Eerste divisie 
- C-locaties: deze zijn geschikt voor wedstrijden in overige divisies  
- D-locaties: deze zijn geschikt als trainingsaccommodatie 

-  Het accommodatiereglement van 1991 is als basis voor het vernieuwde accommodatie
 reglement genomen. 
 
De NIJB stelt het volgende voor: 
1. Het vernieuwde accommodatiereglement treedt in werking met ingang van het seizoen 
 2011-2012. Vanaf dat seizoen wordt voor de Eredivisie en de Eerste divisie geen 
 dispensatie (meer) verleend op het accommodatiereglement. 
2. Met ingang van het seizoen 2009-2010 treedt voor de Eredivisie het tijdelijk 
 accommodatiereglement in werking. 
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ARTIKEL 1: ALGEMEEN 
a. In dit reglement worden nadere eisen omschreven waaraan leden moeten voldoen ten 
 einde toestemming te verkrijgen voor het spelen van ijshockeywedstrijden onder 
 auspiciën van de Nederlandse IJshockey Bond (NIJB). 
b. Indien eisen zich richten op specifieke divisies of locaties dan zal dit worden vermeld. 
c. Locaties: 

- A-locaties: deze zijn geschikt voor wedstrijden in de Eredivisie en internationale 
 wedstrijden, anders dan een Wereldkampioenschap 
- B-locaties: deze zijn geschikt voor wedstrijden in de Eerste divisie 
- C-locaties: deze zijn geschikt voor wedstrijden in overige divisies  
- D-locaties: deze zijn geschikt als trainingsaccommodatie 

d. Op basis van de inventarisatie met behulp van de checklist, die als bijlage aan dit 
 document is toegevoegd, kent het bondsbestuur de kwalificatie A-, B-, C- of D-locatie toe. 
 
ARTIKEL 2: FACILITEITEN 
a. Een kunstijsbaan dient te voldoen aan de bepalingen zoals omschreven in dit 
 accommodatiereglement, het sportreglement en het IIHF-spelregelboek inclusief het zgn. 
 “Video Goal Judge System”. 
b. Verlichting van het speelveld: 
 In aansluiting op, en ter specificatie van het IIHF-spelregelboek dient de gemiddelde, 
 horizontale verlichtingssterkte op de ijsvloer in gebruikstoestand bij wedstrijden  

- op A-locaties minimaal 700 lux te zijn en wordt een gemiddelde horizontale 
 verlichtingssterkte van 1200 lux aanbevolen. 
- op overige locaties minimaal 700 lux te zijn en wordt een gemiddelde horizontale 
 verlichtingssterkte van 1000 lux aanbevolen.  

c. Dopingcontrole:  
1. Bij een dopingcontrole binnen wedstrijdverband is de thuisspelende club c.q. 

vereniging/stichting verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van een 
dopingcontrolestation. Het dopingcontrolestation dient te voldoen aan de door 
dopingcontrole-uitvoerende organisatie gestelde vereisten. 

2. Een thuisspelende club c.q. vereniging/stichting dient te assisteren bij het inrichten 
van het dopingcontrolestation, zodra zij door de dopingcontrole-official of de 
contactpersoon voor dopingcontroles op de hoogte zijn gesteld van een 
dopingcontrole. 

d. A-locaties dienen te beschikken over een high speed internetverbinding ten behoeve van 
 het live invullen van het wedstrijdformulier op www.nijb.nl. 
e. Alle locaties dienen te beschikken over een separate ruimte ten behoeve van bench 
 officials, waar zij hun werkzaamheden kunnen verrichten. 
f. Alle locaties dienen te beschikken over een separate EHBO-ruimte, die voorzien is van 
 de  benodigde materialen, een zuurstoffles en een hartdefillibrator. Tijdens wedstrijden 
 dient er EHBO-personeel aanwezig te zijn. Bij Eredivisiewedstrijden moet een dokter 
 aanwezig zijn. 
 
ARTIKEL 3: BESCHIKBAARHEID VAN DE ACCOMMODATIE 
a. Voor het spelen in de Eredivisie en de Eerste divisie dienen in de periode van medio 
 september tot en met medio maart 26 weken beschikbaar te zijn voor het spelen van 
 ijshockeywedstrijden. 
b. Voor het spelen in de overige divisies dienen in de periode van 1 oktober tot en met 
 medio maart 23 weken beschikbaar te zijn voor het spelen van ijshockeywedstrijden. 
 
ARTIKEL 4: BESCHIKBARE IJSUREN 
a. Wedstrijden dienen plaats te vinden van vrijdagavond tot en met zondagavond waarbij 
 het aanvangstijdstip niet later mag zijn dan 21.00 uur. De aanvangstijdstippen zullen 
 zodanig worden vastgesteld dat het bezoekende team geacht wordt op een redelijke tijd 
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 weer thuis te zijn e.e.a. in overeenstemming met de leeftijd van de spelers. Dit geldt in 
 het bijzonder voor de zondag. 
b. Voor de Eredivisie moet de mogelijkheid aanwezig zijn om wedstrijden te spelen op 
 midweekse dagen (bij voorkeur dinsdag of woensdag) gedurende een bepaalde periode 
 van de competitie. Op midweekse dagen zal het aanvangstijdstip van de wedstrijd niet 
 later zijn dan 20.30 uur. 
c. De beschikbare ijstijden dienen in overeenstemming te zijn met de wedstrijdduur. Hierbij 
 dient bovendien rekening te worden gehouden met het prepareren van de ijsvloer. 
d. De leden stellen minimaal 10 uren ijstijd per seizoen ter beschikking voor trainingen of 
 wedstrijden van nationale selecties. 
e. Tarieven en afspraken met betrekking tot de onder d. genoemde activiteiten worden 
 vastgelegd in overleg met de verhuurder. 
 
ARTIKEL 5: ACCOMMODATIELICENTIE 
a. Een accommodatielicentie wordt verstrekt aan een lid dat voldoet aan het sportreglement 
 en de in dit reglement genoemde voorwaarden. 
b. Een lid wordt toegelaten tot een divisie indien dit lid over de juiste accommodatielicentie 
 beschikt. 
c. Indien een lid promoveert en derhalve over een hoger ingeschaalde locatie dient te 
 beschikken of een lid over een nieuwe locatie beschikt, zal voor aanvang van het seizoen 
 de accommodatie door de NIJB gecontroleerd worden op de artikelen in dit reglement. 
d. Op alle locaties zal gedurende het seizoen controle worden uitgeoefend op de in dit 
 reglement genoemde artikelen. Scheidsrechters en door de NIJB bevoegd geachte 
 personen kunnen overtredingen melden bij het bondsbureau van de NIJB. 
e. De onder d. genoemde controle wordt uitgebreid met een controle op de voorzieningen 
 voor toeschouwers: 

1. Voor de Eredivisie moet men minimaal over 1000 tribuneplaatsen beschikken. Hierbij 
gaat de voorkeur uit naar overwegend zitplaatsen. 

2. Er dienen voldoende leunhekken en voorzieningen aanwezig te zijn om maatregelen 
te kunnen treffen bij zogenaamde risicowedstrijden.  

3. Voor niet A-locaties geldt dat indien geen bescherminggevend glas boven op de 
bestaande boarding is aangebracht, dient er een neutrale ruimte van minimaal 1,65 
meter rondom het speelveld te zijn aangebracht waartussen zich geen publiek mag 
bevinden. 

4. Tijdens wedstrijden dient men gebruik te kunnen maken van de EHBO-ruimte en 
dient er EHBO-personeel aanwezig te zijn. 

5. Er dienen voldoende toiletten aanwezig te zijn in relatie tot het aantal beschikbare 
tribuneplaatsen. De ligging van deze toiletten kan van belang zijn bij eventuele 
risicowedstrijden. 

6. Er dienen voldoende horeca verkooppunten aanwezig te zijn ten behoeve van de 
bezoekers. 

7. Bij de Eredivisie en Eerste divisie dient de ijsbaan de beschikking te hebben over 
voldoende parkeergelegenheid. 

8. Bij de Eredivisie en Eerste divisie moet het mogelijk zijn een afgescheiden 
tribunedeel voor gasten te creëren. 

9. De kleedkamers dienen schoon en conform de huidige eisen van hygiëne te worden 
aangeboden aan de teams. De betreffende teams dienen de kleedkamer in 
ordentelijke staat achter te laten. 

 
ARTIKEL 6: RISICOWEDSTRIJDEN 
Voor het begrip risicowedstrijden en de te nemen maatregelen geldt het bepaalde in het  
artikel 43 van het sportreglement van de NIJB. Alle veiligheidsmaatregelen behoeven de 
goedkeuring van het bondsbestuur en de lokale politie. Indien het thuisspelende lid de 
vereiste maatregelen niet treft, is hij strafbaar conform artikel 2 van het tuchtreglement van 
de NIJB. 
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Aan de accommodatie worden de volgende aanvullende eisen gesteld: 
a. Supporters dienen via gescheiden ingangen tot de accommodatie toegelaten te worden. 

Zij worden bij binnenkomst door de suppoosten van één of beide teams of door 
beveiligingsbeambten gefouilleerd. Bij de kassa c.q. ingang dient een bord te worden 
aangebracht waarop staat aangegeven dat er wordt gefouilleerd.  

b. Voor de genodigden wordt gebruik gemaakt van een aparte ingang.  
c. De supporters worden ondergebracht in aparte vakken die voorzien zijn van een 

deugdelijke afscheiding.  
d. Veiligheidsmaatregelen moeten kunnen worden uitgevoerd zonder dat dit aanleiding 

geeft tot betaling van enige schadeloosstelling als gevolg van gederfde inkomsten. 
 
ARTIKEL 7: RECLAME-UITINGEN 
a. In de Eredivisie moet op specifieke locaties op de boarding ruimte gereserveerd worden 

voor bonds- en/of Eredivisiesponsoren. 
b. Voor wedstrijden voor het nationale team, bekerfinale en andere onder auspiciën van de 

NIJB vallende wedstrijden of evenementen, dient de boarding blanco te worden 
opgeleverd. 

 
ARTIKEL 8: HORECA-OVEREENKOMST 
Voor alle wedstrijden in de Eredivisie en Eerste divisie geldt in de hal een verbod voor de 
verkoop van consumptieartikelen uit glas of blik. Consumptieartikelen uit glas of blik die zich 
in de hal bevinden, dienen onmiddellijk in beslag te worden genomen. Alleen het gebruik van 
plastic of papieren bekers is toegestaan. 
 
ARTIKEL 9: TRIBUNEPLAATSEN 
a. De lokale overheid stelt per accommodatie het maximaal aantal tribuneplaatsen vast. 
 Het is de leden verboden meer kaarten te verkopen voor één wedstrijd dan het maximale 
 aantal. 
b. Het thuisspelende lid dient per wedstrijd plaatsen te reserveren zoals dat in het 
 sportreglement omschreven is. 
 
ARTIKEL 10: PERSVOORZIENINGEN 
De Eredivisieclubs dienen zorg te dragen voor de volgende voorzieningen. 
a. Een perstribune dient voldoende plaats te bieden aan schrijvende pers, 
 radioverslagleggers en TV-reporters. 
b. Krachtstroomvoorziening voor TV-uitzending. 
c. Parkeerruimte in de directe omgeving van het gebouw voor de plaatsing van regie- en 
 straalverbindingswagen. 
 
ARTIKEL 11: DISPENSATIE 
Het bondsbestuur heeft het recht inzake dit reglement aan de leden dispensatie te verlenen, 
behalve op die bepalingen die betrekking hebben op de veiligheid van publiek en spelers, 
hierbij met name doelend op artikel 8 en 9. 
 
ARTIKEL 12: VEILIGHEID 
Alle accommodaties met de status van een A- of B-locatie moeten aan onderstaande eisen 
voldoen. Voor C-locaties wordt onderstaande ten zeerste aanbevolen. 
a. Spelers- en strafbanken dienen fysiek afgeschermd te worden van het publiek. Ook 
 dienen fysieke maatregelen genomen te zijn zodat geen voorwerpen of vloeistoffen naar 
 de spelers, teamofficials en bench-officials gegooid kan worden. 
b. De weg van kleedkamers naar het ijs vice versa moet ten behoeve van spelers en 
 scheidsrechters fysiek (bijvoorbeeld middels vaste hekken) en middels beveiligings-
 personeel/stewards beveiligd zijn (spelerstunnel), zodat geen voorwerpen of vloeistoffen 
 naar de scheidsrechters gegooid kunnen worden én zodat geen fysiek contact tussen 
 scheidsrechters en toeschouwers mogelijk is. Zolang spelers en/of scheidsrechters zich 
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 nog niet op ijs of in de kleedkamer bevinden, mogen niet geautoriseerde personen zich 
 niet op deze plek (kunnen) begeven. 
c. Voorafgaande, tijdens en na de wedstrijden mogen zich slechts geautoriseerde 
 personen in de onmiddellijke omgeving van de kleedkamers bevinden. 
d. Onder “geautoriseerde personen” wordt verstaan spelers en teambegeleiding van beide 
 teams (die beschikken over een NIJB-paspoort), scheidsrechters en supervisors in 
 dienst, bench-officials, leden van het bondsbestuur, herkenbaar beveiligingspersoneel en 
 mediavertegenwoordigers (de laatste groep echter uitsluitend 15 minuten of later na 
 afloop van de wedstrijd). 
e. De NIJB zal per A- en B-locatie een op de locatie gerichte instructie verstrekken waaraan 
 minimaal moet worden voldaan met betrekking tot de onderdelen die in dit artikel worden 
 genoemd. 
 
ARTIKEL 13: VIDEO-OPNAMEN 
a. Elke ijsbaan die de status van A-locatie heeft (en voor de overige locaties ten zeerste 
 aanbevolen) moet beschikken over HD-videoapparatuur, die het mogelijk maakt om 
 gedurende wedstrijden opnamen te maken van alle situaties op en rond het ijs (incl. 
 tribunes). 
b. Elke ijsbaan die de status van A-locatie heeft, moet beschikken over een “Video Goal 
 Judge System”. 
 
ARTIKEL 14: IJSOPPERVLAK 
De ondergrond van een ijsbaan (het gedeelte onder het ijs)  van A-locaties dient helder wit te 
zijn in verband met video- en televisieopnamen. 
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BIJLAGE: CHECKLIST T.B.V. ACCOMMODATIELICENTIE 
 
 Akkoord?  
 Ja neen opmerking 
IIHF voorschriften    

Regel 101 – Afmetingen van een ijsbaan    

Regel 102 – Boarding    

Regel 103 – Schopplaats    

Regel 104 – Deurtjes    

Regel 105 – Bescherminggevend glas    

Regel 106 – Netten aan korte zijden    

Regel 111 – Doellijnen    

Regel 112 – Blauwe lijnen    

Regel 113 – Middenlijn    

Regel 115 – Middenstip en middencirkel    

Regel 116 – Face-off stippen in neutrale vak    

Regel 117 – Face-off stippen en cirkels in eindzones    

Regel 119 – Doelgebied    

Regel 130 – Doelen    

Regel 140 – Spelersbanken    

Regel 141 – Strafbanken    

Regel 142 – Doelrechterbankjes    

Regel 143 – Bank voor wedstrijdofficials    

Regel 151 – Sirene    

Regel 152 – Klok    

Regel 153 – Rode en groene lampen    

Regel 160 – Spelerskleedkamer    

Regel 161 – Kleedkamer voor scheidsrechters en linesmen    

Regel 170 – IJsbaanverlichting    
Overige voorschriften accommodatiebeleid    

Artikel 2b – Verlichting    

Artikel 2c – Ruimte voor dopingcontrole    

Artikel 2d – High speed internetverbinding    

Artikel 2e – Separate ruimte voor bench officals    

Artikel 2f – EHBO-ruimte incl. materialen en apparatuur    

Artikel 3 – Beschikbaarheid accommodatie    

Artikel 4 – Beschikbare ijsuren    

Artikel 5e1 – Beschikbare tribuneplaatsen    

Artikel 5e2 – Voorzieningen staantribune    

Artikel 5e3 – Ruimte rondom speelveld    

Artikel 5e4 – Beschikbare EHBO-ruimte    

Artikel 5e5 – Voldoende toiletten toeschouwers    

Artikel 5e7 – Voldoende parkeergelegenheid    

Artikel 5e8 – Mogelijkheid tot aparte vakken voor bezoekers    

Artikel 5e9 – Schone en hygiënische kleedkamers    

Artikel 6 – Maatregelen risicowedstrijden    

Artikel 6a – Gescheiden ingangen supporters - risico    

Artikel 6b – Aparte ingang voor genodigden - risico    

Artikel 6c – Aparte  vakken voor bezoekers    

Artikel 7 – Reclame op boarding van bondsponsors     

Artikel 8 – Drankverkoop in hal    

Artikel 9a – Maximale aantal tribuneplaatsen    

Artikel 9b – Locatie gereserveerde plaatsen    

Artikel 10 – Persvoorzieningen    

Artikel 12a – Fysieke afscheiding spelers- en strafbanken    

Artikel 12b – Fysieke afscheiding weg van en naar 
kleedkamer 

   

Artikel 14 – Kleur ijsoppervlak    
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Overige voorschriften accommodatiebeleid conform 
sportreglement 

   

Artikel 32g – Faciliteiten scheidsrechters, linesmen en 
supervisors 

   

 

 


