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NOTULEN 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND 

MAANDAG 26 JANUARI 2015 
IN ‘T VEERHUIS TE NIEUWEGEIN 

 
Notulist  
Wilma Olijhoek, office manager Nederlandse IJshockey Bond  
 
Aanwezig 
Zie bijgevoegde presentielijst (bijlage 1). 
 
Agenda 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Ingekomen stukken 
4. Notulen van de buitengewone algemene ledenvergadering van 12 februari 2014 
5. Activiteitenverslag NIJB 2013 
6.a. Jaarrekening NIJB 2013 
6.b. Verslag van de financiële commissie kalenderjaar 2013 
7. Toetreding leden 
8. Vaststelling c.q. wijziging van statuten en reglementen 
9. Ontwikkelingen 
10. Bestuursverkiezing  
11. Benoeming leden vaste commissies seizoen 2014-2015 
12.a. Vaststelling contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2014-2015 
12.b. Vaststelling scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2014-2015 
13.a. Jaarplan NIJB 2015 
13.b. Begroting NIJB 2015 
14. Onderscheidingen 
15. Rondvraag 
16. 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 aanwezige ereleden, leden van 
verdienste en commissieleden. 
 
De voorzitter resumeert dat hij na zijn burgemeesterschap in Groningen conform afspraak 
als voorzitter weer terug zou komen bij de Nederlandse IJshockey Bond 
 
In memoriam 
Ook het afgelopen jaar is ons helaas een aantal ijshockeyvrienden ontvallen. In het 
bijzonder en zonder anderen daarbij tekort te doen, noemt de voorzitter hier:  
 
Math Hautvast 
Matje Hautvast is in april 2014 op 76-jarige leeftijd overleden. Hautvast was gedurende 
bijna twintig jaar materiaalman van het Nederlandse ijshockeyteam bij zowel de mannen als 
de vrouwen. Ook was hij jarenlang actief voor de ijshockeyclub in Geleen. Matje Hautvast 
overleed na enkele dagen van ziekte. In zijn stofjas met NIJB-embleem was hij lange tijd 
een bekend gezicht langs de ijsbanen in Nederland en bij wereldkampioenschappen. In de 
loop der jaren deed hij internationaal enorm veel vrienden op uit het ijshockey, de sport die 
alles voor hem betekende. Hoewel hij vooral Limburgs sprak, kon hij in de universele taal 
van het ijshockey gesprekken voeren met iedereen, van Rus tot Amerikaan. De 
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betrokkenheid bij het ijshockey begon in Geleen, waar hij regelmatig op de ijsbaan kwam 
en redelijk bleek te kunnen schaatsen. Dit leidde uiteindelijk tot de oprichting van een 
recreatieteam, de Matjes. Rond die periode schafte hij ook zijn eerste slijpmachine aan en 
groeide in zijn rol als materiaalman. Halverwege de jaren tachtig raakte hij betrokken bij de 
nationale ploegen, een rol die hij bleef vervullen tot zo’n tien jaar geleden. Maar bovenal 
was Matje dag en nacht stand-by voor het Geleense en het Nederlandse ijshockey. Met 
Math is zeker een unieke persoonlijkheid heengegaan. Zijn eenvoud was zijn schoonheid.’  

Jacques Herijgers 
Trappers-icoon Jacques Herijgers is op woensdag 16 april 2014 op 81-jarige leeftijd in zijn 
woonplaats Tilburg overleden. Hij was erelid van Tilburg Trappers, de Nederlandse 
IJshockey Bond en werd op 21 oktober 2013 door burgemeester Noordanus van Tiburg 
koninklijk onderscheiden. Jacques was sinds enkele maanden ernstig ziek. De in Tilburg 
geboren Herijgers werd in 1947 lid van Trappers. Eerst als materiaalman, maar niet veel 
later ook als speler. Als secretaris aan de zijde van voorzitter Henk Pellikaan maakte 
Herijgers de gouden periode van het Tilburgse ijshockey mee. Essentieel hierbij was de 
komst van enkele Tsjechen naar de Kruikenstad. Verder stond Jacques aan de wieg van de 
Stichting Archief TIJSC/Tilburg Trappers. In 1988 schreef hij samen met Ad van de Ven het 
boek ‘IJzig Tilburg’. De uitgebreide statistische gegevens vormde voor talloze 
ijshockeywebsites een dankbare bron van informatie. Als dank voor zijn inspanningen 
ontving Herijgers op zaterdag 22 maart uit handen van auteur Henk van Doremalen het 
eerste exemplaar van het jubileumboek.  

Wannie Vleeming 
Eind juli 2014 is de heer Wannie Vleeming, oud materiaalman van het Nederlands team in 
de jaren 70, overleden. 
 
Ernie Zaalberg van Zelst 
Het afgelopen jaar is de heer Ernie Zaalberg van Zelst overleden. Hij heeft jarenlang onder 
andere dienst gedaan als scheidsrechter, referee-in-chief, lid van de tuchtcommissie en 
secretaris van de commissie van beroep. Ernie werd in de algemene ledenvergadering van 
2007 benoemd tot  lid van verdienste van de Nederlandse IJshockey Bond.  
 
Henk Krikke 
Ons bereikte het droeve bericht dat Henk Krikke, een van de beste Groningse ijshockeyers 
ooit, zaterdag 20 december 2014 op 60-jarige leeftijd plotseling is overleden. Henk 
debuteerde al op 16-jarige leeftijd in het eerste team van GIJS. In totaal speelde hij tussen 
1970 en 1984 maar liefst 339 wedstrijden in het GIJS-shirt, waarvan 238 op het hoogste 
niveau. Begonnen als aanvaller, speelde hij het grootste deel van zijn carrière als 
verdediger. Gevreesd waren zijn lage harde slapshots vanaf de blauwe lijn. Dat ontging ook 
de bondscoach niet. Op 20 maart 1976 maakte Henk zijn debuut in het Nederlands team 
tijdens het B-WK in Zwitserland. In totaal staan 40 interlands achter zijn naam. Hij nam deel 
aan 4 wereldkampioenschappen, waaronder het A-WK in 1981 in Zweden. Daarmee is 
Henk de enige Groningse ijshockeyer die ooit op het hoogste ijshockeypodium actief was. 
 
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering een moment van stilte in acht te nemen 
voor alle leden, die de Nederlandse IJshockey Bond het afgelopen jaar ontvallen zijn. 
 

10. Bestuursverkiezing (bijlage 3) 
Het agendapunt 10: Bestuursverkiezing wordt behandeld voor het agendapunt 2: 
Mededelingen. 
 

De penningmeester, de heer Theo Assmann, treedt tussentijds af en stelt zich niet 
herkiesbaar. 
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Het bestuurslid PR & Marketing, de heer Jaap Hermsen, treedt tussentijds af en stelt zich 
niet herkiesbaar. 
 
De voorzitter, de heer Ruud Vreeman, trad in de algemene ledenvergadering van 23 januari 
2014 af en kon zich vanwege externe omstandigheden niet herkiesbaar stellen. De heer 
Vreeman stelt zich na zijn interim-burgemeesterschap van Groningen weer kiesbaar in de 
functie van voorzitter van de Nederlandse IJshockey Bond. Tijdens de algemene 
ledenvergadering van januari 2014 is dit voorstel reeds gedaan en goedgekeurd. 
 
De vice-voorzitter, de heer Jan Hopstaken, heeft in de tussentijd de functie van voorzitter 
van de Nederlandse IJshockey Bond vervuld en treedt na verkiezing van Ruud Vreeman tot 
voorzitter terug in de functie van vice-voorzitter. 
 
Comform artikel 10 van de statuten van de Nederlandse IJshockey Bond stelt het 
bondsbestuur de vergadering formeel voor om de heer Ruud Vreeman te benoemen tot 
voorzitter van de Nederlandse IJshockey Bond. 
 
De secretaris, de heer Leonidas Pakos, treedt volgens het rooster van aftreden af en stelt 
zich opnieuw herkiesbaar. Conform artikel 10 van de statuten van de Nederlandse 
IJshockey Bond stelt het bondsbestuur de vergadering voor om de heer Leonidas Pakos te 
herbenoemen tot lid van het bondsbestuur (secretaris) van de Nederlandse IJshockey 
Bond. (Herbenoeming vindt met terugwerkende kracht plaats naar reguliere verkiezing in 
2014. In 2014 heeft in december echter niet de reguliere ALV plaatsgevonden.) 
 
Conform artikel 10 van de statuten van de Nederlandse IJshockey Bond stelt het 
bondsbestuur de vergadering voor de heer A. (Arjan) van der Horst uit Woerden te kiezen 
tot lid van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond (penningmeester). 
 
2. Mededelingen 

De directeur deelt de berichten van verhindering mee. Ook meldt de directeur dat de 
aanwezige leden (clubs) 27 van de mogelijk 41 stemmen kunnen uitbrengen. Er moet 2/3 
van de maximaal uit te brengen stemmen ter vergadering aanwezig zijn. De algemene 
ledenvergadering is akkoord met sluiten van de eerste vergadering en het direct openen 
van een tweede vergadering. 
 
De convocatie en de agenda van de algemene ledenvergadering zijn respectievelijk op 9 
januari 2015 op de website nijb.nl zijn gepubliceerd. Vanaf 16 januari 2015 waren de 
vergaderstukken via nijb.nl te downloaden. Ook zijn links naar de vergaderstukken per mail 
verzonden. Op 23 januari 2015 is het vergaderstuk Bestuurskiezing verspreid. 
 
De directeur doet een oproep voor kandidaten ter benoeming van een lid-afgevaardigde die 
namens de persoonlijke leden één (1) stem mag uitbrengen tijdens de algemene 
ledenvergadering. Kandidaten kunnen worden voorgedragen na publicatie profielschets.  
De kiescommissie gaat bestaan uit Jeroen van den Berg, Jack Ham en Arnoud van Berkel. 
De kiescommissie gaat de verkiezing van de lid-afgevaardigde organiseren. 
 
Wereldkampioenschap ijshockey divisie I, groep B in Eindhoven 
Van 13 tot en met 19 april 2015 wordt in Eindhoven het WK voor B-landen georganiseerd. 
Naast Nederland zijn Groot-Brittannië, Korea, Litouwen, Estland en Kroatië de deelnemers 
aan het toernooi. De landen zijn aan elkaar gewaagd en op details zal beslist worden wie 
het kampioenschap mag opeisen en daarmee promoveert naar divisie I, groep A. Het 
toernooi staat garant voor spannende en enerverende wedstrijden. Wij willen u vragen het 
toernooi te promoten middels een bericht en een link op uw website, met het verspreiden 
van flyers en het ophangen van posters in uw accommodatie. Naast vele fans hoopt de 
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NIJB op veel mensen van binnen uw netwerken om er een leuk uitstapje van te maken en 
het bezoek aan wedstrijden te koppelen aan bijv. een businessarrangement of een clinic. 
Brede belangstelling is noodzakelijk om van het evenement ook een financieel scces te 
maken.  
 
Ook worden tijdens het WK side-events georganiseerd. In een zogenaamd promodorp 
worden allerlei activiteiten geroganiseerd om het WK nog meer in het voetlicht te zetten en 
om aandacht te schenken aan de ijshockeysport en verwante sporten als inline en 
sledgehockey.Bedrijven, sportverengingen en andere instanties worden in de gelegenheid 
gesteld hun producten te promoten. Daarnaast zal er aandacht zijn voor het  beoefenen 
van de sport in het algemeen, met een focus op gezondheid. Zo zal bijv. de dopingautoritiet 
een stand bemannen. Ook wordt één specifiek goed doel om niet in de gelegenheid gesteld 
de aandacht op zich te vestigen. De trainingsbaan staat de gehele week ter beschikking 
van de WK-organisatie. Deze zal benut worden voor vrij schaatsen, basisscholen kennis 
laten maken met de ishockeysport , demonstraties en clinics van sledgehockey en curling. 
 
Kortom te veel mogelijkheden om op te noemen. Mocht u of uw netwerk geïnteresseerd zijn 
om deel te nemen, neem dan a.u.b. contact op de organisatie van het WK. We houden ons 
aanbevolen. 
 
Bij binnenkomst hebt u flyers en posters in ontvangst genomen, Gebruik deze a.u.b. om het 
WK zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen in het gehele land. 
 
Ben van Duin (Amsterdam) vraagt of tijdens het WK op de trainingsbaan ijs ligt. De 
technisch directeur gaat een clinic voor trainers en coaches organiseren. Jesmer Doele 
(Leeuwarden) vraagt of tijdens het WK de Dag van het ijshockey wordt georganiseerd. De 
algemeen directeur geeft aan dat de Dag van het ijshockey moeilijk te organiseren is tijdens 
het WK. 
 
De technisch directeur geeft op verzoek van de voorzitter de kansen op het WK Divisie I, 
Groep B weer. De teams liggen qua niveau erg dicht bij elkaar. Hopelijk profiteert 
Nederland van het thuisvoordeel. De technisch directeur ondersteunt het verzoek van de 
algemeen directeur om met veel publiek naar het WK te komen. Jacob van Gelder 
(Groningen) organiseert voor de vereniging een busreis naar het WK. 
 
3. Ingekomen stukken 
Van de financiële commissie is het verslag van de financiële commissie ontvangen. Dit 
verslag komt aan de orde bij agendapunt 6. 
 
Van Tilburg is een e-mail ontvangen met het verzoek om scheidsrechtersvergoedingen te 
agenderen. Dit onderwerp komt aan de orde bij agendapunt 12.b. 
 
Kees Witteman, de kersverse voorzitter van de ISHN (Inline-Skaterhockey Nederland), 
heeft gevraagd of hij zichzelf en zijn sport op deze algemene ledenvergadering mag 
presenteren. Tijdens de rondvraag geven we de heer Witteman graag het woord. 
 
Hedenmiddag is een ingekomen stuk van 89 pagina’s ontvangen van Joep Meijsen en 
Ruud Bruijnesteijn. Joep Meijsen geeft op het rapport ‘Uit Liefde voor de Sport’ tijdens de 
rondvraag een korte toelichting.  
 
4. Notulen van de algemene ledenvergadering van 12 februari 2014 
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de notulen van de algemene leden-
vergadering van 12 februari 2014 vast te stellen. Na de correctie van de presentielijst 
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worden de notulen van de algemene ledenvergadering goedgekeurd. 
 
5. Activiteitenverslag NIJB 2013 
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering het activiteitenverslag NIJB 2013 vast 
te stellen. Het activiteitenverslag NIJB 2013 wordt door de algemene ledenvergadering 
goedgekeurd. 
 
6.a.  Jaarrekening NIJB 2013 
6.b.  Verslag van de financiële commissie kalenderjaar 2013 (bijlage 2) 

De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening NIJB 2013.  
 
Ben van Duin (Amsterdam) vraagt naar de post algemeen/infrastructuur. De algemeen 
directeur geeft aan dat dit personeelskosten betreft. Ron van Gestel (Tilburg) stelt dat 
eerder is verzocht om de personeelskosten te splitsen (te specificeren). 
 
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de jaarrekening NIJB 2013 vast te 
stellen: De jaarrekening is gecontroleerd door Inventive Control, waarvoor wij verwijzen 
naar de accountantsverklaring. Wij stellen u voor de jaarrekening 2013 vast te stellen 
overeenkomstig de voorgelegde stukken, welke vaststelling het bondsbestuur, 
overeenkomstig artikel 14 van de statuten, tot décharge strekt. 
 
7. Toetreding leden 
Er zijn geen toetredende leden. 
 
8. Vaststelling c.q. wijziging van statuten en reglementen 

Op het voorjaarsoverleg van 2014 zijn de nieuwe reglementswijzigingen toegelicht. De 
goedkeuring van deze reglementswijzigingen stond gepland op de agenda van de 
buitengewone algemene ledenvergadering - aansluitend op het IJshockeycongres van 
zaterdag 27 september 2014. Op basis van het aantal inschrijvingen is echter besloten om 
het IJshockeycongres van zaterdag 27 september 2014 te annuleren. Derhalve vond de 
extra algemene ledenvergadering dan ook niet plaats. We stuurden de leden om die reden 
de reglementswijzigingen per e-mail toe met het verzoek hier eventueel uiterlijk 1 oktober 
2014 via info@nijb.nl op te reageren. De formele goedkeuring vindt tijdens deze reguliere 
algemene ledenvergadering plaats. 
 
De voorzitter verzoekt de algemene ledenvergadering de reglementswijzigingen formeel 
goed te keuren. De algemene ledenvergadering keurt de reglementswijzigingen formeel 
goed. 
 
9. Ontwikkelingen 
 
Visie NIJB Eredivisie nieuwe stijl 
In de afgelopen jaren is de Eredivisie zeer onstabiel te noemen als gevolg van 
faillissementen (onder andere vanwege onrealistische begrotingen en opportunistische 
investeringen), beleidsmatig wisselende koersen, verschil in sportief niveau en te weinig 
teams. Door teruglopende inkomsten (van sponsors, toeschouwers, et cetera) en het 
verwachte vertrek van twee Eredivisieteams naar het buitenland wordt de mogelijkheid van 
een Eredivisie nieuwe stijl onderzocht, waarbij de (overblijvende) Eredivisieteams, de 
Eerste divisieteams en mogelijk ook  Belgische teams in één competitie zullen gaan 
uitkomen. Er liggen kansen voor een Eredivisie nieuwe stijl, mits er nu een juiste koers 
wordt bepaald waarbij eveneens de bedreigingen goed in beeld worden gebracht. Daarbij 
moet een middellange termijnvisie tot stand komen. In die toekomstvisie, die in overleg met 
de betreffende clubs tot stand wordt gebracht, wordt een schets gemaakt van de 
ontwikkelingen die noodzakelijk zijn om de Eredivisie nieuwe stijl op middellange termijn op 

mailto:info@nijb.nl
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diverse vlakken op een hoger niveau te brengen. Speerpunten daarbij zullen zijn: een 
aantrekkelijke competitie met gelijkwaardige teams die sportief en financieel gezond zijn, 
een voorbeeldfunctie hebben voor andere organisaties en uitblinken in het samenwerken 
intern en extern. Het creëren van een stabiele ijshockeyomgeving voor junioren en senioren 
is het streven. 
 
In de aanloop tot besluitvorming en/of realisatie van een Eredivisie nieuwe stijl hebben twee 
plenaire bijeenkomsten plaatsgevonden en hebben de technisch directeur en de algemeen 
directeur individuele gesprekken met alle potentiële deelnemers gevoerd. Een officieel 
geprek met de Belgische ijshockey bond vindt binnenkort plaats. Daarna zal zo spoedig 
mogelijk (eind februari 2015) op een plenaire bijeenkomst de opzet van een Eredivisie 
nieuwe stijl worden gepresenteerd. 
 

De voorzitter vraagt of een en ander gaat lukken. Niels Brouwer (Leeuwarden) vraagt of de 
Promotiedivisie Eerste divisie wordt. De algemeen directeur stelt dat de Promotiedivisie 
wordt meegenomen in de plannen. Ben van Duin (Amsterdam) vraagt of de drie 
overgebleven Eredivisieteams gaan bepalen welke kant het uitgaat of bepalen de Eerste 
divisieteams de koers die gevaren gaat worden. De algemeen directeur stelt dat de Eerste 
divisie de koers bepaalt, maar dat de Eerste divisie in niveau op termijn wel omhoog zal 
gaan. Het is daarbij overigens niet de bedoeling om de huidige Eredivisie te vervangen. 
Ben van Duin (Amsterdam) vraagt of lering wordt getrokken uit de geschiedenis van de 
huidige Eredivisie. De algemeen directeur geeft Joep Meijsen straks het woord op het 
rapport dat onderstreept zal worden. De voorzitter geeft aan dat de kern is dat een tiental 
clubs een spannende competitie gaan maken en qua draagvlak breedte gaat waarborgen.  
De voorzitter is het ermee eens dat de Eerste divisie onderwachte uitslagen biedt, terwijl in 
de huidige Eredivisie de krachtsverschillen te groot zijn. Daarom gaan Tilburg en 
Heerenveen naar het buitenland. De Eredivisie nieuwe stijl is een verbreding van de 
competitie. De filosofie wordt ontwikkeld op basis van de geschiedenis van de huidige 
Eredivisie. Jacob van Gelder (Groningen) stelt dat hij ervoor vreest dat spelers betaald 
gaan worden. De voorzitter is van mening dat sommige zaken door clubs zelf bepaald 
moeten worden. Dat je niet allerlei dingen moet verbieden. De norm is wel dat transparantie 
geboden wordt en clubs niet het risico moeten nemen om failliet te gaan. Jacob van Gelder 
(Groningen) vraagt of er een norm van budget gesteld wordt. De voorzitter is van mening 
dat de norm is dat de uitgaven passen binnen de financiele situatie van de clubs. Het doel 
is een competitie met solide clubs. Clubs die niet meer gaan uitgeven dan mogelijk is. 
Jacob van Gelder (Groningen) vraagt hoe een en ander getoetst wordt. De voorzitter meent 
dat een en ander overlegd moet worden. Maar dat we niet alles gaan reguleren. Het gaat 
ook om verstandig besturen. Ben van Duin (Amsterdam) stelt dat het budget eerder 
gebruikt moet worden voor de ontwikkeling van de jeugdvereniging in plaats van de 
competitie te willen winnen. De voorzitter heeft het met de technisch directeur gehad over 
het verplicht stellen van een jeugdtrainer en een goede jeugdopleiding. Kees Witteman 
(ISHN) vraagt of het eerste team ondergebracht moet worden in een aparte stichting. De 
voorzitter stelt dat een aparte stichting wordt ingesteld om de vereniging vrij te houden van 
financiële risico’s. De plannen behelsen een bredere competitie, goede jeugdopleiding, et 
cetera. De voorzitter is van mening dat een competitie op lager niveau die spannend is een 
goede kans van slagen heeft. 
 
Jacob van Gelder (Groningen) vraagt of Heerenveen kan aangeven of Heerenveen 100% 
mee gaat doen in Duitsland. Henk Hoekstra (Heerenveen) geeft aan dat de contacten al 
negen maanden lopen. De intentie is uitgesproken om samen met Duitsland te gaan. Alleen 
de structuur in Duitsland moet worden aangepast. Binnen drie jaar zal in Duitsland een 
herstructurering plaatsvinden. Henk Hoekstra meent dat Heerenveen en Tilburg het niveau 
van het nationale mannenteam omhoog moeten houden. Henk Hoekstra meent dat het 
voor het Nederlandse ijshockey goed is om naar het buitenland te gaan. Henk Hoekstra 
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denkt dat de plannen kans van slagen hebben. Ron van Gestel (Tilburg) sluit zich hierbij 
aan en wacht op de plannen van de Oberliga West. De voorzitter is het eens dat het niveau 
van het nationale mannenteam belangrijk is. Voor mediabelangstelling (werving van jeugd) 
is het niveau van het nationale mannenteam van groot belang. Heerenveen en Tilburg 
moeten het met Nederlandse spelers gaan doen. Duitsland stimuleert om de jeugdspelers 
mee te laten doen. Buitenlandse keepers zijn niet toegestaan. Jesmer Doele (Leeuwarden) 
vraagt of Heerenveen en Tilburg met een tweede team aan de nieuwe Eredivisie gaan 
meedoen. Ron van Gestel (Tilburg) bevestigt dat Tilburg met een team gaat deelnemen, 
Henk Hoekstra (Heerenveen) licht toe dat Heerenveen de mogelijkheden aan het bekijken 
is.  Ron van Gestel (Tilburg) stelt dat Tilburg graag zou beschikken over 44 spelers. De 
jeugdspelers kunnen in Duitsland een stap verder meemaken. De voorzitter geeft aan dat 
we niet een Tilburg 2 of Heerenveen 2 (qua naamgeving) in de competitie willen hebben. 
Henk Hoekstra licht toe dat Heerenveen een Toekomstteam zal inschrijven. Ron van Gestel 
geeft aan dat Tilburg voor het tweede team waarschijnlijk een sponsor(naam) heeft.  
 
Project Vitale verenigingen 
De NIJB start vanaf het seizoen 2014-2015 met het projectplan Vitale verenigingen. De 
doelstellingen van dit projectplan is (a) het periodiek meten en stimuleren van de vitaliteit 
van de verenigingen binnen de NIJB, (b) het periodiek inzichtelijk maken van de vraag naar 
verenigingsondersteuning door de NIJB, (c) het doelgericht bij elkaar brengen van 
verenigingen die elkaar kunnen ondersteunen en (d) het bieden van een leidraad aan de 
verenigingen bij het opstellen van structuur, cultuur en beleid. 
 
Een vitale sportvereniging is een financieel en organisatorisch gezonde sportvereniging met 
een krachtig bestuur en goed (technisch) beleid die vanuit haar eigen verantwoordelijkheid, 
realistisch en toekomstgericht activiteiten ontplooit voor zowel haar leden als haar 
omgeving en daarmee in staat is haar sportieve en maatschappelijke rol te vervullen. 
 
De verenigingen worden beoordeeld op de volgende 12 hoofdcriteria: beleid en structuur, 
sporttechnisch beleid, ledenbehoud en –werving, kaderbeleid, financiën, accommodatie, 
communicatie, samenwerking, topafdeling (eerste team), talentontwikkeling, marketing en 
public relations en betrokkenheid. 
 
Om tot een beeld te komen van de vitaliteit van een vereniging is een online vragenlijst 
opgesteld. Deze vragenlijst zal – indien gewenst - in een aparte bijeenkomst met de 
verenigingen worden toegelicht. 
 
In het sporttechnisch beleidsplan is niet alleen gesproken over kwaliteit maar ook over 
kwantiteit. De technisch directeur geeft aan dat we in 2015 bijzonder actief moeten gaan 
zijn op het gebied van ledenwerving. In het stuk van Joep Meijsen en Ruud Bruijnesteijn 
staat per vereniging het ledenverloop. Belangrijk is om te zien hoe het ledenverloop is en 
hoe daarop gereageerd moet worden. 
 
De technisch directeur geeft aan de hand van presentatiesheets een toelichting op het 
projectplan Vitale verenigingen. Clubs moeten kritisch in de spiegel kijken. De technisch 
directeur en de algemeen directeur hebben vandaag een gesprek met de Vereniging 
Kunstijsbanen Nederland (VKN) gehad om te kijken hoe efficient omgegaan kan worden 
met ijstijd. 
 
Berd van der Veen (Groningen) vraagt wanneer een en ander beschikbaar is. De technisch 
directeur geeft aan dat het projectplan Vitale verenigingen per direct beschikbaar is en 
vraagt of er behoefte is aan een plenaire sessie. Joan Carrot (Utrecht) vraagt of het 
interessant is om toe te werken naar een keurmerk. De technisch directeur licht toe dat het 
projectplan Vitale verenigingen een bepaald percentage per onderdeel hangt. Er wordt een 
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score gegeven. Joan Carrot stelt dat een keurmerk een stimulans kan geven. De technisch 
directeur geeft aan dat de NIJB ook graag zichtbaar heeft welke clubs goed aan te slag zijn 
en ambitieus zijn om verbeteringen aan te brengen. De NIJB wil graag energie steken in 
clubs die actief zijn om verbeteringen aan te brengen. Belangrijk is dat clubs keuzes maken 
om stapsgewijs invulling te gaan geven aan de verbeteringen. De voorziter geeft mee dat 
de vicevoorzitter actief gaat zijn om clubs te bezoeken op het gebied van verenigingszaken 
en de dialoog Vitale verenigingen in relatie tot het bondsbestuur te brengen. De technisch 
directeur vindt het belangrijk dat het stuk bij de juiste personen terecht komt en verzoekt om 
de juiste contactpersonen en e-mailadressen. 
 
Roger Peijs (Tilburg) vraagt of de topafdeling en de jeugdafdeling van Tilburg ieder de 
vragenlijst gaat invullen. De technisch directeur stelt voor dat clubs in dezelfde plaats 
samen op de vragenlijst gaan zitten. Er ligt namelijk een relatie in de vragenlijst. Het is 
echter beter om ieder een vragenlijst in te vullen. Voorgesteld wordt om eerst samen de 
vragenlijst offline in te vullen en pas dan ieder voor zich online te gaan. 
 
De voorzitter verzoekt de namen van de contactpersonen op te geven en vervolgens op 
basis van het projectplan Vitale verenigingen een foto te maken van de eigen vereniging.  
 
11. Benoeming leden vaste commissies seizoen 2014-2015 (bijlage 4) 
De voorzitter verzoekt de algemene ledenvergadering de volgende leden van de vaste 
commissie te benoemen: 
 
FINANCIËLE COMMISSIE 
B. Robers   lid 
H. Vlaardingerbroek  lid 
 
COMMISSIE VAN BEROEP 
Mr. P.P. Rousseau  voorzitter 
Jhr. Mr. P.R. Feith  lid 
Mr. A.G.W. Leijsen  lid 
 
Jhr. Mr. P.R. Feith heeft aangegeven er gezien zijn leeftijd mee te willen stoppen. De 
voorzitter doet een oproep voor een nieuwe kandidaat voor de commissie van beroep. De 
algemeen directeur informeert de algemene ledenvergadering dat de commissie gemiddeld 
een keer per jaar bijeenkomt. 
 
MEDISCHE COMMISSIE 
Jean Driessen, MD PhD voorzitter 
Richard van Delft  lid 
Robert James Goddard lid 
Stephan Widjaja  lid 
Dr. Frank Baarveld  adviseur 
 
Bij de medische commissie gaat Stefan Widjaja stoppen. De medische commissie zoekt 
naar een opvolger. De voorzitter doet hiervoor een oproep aan de algemene 
ledenvergadering. 
 
COLLEGE VAN ARBITERS 
Lijst A 
Mr. J.A. Boertjes 
Mr. J.C. v.d. Hooft 
Mr. G.J.H. Houtzagers 
Mr. W. van Hulten 
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Lijst B 
A.E.Th. Beulink 
J.P.L. Ham 
 
12.a. Vaststelling contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2014-2015 (bijlage 5) 

Met ingang van seizoen 2002-2003 worden de contributies, bijdragen en afdrachten 
jaarlijks, bij aanvang van het seizoen, aangepast op basis van de prijsindexcijfers (1,0%) 
voor gezinsconsumptie. 
 
Ron Bosten (Stichting IJshockey Eaters Limburg) vraagt of de jaarrekening en de begroting 
gelijk kunnen lopen met het seizoen. De algemeen directeur geeft aan dat de vergadering 
is uitgesteld en anders eerder zou hebben plaatsgevonden. 
 
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de contributies, bijdragen en 
afdrachten seizoen 2014-2015 formeel vast te stellen. De algemene ledenvergadering stelt 
de contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2014-2015 formeel vast. 
 
12.b. Vaststelling scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2014-2015 (bijlage 5) 
Met ingang van seizoen 2008-2009 worden de vergoedingen aan scheidsrechters jaarlijks, 
bij aanvang van het seizoen, aangepast op basis van de prijsindexcijfers (1,0%) voor 
gezinsconsumptie.  
 
Ron van Gestel (Tilburg) stelt dat spelers dit seizoen hebben moeten inleveren op hun 
verdiensten en stelt de vraag, vanwege een gezond evenwicht binnen de competities, of 
het niet billijk is dat ook scheidsrechters een gedeelte van hun vergoedingen inleveren. De 
voorzitter stelt dat het bondsbestuur meent dat we de wijzigingen niet halverwege het 
seizoen willen doorvoeren. Jeroen van den Berg stelt vast dat de scheidsrechters beseffen 
dat de komende structuur consequenties heeft voor de scheidsrechtersvergoedingen en 
zou hierin graag worden meegenomen. 
 
Een tweede vraag van Tilburg heeft betrekking op de scheidsrechtersvergoedingen voor 
volgend seizoen. Het bondsbestuur stelt voor om dit mee te nemen in de plannen en 
voorstellen met betrekking tot de Eredivisie nieuwe stijl. De algemeen directeur stelt dat de 
vergoedingen adequaat zullen worden bijgesteld. 
 
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de scheidsrechtersvergoedingen 
seizoen 2014-2015 formeel vast te stellen. De algemene ledenvergadering stelt de 
scheidsrechtersvergoedingen 2014-2015 formeel vast. 
 
13.a. Jaarplan NIJB 2015 
Dit zijn de activiteiten die het bestuur van de NIJB graag in 2015 wil doen laten 
plaatsvinden en waarnaar zoveel mogelijk zal worden gestreefd. Mochten activiteiten niet 
kunnen plaatsvinden door gebrek aan mankracht of middelen dan zal daarvan verslag 
worden gedaan in het activiteitenverslag NIJB 2015.  
 
Ben van Duin (Amsterdam) stelt dat het jaarplan 2015 en de begroting 2015 (nauw) 
samenhangen en dat pas akkoord bereikt kan worden nadat de begroting aan de orde is 
geweest. 
 
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering onder de voorwaarden genoemd onder 
13.b. het jaarplan NIJB 2015 vast te stellen. 
 
13.b. Begroting NIJB 2015 

Geconcludeerd is dat we op korte termijn het gat op de begroting van 2015 niet 
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dicht krijgen. Het bondsbestuur stelt de algemene ledenvergadering voor om in het 
eerste halfjaar van 2015 tot een plan te gaan komen. De komende maanden 
moeten we aan de inkomsten en uitgaven gaan werken met de restrictie dat de 
uitkomst van de begroting van 2015 niet de uitkomst van resultaat van het jaar 2015 
gaat zijn. Aan de kostenkant zullen we moeten bezuinigingen. Aan de 
inkomstenkant lijken vooralsnog geen subsidiegelden te gaan komen. Gezocht 
moet worden naar sponsorgelden.  
 
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de begroting NIJB 2015 vast te 
stellen onder de restrictie zoals gesteld. 
 

Henk Hoekstra (Heerenveen) stelt dat het jaarplan gekoppeld is aan de begroting. 
Heerenveen kan deze begroting derhalve niet accorderen. Henk Hoekstra vraagt hoe het 
bondsbestuur de toekomst ziet van de NIJB. De penningmeester geeft aan dat er 
zekerheden en onzekerheden zijn. Subsidies lopen terug. Indicatie voor de volgende 
sportagenda zal hetzelfde zijn. Kaasschaven heeft geen zin. Als een dergelijk gat valt, zit er 
niet anders op dan te bezuinigen in activiteiten en personeelskosten. Schrappen in 
activiteiten kunnen meerjarige gevolgen hebben. We zijn bezig een meerjarig beleidsplan 
uit te werken. Het bondsbestuur stelt voor om de begroting aan te houden, wel te starten 
met de activiteiten zoals we die in de sportieve ambitie hebben vastgesteld. Het 
bondsbestuur zal in de komende maanden op zoek gaan naar een oplossing. Ben van Duin 
(Amsterdam) mist het antwoord op de vraag. Het zal niet zo zijn dat het bondsbestuur 
vanzelf een oplossing vindt. De voorzitter geeft aan dat het niet mogelijk is om met een 
kaasschaaf aan de slag te gaan, maar dat de NIJB in activiteiten en personeel omlaag zal 
moeten gaan. Binnen een halfjaar zal een sluitende begroting worden gepresenteerd. Ben 
van Duin (Amsterdam) stelt dat de clubs niet kunnen opdraaien voor een tekort bij de bond. 
De voorzitter geeft aan dat de NIJB tot nu toe voor het tekort bij de clubs opdraait. Joan 
Carrot (Utrecht) stelt dat schrappen in activiteiten nu juist een consequentie is in tijden van 
crisis. De voorzitter zegt dat hiernaar gekeken wordt, echter dat bepaalde activiteiten 
belangrijk zijn. Henk Hoekstra (Heerenveen) vraagt of gekeken is naar een fusie met een 
andere organisatie. De voorzitter zal hiernaar samen met het bestuur een verkenning doen. 
We gaan de weg van een sluitende begroting. We zitten aan de onderkant van 
bestaansrecht van een bond. Bert Smolders (Den Bosch) vraagt naar de cijfers van 2014 
en is van mening dat lopende seizoenen de cijfers compliceren. De penningmeester geeft 
aan dat het bondsbestuur niet de ambitie heeft om een begroting te sluiten met EUR -
150.000, maar dat snijden in personeel  consequenties heeft. Er is nog niet voldoende zicht 
op de cijfers van 2014. De penningmeester is hierbij afhankelijk van vrijwilligers. Ron 
Bosten (Stichting IJshockey Eaters Limburg) vraagt naar de vergoedingen aan vrijwilligers. 
De penningmeester stelt dat er nog declaraties moeten worden ontvangen. Het 
bondsapparaat is eind februari klaar met boeken. De planning en controlcyclus zal – indien 
nodig - worden aangepast. De voorzitter geeft aan dat er aan de hand van de plannen 
opnieuw een algemene ledenvergadering zal worden georganiseerd. Henk Hoekstra vraagt 
of een en ander voor 1 mei kan plaatsvinden. De algemeen directeur stelt dat een extra 
algemene ledenvergadering in verband met de organisatie van het WK niet eerder dan eind 
mei, begin juni kan plaatsvinden. De voorzitter stelt vast dat voor de zomer een algemene 
ledenvergadering wordt georganiseerd om de plannen te presenteren. De algemeen 
directeur geeft een toelichting op een onzekerheid, namelijk het sponsorschap van Jack’s 
Casino. In deze begroting is rekening gehouden met het wegvallen van die sponsorgelden. 
Jesmer Doele (Leeuwarden) vraagt naar andere aannames, zoals het wegvallen van de 
Eredivisie. De algemeen directeur gaat uit van EUR 20.000 die per club wegvallen. Jesmer 
Doele (Leeuwarden) vraagt of Duitsland een bijdrage gaat betalen. De algemeen directeur 
gaat hierover met Duitsland praten. Ron van Gestel (Tilburg) vraagt naar de afboekingen. 
De algemeen directeur geeft aan dat de afboekingen worden meegenomen in 2014. Joan 
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Carrot (Utrecht) vraagt naar de EUR 25.000 op overige huisvestingskosten 
accommodaties. De algemeen directeur komt hier later op terug. [Onder de post Overige 
huisvestingskosten accommodaties staan de hotelkosten van het nationale mannenteam 
op het WK in eigen huis opgenomen.] 
 
14. Onderscheidingen 
Er zijn geen onderscheidingen. 
 
15. Rondvraag 

Kees Witteman (ISHN) geeft een toelichting op een samenwerking met de ijshockeyclubs. 
Het beschikbaar stellen van extra trainingstijd op inlinehockeybanen. Een samenwerking 
met ijshockeyjeugdtrainers. Er is een plan ontwikkeld om te komen tot multifunctionele 
accommodaties, een baan met zonnepanelen waarin 20 sporten gehuisvest kunnen 
worden. De plannen zullen via de NIJB beschikbaar gesteld worden. Voorgesteld wordt om 
samen te gaan werken.  
 
Joep Meijsen (IJshockey.com) geeft een toelichting op het rapport ‘Uit Liefde voor de 
Sport’. Het betreft een uitgebreide analyse op basis van cijfers van de NIJB 
(ledenbestanden). Op basis van de jeugdsituatie kan gekeken worden of in de toekomst 
een brede Eredivisie mogelijk blijkt. Ruud Bruijnesteijn en Joep Meijsen hopen dat eerst het 
stuk gelezen kan worden voor de plenaire sessie. Het is een ongevraagd advies. De 
voorzitter zal het stuk bestuderen en spreekt reeds zijn waardering uit voor de waardevolle 
adviezen. Aan de onderkant zal aanwas moeten zijn om continuiteit te garanderen. De 
voorzitter stelt een en ander zeer op prijs. Joep Meijsen stelt het stuk via IJshockey.com 
beschikbaar.  
 
16. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis. 
 
Voorzitter:     Secretaris: 
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PRESENTIELIJST ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE NEDERLANDSE 
IJSHOCKEY BOND, GEHOUDEN OP MAANDAG 26 JANUARI 2015 IN 

‘T VEERHUIS TE NIEUWEGEIN 
 
Bondsbestuur 
R.L. Vreeman - voorzitter (aangetreden 26-01-2015) 
J.W.M. Hopstaken - vicevoorzitter (aangetreden 01-07-2013) 
L.B.T. Pakos - bestuurslid (aangetreden 01-07-2013) 
A.J.J. van der Horst - penningmeester (aangetreden 26-01-2015) 
 
Medewerkers bondsbureau 
A.J.J.C. van Berkel - algemeen directeur 
T.J.A. van Gerwen - technisch directeur 
mevrouw W. Olijhoek - office manager 
J.P.L. Ham - medewerker financiële administratie 
 
Leden  aantal 

 stemmen 
IJV Amstel Tijgers anno 1963 2 -  B.A. van Duin 
Stichting Topsport 
 Red Eagles 's-Hertogenbosch  1 - J. Ekels 
IJshockey Vereniging 
 Red Eagles 's-Hertogenbosch  2 -  J. Vos, B. Smolders, L. van den Thillart 
IJV Eindhoven Kemphanen 2 -  W. van Herk 
Stichting Topijshockey Eaters Geleen 2 - R. Bosten, J. Fredrix 
Vereniging Jeugdbelang  
 Smoke Eaters Geleen 2 - N. Kösters, L. Eckhardt 
GIJS Bears Groningen 2 - J. van Gelder, B. van der Veen 
Hijs Hokij Den Haag 2 - E. Calame, L. de Jong  
Stichting Eredivisie Friesland Flyers 2012 2 - H. Hoekstra, P. Balstra 
Stichting IJshockeyclub  
 Capitals Leeuwarden 2 - N. Brouwer, J.H. Doele 
Stichting Topijshockey Tilburg 3 - R. van Gestel, R. Peijs 
Stichting IJshockeyclub Utrecht 2 - J. Carrot, A. Bijlsma  
Stichting Sweetlake Panters 1 - H. Toonen 
IJV Zoetermeer Panters 2 -  P.F. Soeters, M. Bontan 
 
Ereleden en leden van verdienste 
E. Martin -  lid van verdienste/competitiecommissie 
 
Commissieleden 
S. van Heteren - competitiecommissie  
 
Belangstellenden 
J. van den Berg - scheidsrechter 
J.P. de Brabander - scheidsrechter  
J. Meijsen - IJshockey.com 
K. Witteman - voorzitter ISHN    
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Leden afwezig met kennisgeving 
 aantal 

 stemmen 
Leidse IJshockeyclub Leiden Lions - 2 
 
Leden afwezig zonder kennisgeving 
 aantal 

 stemmen 
IJshockeyclub Dordrecht Lions - 2  
Stichting Support Eindhoven IJshockey - 2 
IJshockeyclub Enschede Lions - 2 
SJIJ Heerenveen e.o. 1991 - 2 
Hoornse IJshockeyvereniging  
 “Blue Mountain Cougars” - 1  
Stichting IJshockey Noviomagus - 1 
VJN Nijmegen - 2 
 
Berichten van verhindering 
J.Th.M.C. Ponsioen  -  erelid  
W. Tamboer  - erelid  
R.M.U. Jonkmans  - erelid  
A.G.W. Leijsen  - erelid  
C. Speijer  - lid van verdienste  
Nijmegen Saints  - contractant 
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BESTUURSVERKIEZING 
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND 

ALV, 26-01-2015 
AGENDAPUNT 10 

 
Het streven is een optimale spreiding in aan- en aftreden te hanteren. Wie in een tussen-
tijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger in de aan- 
en aftreedcyclus zodat voorzitter, vice-voorzitter en/of bestuurssecretaris nooit tegelijkertijd 
aftredend zijn. Collectief aftreden van het bestuur is onwenselijk, omdat daarmee het 
organisatiegeheugen van de bond verloren gaat. Om de continuïteit in het bestuur te 
waarborgen, wordt een rooster van aftreden vastgesteld. Dit rooster is openbaar.  
 
Voor de bestuursverkiezing zijn de volgende reglementen van belang: 
 
STATUTEN 
ARTIKEL 10: BESTUUR (BONDSBESTUUR)  
3. a. Iedere bondsbestuurder treedt vier jaar na zijn verkiezing af, volgens een door het 
bondsbestuur op te maken rooster.  
Aftredende bondsbestuurders zijn terstond herkiesbaar.  
Bondsbestuurders hebben een maximale aaneengesloten zittingstermijn van twaalf jaar.  
b. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk binnen zes weken voorzien. Wie in een 
tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger. 
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
ARTIKEL 16: KANDIDAATSTELLING VOOR BONDSBESTUUR EN COMMISSIES 
1. Kandidaatstellingen voor het bondsbestuur of commissies waarvoor de leden door de 
algemene ledenvergadering worden gekozen, moeten binnen acht dagen na convocatie van 
de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bondsbestuur worden ingediend, vergezeld 
van een schriftelijke verklaring van de kandidaten dat zij een eventuele benoeming zullen 
aanvaarden.  

2. Slechts bij het ontbreken van kandidaten of wanneer kandidaatstellingen worden 
ingetrokken of wanneer gestelde kandidaten verklaren een eventuele benoeming niet te 
zullen aanvaarden, kunnen tijdens de algemene ledenvergadering alsnog kandidaten worden 
gesteld.  

3. Kandidaten voor het bondsbestuur dienen te voldoen aan de competenties en/of profielen 
zoals omschreven in het besturingsmodel en bestuurdersprofielen van de Nederlandse 
IJshockey Bond.  
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ROOSTER VAN AFTREDEN 
 
Functie:     Voorzitter  
Cyclus:     2013-2017-2021… 
Naam:      Ruud Vreeman 
Datum aantreden:    ALV 2011 (21-11-2011) gekozen tot voorzitter 
Datum volgende herverkiezing:  ALV 2017 
 
Functie:      Vice-voorzitter 
Cyclus:     2016-2020-2024… 
Naam:      Jan Hopstaken 
Datum aantreden:     ALV 2013 (01-07-2013) 
Datum volgende herverkiezing:  ALV 2016 
 
Functie:     Secretaris 
Cyclus:     2014-2018-2022… 
Naam:      Leonidas Pakos 
Datum aantreden:    ALV 2013 (01-07-2013) 
Datum volgende herverkiezing:  ALV 2014 
 
Functie:     Penningmeester 
Cyclus:     2015-2019-2023… 
Naam:      Theo Assmann 
Datum aantreden:    ALV 2011 (21-11-2011) 
Datum volgende herverkiezing:   ALV 2015 
 
Functie:     Bestuurslid PR & Marketing 
Cyclus:     2015-2019-2023… 
Naam:      Jaap Hermsen 
Datum aantreden:    ALV 2011 (21-11-2011) 
Datum volgende herverkiezing:   ALV 2015 
 
De penningmeester, de heer Theo Assmann, treedt tussentijds af en stelt zich niet 
herkiesbaar. 
 
Het bestuurslid PR & Marketing, de heer Jaap Hermsen, treedt tussentijds af en stelt zich 
niet herkiesbaar. 
 
De voorzitter, de heer Ruud Vreeman, trad in de algemene ledenvergadering van 23 januari 
2014 af en kon zich vanwege externe omstandigheden niet herkiesbaar stellen. De heer 
Vreeman stelt zich na zijn interim-burgemeesterschap van Groningen weer kiesbaar in de 
functie van voorzitter van de Nederlandse IJshockey Bond. Tijdens de algemene 
ledenvergadering van januari 2014 is dit voorstel reeds gedaan en goedgekeurd. 
 
De vice-voorzitter, de heer Jan Hopstaken, heeft in de tussentijd de functie van voorzitter van 
de Nederlandse IJshockey Bond vervuld en treedt na verkiezing van Ruud Vreeman tot 
voorzitter terug in de functie van vice-voorzitter. 
 
Comform artikel 10 van de statuten van de Nederlandse IJshockey Bond stelt het 
bondsbestuur de vergadering formeel voor om de heer Ruud Vreeman te benoemen tot 
voorzitter van de Nederlandse IJshockey Bond. 

 
De secretaris, de heer Leonidas Pakos, treedt volgens het rooster van aftreden af en stelt 
zich opnieuw herkiesbaar.  
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Conform artikel 10 van de statuten van de Nederlandse IJshockey Bond stelt het 
bondsbestuur de vergadering voor om de heer Leonidas Pakos te herbenoemen tot lid van 
het bondsbestuur (secretaris) van de Nederlandse IJshockey Bond. (Herbenoeming vindt 
met terugwerkende kracht plaats naar reguliere verkiezing in 2014. In 2014 heeft in 
december echter niet de reguliere ALV plaatsgevonden.) 
 
Conform artikel 10 van de statuten van de Nederlandse IJshockey Bond stelt het 
bondsbestuur de vergadering voor de heer A. (Arjan) van der Horst uit Woerden te kiezen tot 
lid van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond. 
 
Introductie Arjan van der Horst: 
“Nadat Jan Hopstaken mij gevraagd had of ik interesse zou hebben in het penningmeester-
schap van de NIJB hoefde ik niet zolang na te denken. Kort daarna heb ik hem meegedeeld 
daar graag voor in aanmerking te komen.  Een prachtige sport, jaren van dichtbij op de 
tribune meegemaakt. Een sportbond met veel uitdagingen met name op het sportieve en 
financiële vlak.  
 
Nu binnen Koninklijke Nederlandse Biljartbond een fusietraject in de afrondende fase is 
gekomen lijkt het mij een mooi moment om na vijf jaar bestuurslidmaatschap over te stappen 
na een andere sportbond.  Als penningmeester van de KNBB kijk ik terug op periode waarin 
de financiële positie van de bond sterk verbeterd is, zelfs de beste in de afgelopen 15 jaar. 
De ervaringen opgedaan binnen deze bond en in samenwerking met NOC*NSF neem ik 
graag mee naar de NIJB. Ondanks de vele gelijkluidende processen en uitdagingen heeft 
iedere bond specifieke zaken die adequate aandacht behoeven. 
 
In mijn werkzame leven heb ik in diverse sectoren gewerkt  in binnen- en buitenland.  Steeds 
vanuit de beheersing van de organisatie en het verbeteren, veranderen van de organisatie of 
de omstandigheden waarin zij opereert. Vanuit die ervaringen kent de financiële beheersing 
van vrijwilligersorganisaties weinig geheimen voor mij.  Ik weet waarover ik het heb, kan dit 
begrijpelijk duidelijk maken aan leden en andere stakeholders van de bond en trek met leden 
en collega-bestuurders gezamenlijk op om doelen te realiseren. 
 
Gehuwd, 56 jaar, woonachtig te Woerden, een gezin waarin sport centraal staat. Iedereen is 
op zijn of haar manier actief in de sport. Met name het wielrennen is de rode draad, voor mij 
als organisator van de internationale cyclo cross “de Kiremko Nacht van Woerden” jaarlijks in 
oktober.  
 
Met veel plezier zal ik na benoeming aan de slag gaan en met leden in contact treden om de 
bond nog beter te leren kennen.”  
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BENOEMING LEDEN VASTE COMMISSIES 
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND 

ALV, 26-01-2015 
AGENDAPUNT 11 

 
FINANCIËLE COMMISSIE 
B. Robers   lid 
H. Vlaardingerbroek  lid 
 
COMMISSIE VAN BEROEP 
Mr. P.P. Rousseau  voorzitter 
Jhr. Mr. P.R. Feith  lid 
Mr. A.G.W. Leijsen  lid 
 

Oproep voor een nieuwe kandidaat. Jhr. Mr. P.R. Feith heeft aangegeven er gezien zijn 
leeftijd mee te willen stoppen. 
 
MEDISCHE COMMISSIE 
Jean Driessen, MD PhD voorzitter 
Richard van Delft  lid 
Robert James Goddard lid 
Stephan Widjaja  lid 
Dr. Frank Baarveld  adviseur 
 
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 2014-2015

Seizoen Seizoen

2013-2014 2014-2015

(index:) + 2,8% (index:) + 1,0%

EUR EUR

CONTRIBUTIE

contributie per lid, per seizoen 1.468,80              1.483,49             

CONTRIBUTIE INDIVIDUEEL LIDMAATSCHAP

competitie senioren 23,63                  +5 euro 23,87                  

competitie senioren Tweede, Derde, Vierde, Vijfde divisie 12,00                  +5 euro 12,00                  

competitie studenten 12,00                  +5 euro 12,00                  

competitie U17 tot en met U12 19,90                  +5 euro 20,10                  

competitie mini en welpen 12,00                  +5 euro 12,00                  

recreatief senioren 12,00                  +5 euro 12,00                  

recreatief junioren 12,00                  +5 euro 12,00                  

ere-leden, leden van verdienste 12,00                  +5 euro 12,00                  

NIJB-bestuurders 12,00                  +5 euro 12,00                  

NIJB-vrijwilligers/medewerkers 12,00                  +5 euro 12,00                  

NIJB-scheidsrechters 10,00                  +5 euro 10,00                  

clubbestuurders 12,00                  +5 euro 12,00                  

teambegeleiders 12,00                  +5 euro 12,00                  

bench-officials 12,00                  +5 euro 12,00                  

clubscheidsrechters 10,00                  

seizoenkaarthouders 20,00                  20,00                  

donateurs/supporters 7,00                    7,00                    

donateurs/supporters bij groepsregistratie 5,00                    5,00                    

ADMINISTRATIEKOSTEN NATIONALE TRANSFERS

seniorenspeler naar Eredivisie 652,28 + 5% 658,80                

seniorenspeler naar Eerste divisie / Eerste divisie 130,46 + 5% 131,76                

seniorenspeler naar Eerste divisie / Promotie divisie 130,46 + 5% 131,76                

juniorenspeler naar Eredivisie 652,28 + 5% 658,80                

juniorenspeler naar Eerste divisie / Eerste divisie 130,46 + 5% 131,76                

juniorenspeler naar Eerste divisie / Promotie divisie 130,46 + 5% 131,76                

juniorenspeler naar juniorendivisie 15,65 + 5% 15,81                  

transfer naar Tweede, Derde, Vierde, Vijfde divisie nihil nihil

administratiekosten beoordeling geschil door competitiecommissie 177,46                 179,23                

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 638,61                 645,00                

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

DISPENSATIE-AANMELDINGEN

administratiekosten 30,00                  + 5% 30,30                  

COMPETITIE-AFDRACHTEN

Eredivisie 4.565,93             + 5% 4.611,59             

Eerste divisie / Eerste divisie * 1.500,24             + 5% 1.515,24             

Eerste divisie / Promotie divisie * 840,74                + 5% 849,15                

Tweede divisie, Derde divisie, Vierde divisie, Vijfde divisie 181,25                + 5% 183,07                

Studenten 181,25                183,07                

U17 tot en met U12 293,52                + 5% 296,46                

Aspiranten 293,52                + 5% 296,46                

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

betaalt het team in de Eerste divisie de U17-afdracht.
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CONTRIBUTIES, BIJDRAGEN EN AFDRACHTEN SEIZOEN 2014-2015

Seizoen Seizoen

2013-2014 2014-2015

(index:) + 2,8% (index:) + 1,0%

EUR EUR

WEDSTRIJDGELD COMPETITIE PER THUISWEDSTRIJD

Eredivisie 402,33                +25 euro 406,36                

Eerste divisie / Eerste divisie * 95,36                  +10 euro 96,31                  

Eerste divisie / Promotie divisie * 95,36                  +10 euro 96,31                  

U17 tot en met U12 53,09                  +5 euro 53,62                  

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

betaalt het team in de Eerste divisie het U17-wedstrijdgeld.

TUCHTCOMMISSIE

vastrecht tuchtcommissie senioren Eredivisie, Eerste divisie, Promotie divisie 51,09                   51,60                  

vastrecht tuchtcommissie senioren Tweede, Derde, Vierde, Vijfde divisie 29,38                   29,68                  

vastrecht tuchtcommissie junioren 29,38                   29,68                  

vastrecht tuchtcommissie incidenten 51,09                   51,60                  

aanhanging maken tuchtzaak door leden 200,00                200,00                

(artikel 2.b. bijlage I - tuchtreglement)

bezwaar aantekenen gestandaardiseerde strafafdoening door leden 200,00                200,00                

(artikel 10.d. bijlage II - tuchtreglement)

STANDAARDAFDOENING MATCH PENALTY EN GAME MISCONDUCT PENALTY

administratiekosten 38,58                  +10 euro 38,96                  

COMMISSIE VAN BEROEP

vastrecht hoger beroep commissie van beroep 319,30                 322,50                

COLLEGE VAN ARBITERS

griffierecht 319,30                 322,50                

Met ingang van seizoen 2002-2003 worden de contributies, bijdragen en
afdrachten jaarlijks, bij aanvang van het seizoen, aangepast op basis van de

prijsindexcijfers voor gezinsconsumptie.
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CONTRIBUTIES, BIJDRAGEN EN AFDRACHTEN SEIZOEN 2014-2015

Seizoen Seizoen

2013-2014 2014-2015

(index:) + 2,8% (index:) + 1,0%

EUR EUR

VERGOEDINGEN PER WEDSTRIJD AAN SCHEIDSRECHTERS

scheidsrechter Eredivisie 109,52                 110,61                

scheidsrechter Eredivisie bekerfinale/play-offs halve finale en finale 136,90                 138,27                

standby scheidsrechter Eredivisie bekerfinale/play-offs halve finale

en finale 17,00                   17,17                  

linesman Eredivisie 54,76                   55,31                  

linesman Eredivisie bekerfinale/play-offs halve finale en finale 68,45                   69,13                  

door NIJB aangestelde doelrechter 13,60                   13,74                  

scheidsrechter Eerste divisie / Eerste divisie 43,81                   44,24                  

scheidsrechter Eerste divisie / Eerste divisie play-offs halve finale en finale 54,76                   55,31                  

linesman Eerste divisie / Eerste divisie 21,90                   22,12                  

linesman Eerste divisie / Eerste divisie play-offs halve finale en finale 27,38                   27,65                  

scheidsrechter Eerste divisie / Promotie divisie 25,70                   25,96                  

linesman Eerste divisie / Promotie divisie 15,42                   15,57                  

scheidsrechter U17 21,90                   22,12                  

scheidsrechter U14 16,43                   16,59                  

scheidsrechter U12 10,95                   11,06                  

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:) + 2,8% (index:) + 1,0%

scheidsrechters/linesmen alle divisies 0,28                     0,29                    

NB 1

Hierbij geldt in de Eredivisie de afspraak dat bij een enkele reis van meer dan 175 kilometer,

scheidsrechters en linesmen uit dezelfde regio zoveel mogelijk in één auto dienen te reizen. 

In de overige divisies dienen scheidsrechters en linesmen uit dezelfde regio altijd zoveel mogelijk 

in één auto te reizen.

NB 2

De te berekenen afstand zal door de NIJB worden vastgesteld in een kilometertabel.

Deze tabel is de enige tabel die mag worden gehanteerd en wordt gepubliceerd op de website

nijb.nl.

NB 3

Vergoedingen scheidsrechters en linesmen worden direct door de clubs 

aan scheidsrechters en linesmen vergoed.

NB 4

Met betrekking tot clubscheidsrechters voor de competities in de Tweede divisie, 
Derde divisie, Vierde divisie, studenten, U10 en U8 kunnen clubs afwijkende afspraken maken. 

Met ingang van seizoen 2008-2009 worden de vergoedingen aan
scheidsrechters jaarlijks, bij aanvang van het seizoen, aangepast op basis van de

prijsindexcijfers voor gezinsconsumptie.
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