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1.
Opening
De voorzitter opent de algemene ledenvergadering om 20:45 uur en heet alle leden en
overige aanwezigen van harte welkom en in het bijzonder 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, noemt de voorzitter hier:
Henk Göbel is op 49-jarige leeftijd overleden. Hij leed al langere tijd aan kanker. Göbel
begon zijn carrière als ijshockeyer in Assen en was hier later ook trainer. Na een periode in
Nijmegen streek de bevlogen ijshockeycoach neer in Groningen. Als trainer-coach van GIJS
werd hij twee keer kampioen in de eerste divisie en daarna assistent-coach in de eredivisie.
Göbel vocht al lange tijd tegen kanker, maar bleef desondanks zeer betrokken bij de
Groninger Grizzlies. Zo was hij onlangs nog aanwezig op het 40-jarig jubileum van de club,
waar hij zelfs - ernstig ziek - nog meespeelde met het veteranenteam.
Jade van Baast is de dochter van Natascha en Ruud van Baast (scheidsrechter). Na een
zwangerschap van 28 weken kwam Jade afgelopen dinsdag ter wereld. Ondanks de
inspanningen en goede zorg van de artsen kon Jade de strijd om te overleven niet winnen.
Daarnaast zijn de volgende prominente personen in de sportwereld overleden. In het
bijzonder en zonder anderen daarbij tekort te doen, noemt de voorzitter hier:
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Juan Antonio Samaranch is op 89-jarige leeftijd overleden. Samaranch was van 1980 tot
2001 voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Hij werd in 1966 lid van de
organisatie. Tijdens zijn voorzitterschap heeft hij de Olympische Spelen grootser en
commerciëler gemaakt. Onder hem werd besloten de televisierechten te verkopen en
sponsoren aan het IOC te binden.
Oud-judoka Anton Geesink is op 76-jarige leeftijd overleden. Geesink werd in 1961 de eerste
niet-Japanse wereldkampioen in de open categorie. De zwaargewicht werd een legende in
Japan door bij de Olympische Spelen van 1964 in Tokio een gouden plak te winnen. Later
werd hij sportbestuurder bij de internationale judobond IJF en het IOC. Behalve zijn
wereldtitel in 1961, liet Geesink zich nog twee keer tot beste van de wereld kronen. De
Utrechter was 21 keer Europees kampioen en grossierde in nationale titels. Vier keer werd
hij verkozen tot sportman van het jaar. Hij werd ook drie keer nationaal kampioen Grieksromeins worstelen. Na zijn actieve carrière bleef Geesink als bestuurder betrokken bij de
sport. Eerst deed hij dat binnen het judo waar hij ervoor verantwoordelijk was dat judoka's in
het wit en blauw aantreden om het voor de scheidrechters overzichtelijker te maken. Sinds
1987 was hij IOC-lid.
De voorzitter vraagt een moment van stilte in acht te nemen voor alle leden die ons het
afgelopen jaar ontvallen zijn.
2.
Mededelingen
De voorzitter deelt de berichten van verhindering mee. Ook meldt hij dat de aanwezige leden
(clubs) 23 van de mogelijk 45 stemmen kunnen uitbrengen (zie bijlage 1).
De voorzitter meldt dat de convocatie en de agenda van de algemene ledenvergadering op 4
november 2010 op de website nijb.nl zijn gepubliceerd. Vanaf 11-11-2010 waren vergaderstukken via nijb.nl te downloaden. De volgende vergaderstukken liggen vandaag voor:
- Agenda
(beschikbaar vanaf 4 november 2010)
- Notulen van de algemene ledenvergadering van 4 januari 2010
(t.b.v. agendapunt 4, beschikbaar vanaf 11 november 2010)
- Activiteitenverslag NIJB 2009
(t.b.v. agendapunt 5, beschikbaar vanaf 11 november 2010)
- Jaarrekening NIJB 2009
(t.b.v. agendapunt 6.a., beschikbaar vanaf 11 november 2010)
- Bestuursverkiezing
(t.b.v. agendapunt 8.a., beschikbaar vanaf 18 november 2010)
- Besturingsmodel en bestuursprofielen
(t.b.v. agendapunt 8.b., beschikbaar vanaf 18 november 2010)
- Toetreding leden
(t.b.v. agendapunt 9, beschikbaar vanaf 26 november 2010)
- Benoeming leden vaste commissies seizoen 2010-2011
(t.b.v. agendapunt 10, beschikbaar vanaf 18 november 2010)
- Contributie, bijdragen en afdrachten seizoen 2010-2011 en vergoedingen aan
scheidsrechters seizoen 2010-2011
(t.b.v. agendapunt 11 en 12, beschikbaar vanaf 11 november 2010)
- Jaarplan NIJB 2011
(t.b.v. agendapunt 13, beschikbaar vanaf 28 november 2010)
- Begroting NIJB 2011
(t.b.v. agendapunt 14.a., beschikbaar vanaf 26 november 2010)
- Begroting NIJB 2012
(t.b.v. agendapunt 14.b., beschikbaar vanaf 26 november 2010)
- Vaststelling c.q. wijziging van reglementen
(t.b.v. agendapunt 15, beschikbaar vanaf 18 november 2010)
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- Vaststelling reglement Kennis Informatie Systeem Sport (KISS)
(t.b.v. agendapunt 16, beschikbaar vanaf 18 november 2010)
- Verklaring van afvaardiging
Ook zijn links naar bovenstaande documenten per e-mail verstuurd.
Minimale kwaliteitseisen NOC*NSF - De voorzitter geeft een toelichting op de minimale
kwaliteitseisen, die gesteld worden door NOC*NSF, in het kader waarvan diverse zaken in
deze algemene ledenvergadering de revue zullen passeren.
Van de 16 minimale kwaliteitseisen voldeed de NIJB aan 8 volledig en/of deels ervan, zijn 2
ervan niet van toepassing op de NIJB en zijn in het kader van de minimale kwaliteitseisen de
volgende zaken geformaliseerd:
- Nulmeting goed sportbestuur (MKE 2);
- Bestuursdocument Besturingsmodel en bestuursprofielen NIJB (MKE 3 en 4);
- Reglementswijziging arbitragereglement (onverenigbaarheid van functies met het college
van arbiters) (MKE 5);
- Rooster van aftreden conform goed sportbestuur (MKE 6);
- Meerjarenbegroting 2009-2012 (MKE 10.b.)
- Bestuursdocument (financiële) planning & control system (jaarplanner NIJB) (MKE 11);
- Bestuursdocument Verantwoord vermogensbeheer (MKE 12);
- Vertrouwenscontactpersoon seksuele intimidatie (MKE 15.c.);
- Klachtenregeling Nederlandse IJshockey Bond (MKE 15.e.);
- Reglement Kennis Informatie Systeem Sport (KISS) NIJB (MKE 16).
De NIJB beschikt niet over een reglement Discriminatie en racisme (MKE 15.d.). Dit is echter
geen eis vanaf 2011, maar wel vanaf 2012. Het reglement Discriminatie en racisme zal in de
algemene ledenvergadering van 2011 ter goedkeuring worden voorgelegd. Het
bondsbestuur en het bondsbureau hebben zich de afgelopen maanden geconcentreerd op
de eisen, die per 1 december 2010 gerealiseerd moesten worden.
Een aantal van de minimale kwaliteitseisen vereisen goedkeuring van de ALV.
De vertrouwenscontactpersoon seksuele intimidatie alsmede de elf gedragsregels die door
de bij NOC*NSF aangesloten bonden zijn aangenomen ter preventie van seksuele
intimidatie staan op de website van de NIJB gepubliceerd. Barbara Mura van Badminton
Nederland is bereid gevonden om als vertrouwenscontactpersoon Seksuele Intimidatie van
de Nederlandse IJshockey Bond te willen fungeren.
De klachtenregeling Nederlandse IJshockey Bond (klachtenwegwijzer) wordt op de website
van de NIJB gepubliceerd.
Commissie van goede diensten - Het bondsbestuur heeft na intern overleg besloten om
een zogenaamde commissie van goede diensten op te starten. Aanleiding hiervoor is dat het
bondsbestuur gedurende de activiteiten om in het kader van goed sportbestuur aan de
definities van NOC*NSF te (blijven) voldoen, alsmede op basis van de uitslagen van de IIHFaudit geconstateerd heeft, dat er qua onderlinge verstandhoudingen tussen diverse
groeperingen binnen de NIJB een aantal zaken voor verbetering vatbaar zijn. Het
bondsbestuur is de mening toegedaan, dat een inventarisatie van zaken noodzakelijk is om
vanuit die kennis te komen tot directe oplossingen voor de problemen en voorstellen te doen
tot toekomstige verbetering op het terrein van communicatie en bestuur. Omdat het bestuur
een meewerkend karakter heeft, meent het bondsbestuur, dat deze inventarisatie moet
worden uitgevoerd door een door het bondsbestuur te benoemen commissie van goede
diensten. Deze commissie zal binnen de driehoek van bondsbestuur, bondsmedewerkers en
een afvaardiging van het voorzittersoverleg Eredivisie, verzocht worden deze taak te
vervullen. Het bondsbestuur heeft inmiddels twee oud-voorzitters, tevens ereleden van NIJB,
te weten de heren Jan de Greef en John Ponsioen, gevraagd zitting te nemen in deze
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commissie. Daarnaast werd de heer Henk de Greef – broer van Jan de Greef met ruime
bestuurlijke ervaring - gevraagd om de rol van voorzitter van deze commissie op zich te
nemen, daarmee belast met de bewaking van het proces.
Inmiddels is de commissie gestart met haar werkzaamheden en concentreert men zich
momenteel op het inlezen op basis van een uitgebreide set aan documenten. Naar
verwachting zal de commissie in het voorjaar met een eindadvies gaan komen.
Ontwikkelingen IIHF - Er zijn actuele ontwikkelingen binnen de IIHF met een duidelijke
relatie tot de activiteiten van de NIJB in 2010 voor wat betreft de organisatie van
wereldkampioenschappen. Het is inmiddels een tendens dat er steeds frequenter moeite
moet worden gedaan door de IIHF om landen bereid te vinden de organisatie van dergelijke
evenementen op zich te nemen. De NIJB heeft met succes het WK divisie I, groep A mogen
en kunnen organiseren in 2010. De waardering nationaal en internationaal was enorm. Een
financieel resultaat van ongeveer 20.000 euro was uitsluitend te bereiken door de
inspanningen van de gemeente Tilburg en de organisatie achter IJssportcentrum Stappegoor
te Tilburg. De IIHF kwalificeerde het toernooi als vlekkeloos en kwalitatief hoogwaardig. In de
evaluatie met de IIHF heeft de NIJB wel aangegeven dat er een aantal reglementaire
verplichtingen veel financiële lasten met zich meebrengen, gekoppeld aan een zeer
gereduceerd gebruik. De NIJB heeft aanhangig gemaakt dat op onderdelen de regelgeving
voor Divisie I buiten proportioneel is. In het voorjaarscongres zal er inhoudelijk worden
gesproken over deze reglementen, maar ook over de structuur waarbinnen WK’s worden
afgewikkeld.
De NIJB heeft daarnaast alles in het werk gesteld om eveneens de WK U20 naar Nederland
te kunnen halen. De begroting hiervoor was echter niet tijdig in voldoende mate gedekt,
waardoor de NIJB conform afspraak de kandidatuur zonder financiële gevolgen kon
teruggeven. Daarmee werd binnen de IIHF door de NIJB wel het signaal afgegeven dat de
vergoedingenstructuur vanuit de IIHF over de diverse divisies onevenredig is verdeeld. De
vaste kosten voor het organiseren van een WK, ongeacht welke leeftijdscategorie of welke
divisie, liggen redelijk gelijk. De inkomsten liggen echter substantieel lager. Kijkend naar de
huidige vergoedingenstructuur vanuit de IIHF ontvangt de organisatie voor een WK U20 in
divisie 2 slechts 33% van de vergoeding die voor een WK Senioren op Divisie I niveau geldt.
Het door de NIJB afgegeven signaal heeft er mede toe geleid dat er in het voorjaarscongres
2011 een voorstel zal worden ingebracht om de vergoedingenstructuur aan te passen. Bij
een goedkeuring zullen de gelden vanuit de IIHF gelijkgetrokken worden over alle divisies.
Voor de seniorentoernooien Divisie 1 zal dat een verlaging van ongeveer 20% betekenen,
daarmee uitkomende op 200.000 Zwitserse Frank. Voor de overige divisies is er echter
sprake van een substantiële verbetering, voor de WK U20 bijvoorbeeld is dat een stijging van
120.000 Zwitserse Frank, omgerekend zo’n 80.000 Euro. Deze verhoging is aanzienlijk meer
dan het geprognosticeerde tekort op basis waarvan de NIJB de kandidatuur inleverde. Met
andere woorden, bij een akkoord tijdens het voorjaarscongres komt direct de haalbaarheid
van een WK U-20 of WK U-18 in Nederland een forse stap dichterbij.
Zoetermeer Panthers - Vorige week werd de Nederlandse ijshockeysport verrast door het
plotseling terugtrekken van de Zoetermeer Panthers uit de eredivisie. In de afgelopen
maanden is er frequent contact geweest tussen de organisatie achter de Zoetermeer
Panthers, het bondsbureau en het bondsbestuur. Deze contacten werden met name in de
afgelopen weken sterk geïntensiveerd. Door de financierders van de Zoetermeer Panthers is
om puur bedrijfseconomische redenen de beslissing genomen om per direct te stoppen met
deelname aan de eredivisie. De NIJB heeft inzage gehad in de begroting bij de start van het
initiatief en de daadwerkelijke exploitatie tot op het moment van de beslissing. Het bestuur
constateert dat de Zoetermeer Panthers met name het gemis van een coöperatieve houding
vanuit gemeente en exploitant, als hoofdoorzaken van de ontstane situatie ervaart.
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Overwegingen tussen de NIJB, de Zoetermeer Panthers, HIJS The Hague en de Uithof te
Den Haag om een substantiële reductie op huurkosten te bewerkstelligen door de
thuiswedstrijden van Zoetermeer af te laten werken in Den Haag, hebben het tij helaas niet
kunnen laten keren.
De organisatie van de Zoetermeer Panthers verkiest terugtrekken op dit moment, daar men
alles in het werk wil stellen om openstaande rekeningen conform afspraken te betalen nu
daar nog ruimte voor is.
Het bondsbestuur heeft zich vorige week nadrukkelijk sterk gemaakt voor het belang van de
spelers. Daarbij is er uitdrukkelijk bemiddeld om de contractuele afspraken met spelers
volledig in te vullen. In nagenoeg alle gevallen is dat inmiddels al gebeurd of zal dat in de
komende dagen gaan plaatsvinden. Daarnaast heeft het bondsbestuur besloten om de
nationaal geldende deadline voor transfers per 1 december, soepel te hanteren daar waar
het spelers betreft die uitkwamen voor de Zoetermeer Panthers. Voor deze spelers zal een
deadline gelden van 10 december 2010. Hiermee geeft het bondsbestuur de betreffende
spelers, maar ook de overige clubs in de eredivisie wat langer de gelegenheid om tot een
weloverwogen keuze en zoeken van budgettaire ruimte te komen.
E-mail van management Zoetermeer aan NIJB d.d. 26-11-2010
Met verwijzing naar onze beslissing te stoppen met ons Eredivisie IJshockeyteam
Zoetermeer Panthers willen wij nadrukkelijk bevestigen dat: Onze beslissing zeker niet te
wijten is aan de Nederlandse IJshockey Bond. Zowel de samenwerking met, de begeleiding
door, alsmede de know how van deze bond heeft ons juist enorm gesteund cq geholpen. Wij
zijn de bond dan ook zeker onze dank verschuldigd en benadrukken nogmaals dat deze
moeilijke beslissing niets te maken heeft met de samenwerking met of de werkwijze van de
bond.
Namens Bestuur en Management Stichting Eredivisie IJshockey Zoetermeer
Mede namens Zoetermeer Panthers
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 IJV Zoetermeer Panthers is een ingekomen stuk ontvangen. Dit ingekomen stuk komt
aan de orde bij agendapunt 12.
Van de IIHF is een notitie ontvangen over de eerste resultaten van de wereldwijde audit.
Daar dit stuk pas zeer recentelijk werd ontvangen, is het niet als separaat agendapunt
opgenomen. Gezien het belang van die uitkomst echter zal dit onderwerp bij dit agendapunt
nader worden toegelicht. Zoals u wellicht bekend, heeft de NIJB in 2008 medewerking
verleend aan de introductie van de audit door aan de pilot ervan mee te werken hoe de IIHF
wereldwijd de nationale bonden zou kunnen beoordelen. Begin november 2010 werd de
audit formeel nogmaals afgenomen. Hierdoor is dus een duidelijk zicht op de ontwikkeling
van de NIJB in de afgelopen jaren vanuit de optiek van de IIHF. Alvorens de vice-voorzitter
te willen verzoeken om op onderdelen de resultaten toe te lichten, spreekt de voorzitter
namens het bondsbestuur zijn waardering uit naar Wilma Olijhoek en Hans van Rijssel voor
het vele extra werk dat zij in korte tijd hebben moeten verrichten alsmede de vele vrije tijd die
is opgeofferd om naast de documenten in verband met de minimale kwaliteitseisen, deze
audit mogelijk te maken. De vice-voorzitter licht van een Powerpoint-presentatie de
resultaten van de IIHF-audit toe. De Powerpoint-presentatie is als bijlage 2 bijgevoegd.
Belangstellenden kunnen het volledige rapport toegezonden krijgen.

NOTULEN ALV NIJB 29 NOVEMBER 2010
5

Nederland is geselecteerd op ambitie en potentie. In rood zijn extra aandachtspunten
uitgedrukt; in groen waarop de NIJB niet mag verslappen. De audit is gedaan bij 46 landen
(daaronder niet de top 16 landen). In het kader van organisatie en strategie zijn
verbeterpunten gedragscode ouders en marketing. De voorzitter geeft aan dat in het
volgende voorzittersoverleg Eredivisie zal worden gebrainstormd over marketing Eredivisie.
In het kader van ontwikkeling zijn verbeterpunten Development Camps, nationale teams,
vrouwenijshockey, opleidingen en verenigingsondersteuning. In het kader van ondersteuning
en communicatie zijn verbeterpunten vrijwilligersprogramma, medisch programma en
faciliteiten.
In het kader van PR en Marketing zullen in het voorzittersoverleg Eredivisie brainstormsessies plaatsvinden. De NIJB zal in samenwerking met de IIHF materialen ontwikkelen ten
behoeve van een nieuw te introduceren wervingsprogramma. Daarnaast zal de NIJB door de
IIHF worden ondersteund bij het implementeren van dit wervingsprogramma. De IIHF zal
eveneens ondersteuning bieden bij de (organisatie van de) Regional Hockey Development
Camps. In het kader van verenigingsondersteuning is de service-pagina op www.nijb.nl
toegevoegd. De NIJB heeft het plan om een audit bij de clubs te gaan houden, waarbij de
sterktes en zwaktes en daarbij best practices in kaart zullen worden gebracht. Clubs kunnen
van elkaar leren. De IIHF heeft de website The IIHF Hockey Center gelanceerd met
informatie voor trainers over trainingsprogramma’s, programma’s Hockey Development
Camps en zelfs videoprogramma’s. De opleidingen voor coaches, trainers, bestuurders
komen in de portefeuille van het nieuw te benoemen bestuurslid Cees van Broekhoven,
evenals het vrijwilligersprogramma. Dit zijn speerpunten voor de komende periode.
De service-pagina op de website van de NIJB biedt de volgende onderwerpen: pestprotocol,
oplossingenboek (blessure), seksuele intimidatie, fair play & respect en Green puck
campaign.
De heer Danny Micola von Furstenrecht (Stichting Professioneel IJshockey Heerenveen)
vraagt of bij de ontwikkeling clubs worden betrokken. De vice-voorzitter geeft aan dat de
clubs hierbij zullen worden betrokken.
4.
Notulen van de algemene ledenvergadering van 4 januari 2010
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de notulen van de algemene
ledenvergadering van 4 januari 2010 vast te stellen. De notulen van de algemene
ledenvergadering van 4 januari 2010 worden door de algemene ledenvergadering
goedgekeurd.
5.
Activiteitenverslag NIJB 2009
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering het activiteitenverslag NIJB 2009 vast te
stellen. Het activiteitenverslag NIJB 2009 wordt door de algemene ledenvergadering
goedgekeurd.
6.a. Jaarrekening NIJB 2009
6.b. Verslag van de financiële commissie kalenderjaar 2009
De voorzitter leest het verslag van de financiële commissie voor (bijlage 3).
De jaarrekening is gecontroleerd door Inventive Control, waarvoor wij verwijzen naar de
accountantsverklaring. Wij stellen u voor de jaarrekening 2009 vast te stellen
overeenkomstig de voorgelegde stukken, welke vaststelling het bondsbestuur,
overeenkomstig artikel 15 van de statuten, tot décharge strekt.
De heer Danny Micola von Fürstenrecht (Stichting Professioneel IJshockey Heerenveen)
constateert dat de post dubieuze debiteuren groeit. De voorzitter geeft aan dat het
bondsbestuur vanaf het seizoen 2009-2010 harder is gaan acteren. Dit heeft geresulteerd in
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betalingsregelingen, die in een aantal gevallen goed worden nagekomen. De voorzitter geeft
aan dat in deze algemene ledenvergadering een aantal reglementswijzigingen worden
voorgesteld teneinde het niet betalen van facturen te kunnen sanctioneren.
De heer Micola von Fürstenrecht meent dat in het geval van de Stichting IJshockey Moenen
anno 2007 onderscheid is gemaakt ten opzichte van de betalingsafspraken met andere
Eredivisieclubs. Hij is van mening dat op het moment een club een schuld heeft van EUR
10.000 of meer de betreffende club een waarborg moet afgeven. De voorzitter geeft aan dat
met alle vier de clubs de afspraak is gemaakt dat 50% van de openstaande schuld zou
worden afgelost en dat een termijn is besproken waarop het resterende bedrag moest
worden betaald. Het bondsbestuur had op dat moment geen reden om aan te nemen dat de
Stichting IJshockey Moenen anno 2007 financieel niet gezond was. Vereffening met
schuldeisers van de Stichting IJshockey Moenen anno 2007 door de curator heeft na de
datum van de betalingsafspraak plaatsgevonden.
De voorzitter verduidelijkt de algemene ledenvergadering dat de Stichting IJshockey Moenen
anno 2007 afgelopen zomer een faillissement heeft afgewend, omdat de curator
overeenstemming bereikte met de voornaamste schuldeisers, die akkoord gingen met 10
procent van hun vordering. De Nederlandse IJshockey Bond was tegen dit akkoord, maar
moest onder de geldende wetgeving verplicht genoegen nemen met 10 procent van de
vordering.
In het geval clubs failliet gingen en met een nieuwe stichting weer deel wilden nemen aan
bijvoorbeeld de Eredivisie moesten ze een entreegeld betalen met een verhoging van de
schuld van de oude stichting bij de bond. In dit geval echter is de Stichting IJshockey
Moenen anno 2007 niet failliet gegaan. aldus de voorzitter. Om deze problematiek in de
toekomst te voorkomen geldt vanaf deze algemene ledenvergadering een nieuwe regeling,
waarbij de algemene ledenvergadering de afdracht van een club voor deelname aan een
competitie kan verhogen met de hoogte van het achterstallige bedrag.
De NIJB probeert het restantbedrag uit Nijmegen nu op andere wijze te incasseren.
De jaarrekening 2009 wordt vastgesteld en de algemene ledenvergadering verleent het
bondsbestuur décharge voor het gevoerde financiële beleid.
7.
Onderscheidingen
Het bondsbestuur draagt de heer Karel van der Wal voor als lid van verdienste van de
Nederlandse IJshockey Bond. De algemene ledenvergadering benoemt de heer Van der Wal
tot lid van verdienste van de Nederlandse IJshockey Bond.
Het bondsbestuur draagt de heer Harry Loos voor als lid van verdienste van de Nederlandse
IJshockey Bond. De algemene ledenvergadering benoemt de heer Loos tot lid van verdienste
van de Nederlandse IJshockey Bond.
8.
Bestuur
8.a. Bestuursverkiezing
Zie bijlage 4 voor het rooster van aftreden en het voorstel bestuursverkiezing.
De leden van het bondsbestuur worden benoemd voor een periode van vier jaren. Van
oorsprong kende de NIJB een besturingstermijn van 2 jaar. In de algemene ledenvergadering van juni 2009 is besloten de zittingstermijn aan te passen naar vier jaar. De
voorzitter wordt in functie benoemd, de overige bestuurders als bestuurslid. Aftredende leden
van het bondsbestuur kunnen nadien aansluitend tweemaal voor eenzelfde periode van vier
jaren worden herbenoemd. Bestuurders hebben een maximale aaneengesloten
zittingstermijn van twaalf jaar. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk tijdens de
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eerstvolgende vergadering van de bondsvergadering voorzien. Het streven is een optimale
spreiding in aan- en aftreden te hanteren.Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt
op het rooster de plaats in van zijn voorganger in de aan- en aftreedcyclus zodat voorzitter,
vice-voorzitter en/of bestuurssecretaris nooit tegelijkertijd aftredend zijn. Collectief aftreden
van het bestuur is onwenselijk, omdat daarmee het organisatiegeheugen van de bond
verloren gaat. Om de continuïteit in het bestuur te waarborgen, is een rooster van aftreden
vastgesteld dat openbaar is en op de website terug te vinden.
De heren America en Van de Pas zijn tussentijds afgetreden.
Conform artikel 11 van de statuten van de Nederlandse IJshockey Bond stelt het
bondsbestuur de vergadering voor de heer Cees (C.) van Broekhoven uit ‘s-Hertogenbosch
te kiezen tot lid van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond. De heer Van
Broekhoven wordt gekozen tot lid van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond. Het
bondsbestuur zal de heer Van Broekhoven in de volgende bondsbestuursvergadering
benoemen tot secretaris van de Nederlandse IJshockey Bond.
8.b. Besturingsmodel en bestuursprofielen
De vice-voorzitter licht met behulp van een Powerpoint-presentatie het document
besturingsmodel en bestuursprofielen toe. Het onderdeel besturingsmodel vraagt geen
vaststelling door de algemene ledenvergadering op 29 november 2010. Het onderdeel
bestuursprofielen vraagt wel vaststelling door de algemene ledenvergadering op 29
november 2010.
De vergadering stelt de bestuursprofielen vast.
9.
Toetreding leden
Zie bijlage 5 voor het voorstel.
De Stichting Topsport Eaters Geleen T.E.G. staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Limburg onder nummer 14062710. Conform artikel 8 van het
huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond besloten de
Stichting Topsport Eaters Geleen T.E.G. als lid toe te laten tot de Nederlandse IJshockey
Bond onder de voorwaarde dat de Stichting Topsport Eaters Geleen T.E.G. in zijn statuten
heeft opgenomen c.q. laat opnemen dat wat artikel 6 lid 2 van de statuten van de NIJB
voorschrijft. Conform artikel 7 lid 3 van het huishoudelijk reglement stelt het bestuur van de
Nederlandse IJshockey Bond aan de ledenvergadering voor het inleggeld van de Stichting
Topsport Eaters Geleen T.E.G. vast te stellen op EUR 19.565,30.
De Stichting Eredivisie IJshockey Zoetermeer staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam onder nummer 50242091. Conform artikel 8 van
het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond besloten
de Stichting Eredivisie IJshockey Zoetermeer als lid toe te laten tot de Nederlandse
IJshockey Bond onder de voorwaarde dat de Stichting Eredivisie IJshockey Zoetermeer in
zijn statuten heeft opgenomen c.q. laat opnemen dat wat artikel 6 lid 2 van de statuten van
de NIJB voorschrijft. Conform artikel 7 lid 3 van het huishoudelijk reglement stelt het bestuur
van de Nederlandse IJshockey Bond aan de ledenvergadering voor het inleggeld van de
Stichting Eredivisie IJshockey Zoetermeer vast te stellen op EUR 350,00.
De vergadering stelt de voorgestelde inleggelden vast.
10. Benoeming leden vaste commissies seizoen 2010-2011
De heer Rijppaert heeft vanwege gezondheidsredenen zijn functie binnen de commissie van
beroep neergelegd. De financiële commissie, de commissie van beroep, de medische
commissie en het college van arbiters worden conform het voorstel (zie bijlage 6) benoemd.
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11.a. Vaststellen contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2010-2011
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de contributies, bijdragen en afdrachten
seizoen 2010-2011 formeel vast te stellen. 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. De contributies, bijdragen en
afdrachten worden conform het voorstel (zie bijlage 7) vastgesteld.
11.b. Vaststellen scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2010-2011
De voorzitter leest het ingekomen stuk van de IJV Zoetermeer Panters voor:
Ingekomen stuk IJV Zoetermeer Panters
Aan : Bestuur Nederlandse IJshockey Bond
Van : Piet Borgman, IJV Zoetermeer Panters
Betreft : Voorstel wijziging scheidsrechtersvergoedingen
Zoetermeer, 15 november 2010
LS,
Afgelopen jaar zijn de vergoedingen voor scheidsrechters opnieuw vastgesteld en is tevens
bepaald dat deze vergoedingen jaarlijks, overeenkomstig de andere tarieven van de NIJB,
worden geïndexeerd.
Dit seizoen zijn de bedragen met 1,5% verhoogd. Het gevolg hiervan is dat nu ook de
scheidsrechtersvergoedingen geen mooie afgeronde bedragen meer zijn. Voor de meeste
afdrachten is dat geen probleem omdat die giraal betaald worden. De scheidsrechters
worden echter contant afgerekend. Ook blijken scheidsrechters niet van deze indexering op
de hoogte.
Wij willen de ALV vragen in te stemmen met de volgende wijzigingen:
a. De nieuwe scheidsrechtersvergoedingen worden voorafgaand aan het seizoen
gepubliceerd.
b. Het geïndexeerde bedrag wordt afgerond op hele Euro’s om contante betaling te
vergemakkelijken.
c. Het niet afgeronde bedrag wordt meegenomen naar de volgende indexeringsronde.
Hoogachtend,
Piet Borgman
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de scheidsrechtersvergoedingen
seizoen 2010-2011 formeel vast te stellen en akkoord te gaan met het voorstel van IJV
Zoetermeer Panters. Met ingang van seizoen 2008-2009 worden de vergoedingen aan
scheidsrechters jaarlijks, bij aanvang van het seizoen, aangepast op basis van de
prijsindexcijfers voor gezinsconsumptie. De scheidsrechtersvergoedingen worden conform
het voorstel (zie bijlage 7) vastgesteld.
Na overleg wordt afgesproken dat een voorstel zal volgen in de geest van het verzoek van
IJV Zoetermeer Panters met dien verstande dat het alleen zal gelden voor de
scheidsrechtersvergoedingen van clubscheidsrechters. Een voorstel zal nader worden
uitgewerkt door de scheidsrechterscommissie en worden voorgelegd aan de
wedstrijdsecretarissen.
13. Jaarplan NIJB 2011
De voorzitter verzoekt de algemene ledenvergadering in te stemmen met het jaarplan 2011.
Het jaarplan NIJB 2011 wordt door de algemene ledenvergadering goedgekeurd.
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14. Meerjarenbegroting
14.a. Begroting NIJB 2011
De uitbetaling van de IIHF vanuit het Olympic Solidarity Fund die in 2010 werd ontvangen, is
volledig aangewend om een gedeelte van de kosten verbonden aan de talentcoaches binnen
het CTO te bekostigen. Dit conform de afspraken in de ALV van 4 januari 2010 en
vooruitlopende op een financiering uit andere bronnen. Tot op heden is er echter géén
concreet vooruitzicht op invuling vanuit andere bronnen, waardoor het bondsbestuur er
ernstig rekening mee houdt dat na afloop van de huidige contracten er om
bedrijfseconomische redenen ingegrepen dient te gaan worden. Het kan in de ogen van het
bondsbestuur niet de bedoeling zijn om het zorgvuldig opgebouwde eigen vermogen volledig
aan te moeten wenden om ook voor geheel 2011 de kosten voortvloeiende uit het CTO op te
brengen.
De voorzitter verzoekt de algemene ledenvergadering in te stemmen met de begroting 2011,
waarbij duidelijk de aantekening dat het verkrijgen van de in de begroting opgenomen
sponsoring ten behoeve van het CTO vereist is en dat bij niet tijdige concretisering van deze
inkomsten ingegrepen zal gaan worden.
Voor het CTO-ijshockey zal een bedrag van minimaal EUR 51.000 aan sponsorgelden
gevonden moeten worden. Indien het bedrag aan sponsorgelden niet wordt gevonden, zal
om bedrijfseconomische redenen moeten worden ingegrepen. De projectvoorzitter Paul Marx
is daarvan inmiddels op de hoogte. Op korte termijn zal een gesprek plaatsvinden met de
CTO-projectgroep. Besloten is om het programma te starten, dat aansluit bij de
doelstellingen van NOC*NSF, wetende dat er een inspanningsverplichting bestaat voor het
vinden van sponsorgelden. De heer Danny Micola von Fürstenrecht (Stichting Professioneel
IJshockey Heerenveen) vraagt of hier sprake is van weggegooid geld in het eerste jaar. De
voorzitter is van mening van niet, de ontwikkeling is beoordeeld door NOC*NSF en de IIHF
(zoals het fieldlab). Het CTO is een enorme stap in het kader van talentontwikkeling. In het
eerste jaar al zijn er sprongen gemaakt in het kader van kennis. De heer Micola von
Fürstenrecht verzoekt het bondsbestuur inspanningen te leveren teneinde het CTO-ijshockey
te kunnen laten voortbestaan. De voorzitter geeft aan dat de volledige EUR 51.000 moeten
worden gevonden. Op het moment dat slechts een gedeelte ervan wordt ingevuld, loopt de
NIJB een financieel risico. Dit bondsbestuur is er alles aan gelegen om het CTO te laten
voortduren. Het zou kunnen dat het bondsbestuur moet kiezen voor een andere inhoudelijke
constructie. In de begroting van 2011 is namelijk een voorziening van EUR 20.000
opgenomen; in 2012 zou het bondsbestuur het eigen vermogen moeten aanspreken.
De voorzitter verzoekt de algemene ledenvergadering in te stemmen met de begroting 2011,
waarbij de duidelijke aantekening dat het verkrijgen van de in de begroting opgenomen
sponsoring ten behoeve van het CTO vereist is en dat bij niet tijdige concretisering van deze
inkomsten ingegrepen zal gaan worden. De begroting 2011 wordt door de algemene
ledenvergadering vastgesteld (bijlage 8).
14.b. Begroting NIJB 2012
Conform de minimale kwaliteitseisen dient er een meerjarenbegroting te worden
gepresenteerd bij het meerjarenbeleidsplan 2009-2012.
Primair uitgangspunt is dat de begroting 2012 een extrapolatie is van de in 2011 begrote
bedragen. Ook in deze begroting geldt dus de tekst aangaande de kosten voortvloeiende uit
het CTO-programma en de verplichting om gelden te genereren om de investeringen voor dit
programma betaalbaar te houden.
De voorzitter verzoekt de algemene ledenvergadering in te stemmen met de begroting 2012,
waarbij net als in 2011 de duidelijke aantekening dat het verkrijgen van de in de begroting
opgenomen sponsoring ten behoeve van het CTO vereist is en dat bij niet tijdige
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concretisering van deze inkomsten ingegrepen zal gaan worden. De begroting 2012 wordt
door de algemene ledenvergadering vastgesteld (bijlage 9).
15. Vaststelling c.q. wijziging van reglementen
De vice-voorzitter licht met behulp van een Powerpoint-presentatie de voorgestelde
wijzigingen van reglementen toe.
De heer Piet Borgman (IJV Zoetermeer Panters) is van mening dat er sprake is van
rechtsongelijkheid bij het in beroep kunnen gaan tegen een Match Penalty. Dit kan nu alleen
in de Eredivisie, terwijl naar zijn mening in alle competities de mogelijkheid zou moeten
bestaan om beroep aan te tekenen tegen een Match Penalty. De vice-voorzitter antwoordt
dat in het verleden de tuchtregeling gestandaardiseerde afdoening in het leven is geroepen
om werkdruk op het bondsbureau en de tuchtcommissie terug te dringen. Spelers weten op
basis van de standaardregels waar ze op voorhand aan toe zijn. De vice-voorzitter geeft aan
dat op verzoek van de Eredivisieclubs het beroep in het leven is geroepen, waarbij (als
drempel) digitale beelden moeten worden aangeleverd en leges verschuldigd zijn. De
voorzitter merkt voor de beeldvorming op dat dit seizoen slechts eenmaal een beroep is
ingesteld en een poging daartoe. De heer Borgman geeft aan enkel het bezwaar in te willen
brengen. De heer Danny Micola von Fürstenrecht (Stichting Professioneel IJshockey
Heerenveen) stelt voor om anders de drempel voor beroep ook bij andere divisies in het
leven te roepen. De vice-voorzitter verzoekt dit seizoen de Eredivisie als pilot te gebruiken en
het komende jaar na te denken over beroep binnen de andere competities. De voorzitter
geeft mee dat in de voorjaarsoverleggen de mogelijkheden van beroep voor andere divisies
zullen worden bestudeerd en besproken, van waaruit wellicht een voorstel zal voortvloeien
ter goedkeuring op de volgende algemene ledenvergadering.
GIJS Bears Groningen vraagt of de variabele competitie-afdracht voor alle teams geldt. De
voorzitter geeft allereerst mee dat het bondsbestuur een andere benaming zal bedenken.
Het bondsbestuur zal vooraf – voordat de competitie-afdrachten betaald dienen te worden –
de clubs informeren over eventuele openstaande bedragen uit vorige seizoen(en).
De vice-voorzitter geeft aan dat de Vereniging Kunstijsbanen Nederland heeft aangegeven
een aantal inhoudelijke wijzigingen door te willen voeren in het accommodatiereglement van
de NIJB. De heer Danny Micola von Fürstenrecht (Stichting Professioneel IJshockey
Heerenveen) vraagt of de Vereniging Kunstijsbanen Nederland akkoord is met de
wedstrijdtijden en dergelijke. De vice-voorzitter geeft aan dat de onderhandelingen nog niet
zover zijn gekomen. Het bondsbestuur verzoekt de algemene ledenvergadering eerst
goedkeuring van het accommodatiereglement en gaat vervolgens verder inhoudelijk in
onderhandeling met de Vereniging Kunstijsbanen Nederland.
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering in te stemmen met de voorgestelde
wijzigingen van reglementen. De wijzigingen van reglementen worden door de algemene
ledenvergadering goedgekeurd (bijlage 10).
16. Vaststelling reglement Kennis Informatie Systeem Sport (KISS) NIJB
Vanaf 2011 is het een algemene voorwaarde voor De Lotto om bij NOC*NSF de volgende
gegevens aan te leveren: geboortedatum, postcode, geslacht, lidnummer bond en
aanvangsdatum van het lidmaatschap. Het doel van KISS is dat de georganiseerde sport in
2012 beschikt over een betrouwbaar en valide informatiesysteem dat zowel buiten als binnen
de georganiseerde sport bijdraagt aan een beter onderbouwde besluitvorming.
De clubs doen er goed aan op aanmeldingsformulieren te vermelden dat de betrokkene
instemt met het verwerken van zijn persoonsgegevens. De wet bepaalt immers dat de
betrokkene ondubbelzinnig zijn toestemming moet hebben gegeven. Het is nuttig wanneer
de NIJB en de clubs met regelmatige tussenpozen in de officiële mededelingen of in blad
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mededeling doen van het feit dat persoonsgegevens van leden worden verwerkt en aan
welke derden worden verstrekt.
Bij vaststelling door de algemene ledenvergadering op 29 november 2010 treedt het
reglement Kennis Informatie Systeem Sport (KISS) in werking op 1 januari 2011.
De voorzitter verduidelijkt dat de doelstelling is dat NOC*NSF het sportverkeer kan volgen.
Het biedt de NIJB de mogelijkheid look-a-likes te traceren. GIJS Bears Groningen stelt dat
de clubs de leden hierover voor aanvang van het seizoen 2010-2011 niet hebben kunnen
informeren. De voorzitter geeft mee dat de verplichting ingaat per 1 januari 2011.
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering in te stemmen met het voorgestelde
reglement Kennis Informatie Systeem Sport (KISS). Het reglement KISS wordt door de
algemene ledenvergadering goedgekeurd.
17. Rondvraag
De heer Guus Sijmons (Hoornse IJshockeyvereniging Blue Mountain Cougars) informeert
dat de gemeente Hoorn vereist dat voor vrijwilligers een verklaring van goed gedrag moet
worden aangevraagd bij de gemeente Hoorn en vraagt het bondsbestuur of dit ook bij
andere gemeenten verplicht wordt gesteld. De voorzitter stelt dat de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) op de hoogte is van de minimale kwaliteitseisen (in het
kader van seksuele intimidatie). De voorzitter zal hierover navraag doen binnen NOC*NSF.
De heer Piet Borgman (IJV Zoetermeer Panters) geeft aan dat de 17+-competitie is
uitgelopen op een drama. De heer Borgman is op de hoogte van een brief hierover aan de
clubs en is zeer benieuwd naar de redenen van afzegging. De vice-voorzitter geeft aan dat
clubs niet hebben gereageerd op de brief. GIJS Bears Groningen checkt de reactie, die zij
menen te hebben gegeven. De vice-voorzitter stelt dat dit punt aan de orde zou zijn
gekomen tijdens de bijeenkomst met de clubs op 20 november 2010.
De vice-voorzitter geeft aan dat eerder in deze algemene ledenvergadering is gesproken
over verenigingsondersteuning door de NIJB. Zoals eerder gezegd heeft de NIJB hier nog
een slag te slaan. Een start is gemaakt middels opleidingen én de servicepagina op
www.nijb.nl. Echter ook de hulp van verenigingen is onontbeerlijk. Het is daarom voor de
vice-voorzitter onbegrijpelijk dat voor een dag, die in het kader van deze (en ook andere)
ontwikkelingen staat, geen of nauwelijks belangstelling bestaat. De NIJB zal later in het
seizoen (mogelijk op de dag van de All Star Game) opnieuw een dergelijke bijeenkomst
plannen en gaat ervan uit dat alle verenigingen dan wel acte de présence zullen geven.
Mogelijke agendapunten zijn: werving (spelers, vrijwilligers), opleidingen, evaluatie
competities, hockey development camps, planning, verenigingsondersteuning (door NIJB en
collega-clubs).
De heer Danny Micola von Furstenrecht (Stichting Professioneel IJshockey Heerenveen)
betreurt de negatieve berichten van Zoetermeer en Nijmegen, maar meent vanavond dat
positieve zaken en ontwikkelingen overheersen.
De voorzitter geeft aan dat 2010 een intensief jaar is geweest. Het goedgekeurde document
besturingsmodel en bestuursprofielen geeft duidelijkheid over de functie-eisen, die de NIJB
stelt aan de vacatures binnen het bondsbestuur. Op korte termijn zullen de vacatures worden
besproken met Sport en Zaken en op de vacaturebank geplaatst. Mogelijkheid bestaat dat
daardoor kandidaat-bestuursleden van buiten de ijshockeysport worden aangetrokken.
De voorzitter meent dat nationaal en internationaal slagen zijn gemaakt en geeft mee dat het
bondsbestuur vertrouwt op een constructieve bijdrage van de leden.
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De vice-voorzitter spreekt zijn zorg uit over de aanwas en doorstroming van scheidsrechters.
Ook clubs hebben een verantwoordelijkheid met betrekking tot de werving van scheidsrechters, waarna opleiding en begeleiding onder auspiciën van de NIJB plaatsvinden. Op
een eerdere algemene ledenvergadering is in de reglementen verankerd dat elke vereniging
over een lokaal arbitrage plan moet(s)t beschikken per 1 september 2010. Dat is niet elke
club gelukt. De NIJB heeft nu uitstel verleend tot 1 september 2011 en zal om zaken
makkelijker te maken en te stroomlijnen een format voor dit plan aanleveren.
18. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering, hoopt een ieder te mogen begroeten tijdens een van de
evenementen en wenst een ieder wel thuis.
Voorzitter:

Secretaris:
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PRESENTIELIJST VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND, GEHOUDEN MAANDAG 29 NOVEMBER 2010 IN HET
NIEUWEGEIN’S BUSINESS CENTER (NBC) TE NIEUWEGEIN

Bondsbestuur
J.M.I. Vullers
A.J.J.C. van Berkel
C. van Broekhoven

- voorzitter
- vice-voorzitter
- lid

Medewerkers bondsbureau
J.P. van Rijssel
mevrouw W. Olijhoek
mevrouw L. Olijhoek

- topsportcoördinator
- office manager
- medewerker administratie

Leden

aantal
stemmen

Stichting Topsport
Red Eagles 's-Hertogenbosch
IJshockey Vereniging
Red Eagles 's-Hertogenbosch
Stichting Top IJshockey Eindhoven
IJV Eindhoven IJsbrekers
VJB Smoke Eaters Geleen
Stichting Eredivisie IJshockey Den Haag
GIJS Bears Groningen

1

- mevrouw N. van Bergen

2
2
2
2
2
2

- J. Ekels, J. Vos
- A. van Doremalen
- E. Martin
- H.P.A. Loos, L. Hoven
- J. Gerritsen
- H. van der Meulen, M. Dijkema,
J.M. Bijlsma

Stichting Professioneel IJshockey
Heerenveen
Hoornse IJshockeyvereniging
“Blue Mountain Cougars”
SIJC Utrecht
IJV Zoetermeer Panters
Stichting Adult Recreational Hockey

2

- D. Micola von Fürstenrecht

2
2
2
2

- A.H. Sijmons
- J.P. de Gilde
- P. Borgman
- B. Kok

Ereleden en leden van verdienste
J.M.C.C. Herijgers
H.J. Maas
A.J.M. van Rijswijk
A.H. Sijmons
W.Th. de Veer

- erelid
- erelid
- erelid
- lid van verdienste
- lid van verdienste

Commissieleden en overigen
Mevrouw M. Goessens-Stans
J.T. Meijsen
K. van de Wal
J. Zwaanswijk

- competitiecommissie
- belangstellende
- belangstellende
- belangstellende
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Leden afwezig met kennisgeving
IJV Amstel Tijgers anno 1963
IJHC Dordrecht Lions
IJshockeyclub Enschede Lions
Stichting Professioneel IJshockey
Sittard-Geleen
Hijs Hokij Den Haag
SJIJ Heerenveen e.o. 1991
LIJC Leiden Lions
Stichting IJshockey Moenen anno 2007
Vereniging Jeugdijshockey Nijmegen
SIJB Tilburg Trappers
Stichting Eredivisie IJshockey Zoetermeer
R.A. Meerhoff
J.P.L. Ham
Fr.J.M. van Erp
J.A.J. de Greef
H. Hille
J.Th.M.C. Ponsioen
W. Tamboer
C. Speijer

aantal
stemmen
2
2
1
2
2
2
2
2
2
3
2
- bondsbestuur
- erelid / medewerker bondsbureau
- erevoorzitter
- erelid
- erelid
- erelid
- erelid / tuchtcommissie
- lid van verdienste
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BESTUURSVERKIEZING
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND
ALV, 29-11-2010
AGENDAPUNT 8.a.
De leden van het bondsbestuur worden benoemd voor een periode van vier jaren. (Van
oorsprong kende de NIJB een besturingstermijn van 2 jaar. In de ALV van juni 2009 is
besloten de zittingstermijn aan te passen naar vier jaar.)
De voorzitter wordt in functie benoemd, de overige bestuurders als bestuurslid. Aftredende
leden van het bondsbestuur kunnen nadien aansluitend tweemaal voor eenzelfde periode
van vier jaren worden herbenoemd. Bestuurders hebben een maximale aaneengesloten
zittingstermijn van twaalf jaar. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk tijdens de
eerstvolgende vergadering van de bondsvergadering voorzien. Het streven is een optimale
spreiding in aan- en aftreden te hanteren. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen,
neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger in de aan- en aftreedcyclus zodat
voorzitter, vice-voorzitter en/of bestuurssecretaris nooit tegelijkertijd aftredend zijn.
Collectief aftreden van het bestuur is onwenselijk, omdat daarmee het organisatiegeheugen
van de bond verloren gaat.
Om de continuïteit in het bestuur te waarborgen, wordt een rooster van aftreden vastgesteld.
Dit rooster is openbaar.
Functie:
Cyclus:
Naam:
Datum aantreden:
Datum laatste herverkiezing:
Datum volgende herverkiezing:

Voorzitter
2013-2017-2021…
Joop Vullers
ALV 2006 (19-12-2006)
ALV 2007 (19-12-2007) gekozen tot voorzitter
ALV 2009 (04-01-2010)
ALV 2013

Functie:
Naam:
Datum aantreden:
Datum laatste herverkiezing:
Datum volgende herverkiezing:

Vice-voorzitter
Arnoud van Berkel
ALV 2002 (19-09-2002)
ALV 2008 (23-06-2009)
ALV 2012

Functie:
Naam:
Datum aantreden:
Datum tussentijds aftreden:

Secretaris & Commercie
Henk van de Pas
ALV 2008 (23-06-2009)
08-2010

Functie:
Naam:
Datum aantreden:
Datum volgende herverkiezing:

Bestuurslid Finance & Legal
Ron Meerhoff
ALV 2008 (23-06-2009)
ALV 2012

Functie:
Naam:
Datum aantreden:
Datum laatste herverkiezing:
Datum tussentijds aftreden:

Bestuurslid & Competitieleider
Jack America
ALV 2006 (19-12-2006)
ALV 2008 (23-06-2009)
02-2010
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Conform artikel 11 van de statuten van de Nederlandse IJshockey Bond stelt het
bondsbestuur de vergadering voor de heer Cees (C.) van Broekhoven uit ‘s-Hertogenbosch
te kiezen tot lid van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond.
Cees van Broekhoven is 56 jaar. Cees is getrouwd met Rianne en heeft 4 kinderen in de
leeftijd van 23 tot 31 jaar. De jongste, Bart, woont nog thuis. Cees en Rianne hopen dat Bart
begin 2011 een plaats zal hebben op de woonzorgboerderij van de stichting Buiten Gewoon
in Berlicum. Sinds afgelopen juni is Cees met functioneel leeftijdsontslag na een 40-jarig
dienstverband bij Defensie. Bij de Landmacht heeft Cees de eerste helft van zijn diensttijd
als onderofficier bij de Genie gediend, en na zijn HBO-opleiding heeft hij als officier
automatiseringsdeskundige diverse functies gehad. In 1996 kwam Cees via zijn zoon Thijs in
aanraking met ijshockey: hij werd lid van de Red Eagles in 's-Hertogenbosch. En dat
betekende voor Cees toen vooral veel autorijden. In 1999 werd Cees gevraagd om een
actievere rol in de vereniging te gaan spelen, en in 2000 werd hij lid van het bestuur. Hij
heeft daar in de afgelopen 10 jaar diverse functies vervuld: o.a. als jeugdcoördinator,
wedstrijdsecretaris, opleider, bench official, scheidsrechterscoördinator, webmaster,
secretaris, en sinds voorjaar 2008 voorzitter. Cees heeft deelgenomen aan de
voorbereidingen en, in 2008, de opstart van de stichting Topsport Red Eagles, waarvan hij
het eerste jaar voorzitter is geweest. Daarnaast is Cees, onder andere voor de NIJB, in
diverse werkgroepen, zoals bijvoorbeeld Fair Play en Respect, actief geweest. Afgelopen
zomer moest Cees zijn verenigingsactiviteiten stopzetten, omdat hij plotseling
geconfronteerd werd met onverwachte lichamelijke malaises waarvoor dringend operatie(s)
noodzakelijk waren. Dit was voor Cees een tijd van herbezinning en zelfreflectie.
Inmiddels is het grootste deel van zijn revalidatie achter de rug en wil hij graag deze
volgende uitdaging oppakken.
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TOETREDING LEDEN
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND
ALV, 29-11-2010
AGENDAPUNT 9
De volgende rechtspersonen verzoekt om toetreding tot het lidmaatschap van de
Nederlandse IJshockey Bond:
Stichting Topsport Eaters Geleen T.E.G.
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Limburg
onder nummer 14062710. Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft het
bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond besloten de Stichting Topsport Eaters Geleen
T.E.G. als lid toe te laten tot de Nederlandse IJshockey Bond onder de voorwaarde dat de
Stichting Topsport Eaters Geleen T.E.G. in zijn statuten heeft opgenomen c.q. laat opnemen
dat wat artikel 6 lid 2 van de statuten van de NIJB voorschrijft. Conform artikel 7 lid 3 van het
huishoudelijk reglement stelt het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond aan de
ledenvergadering voor het inleggeld van de Stichting Topsport Eaters Geleen T.E.G. vast te
stellen op EUR 19.565,30.
Stichting Eredivisie IJshockey Zoetermeer
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam
onder nummer 50242091. Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft het
bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond besloten de Stichting Eredivisie IJshockey
Zoetermeer als lid toe te laten tot de Nederlandse IJshockey Bond onder de voorwaarde dat
de Stichting Eredivisie IJshockey Zoetermeer in zijn statuten heeft opgenomen c.q. laat
opnemen dat wat artikel 6 lid 2 van de statuten van de NIJB voorschrijft. Conform artikel 7 lid
3 van het huishoudelijk reglement stelt het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond aan
de ledenvergadering voor het inleggeld van de Stichting Eredivisie IJshockey Zoetermeer
vast te stellen op EUR 350,00.
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BENOEMING LEDEN VASTE COMMISSIES
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND
ALV, 29-11-2010
AGENDAPUNT 10
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. A.G.W. Leijsen
lid
MEDISCHE COMMISSIE
F. Baarveld

voorzitter

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
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CONTRIBUTIES, BIJDRAGEN EN AFDRACHTEN SEIZOEN 2010-2011
Seizoen
2009-2010
(index:) + 0,3%
EUR

Seizoen
2010-2011
(index:) + 1,5%
EUR

1.341,16

1.361,28

17,49
7,00

17,75
7,00
7,00
7,00

CONTRIBUTIE
contributie per lid, per seizoen
CONTRIBUTIE INDIVIDUEEL LIDMAATSCHAP
competitie senioren
competitie senioren Tweede en Derde divisie
competitie ARHL
competitie studenten
competitie U21 tot en met U12
competitie U17 tot en met U12
competitie mini en welpen
recreatief senioren
recreatief junioren
ere-leden, leden van verdienste
NIJB-bestuurders
NIJB-vrijwilligers/medewerkers
NIJB-scheidsrechters
clubbestuurders
teambegeleiders
bench-officials
seizoenkaarthouders
donateurs/supporters
donateurs/supporters bij groepsregistratie

13,99
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
5,00
7,00
7,00
7,00
20,00
7,00
5,00

14,20
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
5,00
7,00
7,00
7,00
20,00
7,00
5,00

583,11
116,62
583,11
116,62
13,99
nihil
162,03

591,86
118,37
591,86
118,37
14,20
nihil
164,47

doorbelast
doorbelast
doorbelast
583,11
500,00

doorbelast
doorbelast
doorbelast
591,86
500,00

26,82

27,22

4.081,79
1.341,16
162,03

4.143,02
1.361,28
164,47
60,00

ADMINISTRATIEKOSTEN NATIONALE TRANSFERS
seniorenspeler naar Eredivisie
seniorenspeler naar Eerste divisie
juniorenspeler naar Eredivisie
juniorenspeler naar Eerste divisie
juniorenspeler naar juniorendivisie
transfer naar Tweede of Derde divisie
administratiekosten beoordeling geschil door competitiecommissie
INTERNATIONALE TRANSFERS
International Transfer Card (ITC) IIHF ZFR 300
ITC-faxconfirmatie IIHF ZFR 100
administratiekosten van buitenlandse bonden (ITC naar Nederland)
administratiekosten NIJB ITC naar Nederland
administratiekosten NIJB ITC naar buitenland in ZFR
DISPENSATIE-AANMELDINGEN
administratiekosten
COMPETITIE-AFDRACHTEN
Eredivisie
Eerste divisie *
Tweede en Derde divisie
ARHL **
U21 tot en met U12
U17 tot en met U12
* Indien in dezelfde stad ook een team in de Eredivisie uitkomt,
betaalt het team in de Eerste divisie de U17-afdracht.
** Dit is een overgangsregel. Vanaf het seizoen 2011-2012 zal de
competitie-afdracht worden gelijkgetrokken naar Tweede en Derde divisie.
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262,40
266,34

CONTRIBUTIES, BIJDRAGEN EN AFDRACHTEN SEIZOEN 2010-2011
Seizoen
2009-2010
(index:) + 0,3%
EUR

Seizoen
2010-2011
(index:) + 1,5%
EUR

354,19
80,13
45,14

359,50
81,33

WEDSTRIJDGELD COMPETITIE PER THUISWEDSTRIJD
Eredivisie
Eerste divisie *
U21 tot en met U12
U17 tot en met U12
* Indien in dezelfde stad ook een team in de Eredivisie uitkomt,
betaalt het team in de Eerste divisie het U17-wedstrijdgeld.
TUCHTCOMMISSIE
vastrecht tuchtcommissie senioren Eredivisie en Eerste divisie
vastrecht tuchtcommissie senioren Tweede en Derde divisie
vastrecht tuchtcommissie junioren
vastrecht tuchtcommissie incidenten
aanhanging maken tuchtzaak door leden
(artikel 2.b. bijlage I - tuchtreglement)
bezwaar aantekenen gestandaardiseerde strafafdoening door leden
(artikel 9.d. bijlage II - tuchtreglement)

45,82

46,65
26,83
26,83
46,65
200,00

47,35
27,23
27,23
47,35
200,00

200,00

200,00

26,83

27,23

COMMISSIE VAN BEROEP
vastrecht hoger beroep commissie van beroep

291,56

295,93

COLLEGE VAN ARBITERS
griffierecht

291,56

295,93

STANDAARDAFDOENING MATCH PENALTY EN GAME MISCONDUCT PENALTY
administratiekosten

Met ingang van seizoen 2002-2003 worden de contributies, bijdragen en
afdrachten jaarlijks, bij aanvang van het seizoen, aangepast op basis van de
prijsindexcijfers voor gezinsconsumptie.
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CONTRIBUTIES, BIJDRAGEN EN AFDRACHTEN SEIZOEN 2010-2011
Seizoen
2009-2010
(index:) + 0,3%
EUR
VERGOEDINGEN PER WEDSTRIJD AAN SCHEIDSRECHTERS SEIZOEN 2010-2011
scheidsrechter Eredivisie
100,00
scheidsrechter Eredivisie bekerfinale/play-offs halve finale en finale
125,00
standby scheidsrechter Eredivisie bekerfinale/play-offs halve finale
en finale
15,53
linesman Eredivisie
50,00
linesman Eredivisie bekerfinale/play-offs halve finale en finale
62,50

Seizoen
2010-2011
(index:) + 1,5%
EUR
101,50
126,88
15,76
50,75
63,44

door NIJB aangestelde doelrechter

12,42

12,61

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

40,00
50,00
20,00
25,00

40,60
50,75
20,30
25,38

scheidsrechter U21
linesman U21
scheidsrechter U17
scheidsrechter U14
scheidsrechter U12

25,00
15,00
20,00
15,00
10,00

25,38
15,23
20,30
15,23
10,15

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

(index:) 0,3%
0,26

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, 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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(index:) + 1,5%
0,26

NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND

Begroting
2011

Begroting
2010

Resultaat
2009

TOPSPORTERS
JEUGDTOPSPORTERS
BONDS- EN TALENTCOACHES
BEGELEIDING NATIONALE TEAMS
WEDSTRIJDFACILITEREND KADER
DOCENTEN
SCHEIDSRECHTERSOPLEIDER
ALGEMEEN/INFRASTRUCTUUR

93.470
38.060 *
103.360 **
31.930
5.040
5.200
25.000
138.500

61.255
32.970
105.270
33.569
3.590
5.200
25.000
127.500

56.909
44.705
57.876
26.205
7.940
699
21.196
128.406

PERSOONSGEBONDEN KOSTEN
* Inclusief CTO EUR 3.000
** Inclusief CTO EUR 73.860

440.560

394.354

343.936

MATERIAALKOSTEN
KOSTEN MATERIELE PRIJZEN

28.450 *
4.000

30.250
3.050

21.838
4.441

SPORTMATERIALEN
* Inclusief CTO EUR 3.000

32.450

33.300

26.279

HUURKOSTEN BUREAU
OVERIGE HUISVESTINGSKOSTEN BUREAU

21.000
1.500

20.000
1.500

20.133
1.458

HUISVESTINGSKOSTEN BUREAU

22.500

21.500

21.591

HUURKOSTEN ACCOMMODATIES
OVERIGE HUISVESTINGSKOSTEN ACCOMMODATIES

57.305 *
0

68.025
0

38.836
1.570

HUISVESTINGSKOSTEN ACCOMMODATIES
* Inclusief CTO EUR 27.125

57.305

68.025

40.406
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NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND

Begroting
2011

Begroting
2010

Resultaat
2009

KANTOORBENODIGDHEDEN
AUTOMATISERING
KOPIEER- EN PRINTKOSTEN
PORTI EN TELEFOON
INSCHRIJF- EN LIDMAATSCHAPSGELDEN
SALARISADMINISTRATIE
LEDENADMINISTRATIE
COMPETITIEPLANNING
INHUUR DERDEN
OVERIGE ORGANISATIEKOSTEN

2.500
1.500
2.500
10.000
5.500
800
3.500
3.500
35.000
4.300

2.500
500
2.500
9.000
5.000
700
3.500
3.500
40.000
15.600

1.675
1.679
2.410
9.850
6.018
727
5.406
2.751
12.694
13.045

ORGANISATIEKOSTEN

69.100

82.800

56.255

8.700
1.500
7.500

8.700
9.500
0

8.635
10.457
23.960

COMMUNICATIE, PR EN MARKETING

22.700

18.200

43.052

VERGADERKOSTEN BESTUUR (incl. ALV)
REIS- EN VERBLIJFKOSTEN BESTUUR
OVERIGE KOSTEN BESTUUR
VERGADERKOSTEN SPORTCOMMISSIES
REIS- EN VERBLIJFKOSTEN SPORTCOMMISSIES
OVERIGE KOSTEN SPORTCOMMISSIES

3.000
12.500
1.500
3.000
10.000
2.500

3.000
10.000
1.500
3.000
7.500
2.500

2.226
9.112
1.222
2.719
7.885
2.565

BESTUUR EN COMMISSIES

32.500

27.500

25.729

INTERNET-SITE
REPRESENTATIE
OVERIGE COMMUNICATIE-, PR- EN MARKETINGKOSTEN
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NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND

ACCOUNTANTS-, EN JURIDISCHE KOSTEN
BANKKOSTEN
RENTELASTEN EN KOERSVERSCHILLEN
VRIJWILLIGERSKOSTEN
BIJDRAGEN AAN DERDEN
AFBOEKINGEN
OVERIGE KOSTEN
TOTAAL LASTEN
* Inclusief CTO EUR 106.985

Begroting
2011

Begroting
2010

Resultaat
2009

6.000
1.000
1.500
5.500
4.000
0

5.000
1.000
1.000
6.000
21.500
0

4.033
424
1.686
6.025
18.457
18.557

18.000

34.500

49.182

695.115 *

680.179

606.430
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NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND

Begroting
2011

Begroting
2010

Resultaat
2009

CONTRIBUTIES VERENIGINGEN
CONTRIBUTIES INDIVIDUEEL LIDMAATSCHAP
BOETES
LEDENBIJDRAGEN
WEDSTRIJD-/COMPETITIEGELDEN
OPBRENGSTEN OPLEIDINGEN
DIVERSE ADMINISTRATIEKOSTEN

28.000
28.000
10.000
9.615
137.500
4.000
61.000

30.000
30.000
10.000
20.550
120.000
4.000
70.000

28.168
27.401
10.914
10.133
139.612
0
62.298

OPBRENGSTEN LEDEN EN VERENIGINGEN

278.115

284.550

278.526

7.640
8.750
45.000
0
21.988
23.028
0
41.352
0
49.052
0
0
10.000
25.000

7.640
8.400
35.000
0
21.840
1.900
31.500
41.352
11.500
36.726
1.244
-45
10.000
25.000

231.810

232.057

VWS TALENTONTWIKKELING
VWS DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
VWS MASTERPLAN ARBITRAGE
VWS SAMEN VOOR SPORTIVITEIT EN RESPECT
LOTTO/NOC*NSF ALGEMEEN FUNCTIONEREN
LOTTO/NOC*NSF FONDS ONTWIKKELING BONDEN
LOTTO/NOC*NSF DIGITAAL PLATFORM
LOTTO/NOC*NSF BASISBIJDRAGE TOPSPORT
LOTTO/NOC*NSF OMSLAG SPORTKADER
LOTTO/NOC*NSF DEELNAME WK'S/EIHC
LOTTO/NOC*NSF AFBOUWREGELING 2009 TALENTONTWIKKELING
LOTTO/NOC*NSF CORRECTIE VOORGAANDE JAREN
NOC*NSF AMBITION
GEMEENTE EINDHOVEN
SUBSIDIES
* T.b.v. CTO EUR 6.000
** T.b.v. CTO EUR 5.000
*** T.b.v. CTO EUR 10.000
**** T.b.v. CTO EUR 25.000

10.000
8.400
45.000
29.500
25.294
0
0
40.780
0
83.962
0
0
10.000
25.000

*

**

***
****

277.936
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NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND

Begroting
2011

Begroting
2010

Resultaat
2009

EVENEMENTEN SPONSORGELDEN
EVENEMENTEN ENTREEGELDEN
EVENEMENTEN OVERIGE OPBRENGSTEN

0
0
13.500

5.000
35.000
5.000

6.850
36.193
5.478

EVENEMENTEN

13.500

45.000

48.521

SPONSORGELDEN
TRANSFERGELDEN (naar buitenland)
DONATIES IIHF
FONDS TALENTONTWIKKELINGSPROJECTEN
VRIJVAL RESERVERING MASTERPLAN ARBITRAGE
OVERIGE OVERIGE OPBRENGSTEN

61.000 *
2.000
33.000
10.000 **
20.000
0

22.500
5.000
80.000
12.500
0
0

12.100
2.045
33.163
13.000
0
520

OVERIGE OPBRENGSTEN
* T.b.v. CTO EUR 51.000
** T.b.v. CTO EUR 10.000

126.000

120.000

60.828

TOTAAL BATEN
* T.b.v. CTO EUR 107.000

695.551 *

681.360

619.932

1.181

13.502

EXPLOITATIERESULTAAT

436
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NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND

Begroting
2009

Begroting
2010

Begroting
2011

Begroting
2012

TOPSPORTERS
JEUGDTOPSPORTERS
BONDS- EN TALENTCOACHES
BEGELEIDING NATIONALE TEAMS
WEDSTRIJDFACILITEREND KADER
DOCENTEN
SCHEIDSRECHTERSOPLEIDER
ALGEMEEN/INFRASTRUCTUUR

39.835
32.110
59.340
36.765
3.430
5.200
25.000
125.000

61.255
32.970
105.270
33.569
3.590
5.200
25.000
127.500

93.470
38.060
103.360
31.930
5.040
5.200
25.000
138.500

40.000
38.000
104.000
32.000
5.000
5.200
0
139.000

PERSOONSGEBONDEN KOSTEN

326.680

394.354

440.560

363.200

MATERIAALKOSTEN
KOSTEN MATERIELE PRIJZEN

23.350
3.000

30.250
3.050

28.450
4.000

26.000
4.000

SPORTMATERIALEN

26.350

33.300

32.450

30.000

HUURKOSTEN BUREAU
OVERIGE HUISVESTINGSKOSTEN BUREAU

20.000
1.500

20.000
1.500

21.000
1.500

21.000
1.500

HUISVESTINGSKOSTEN BUREAU

21.500

21.500

22.500

22.500

HUUR ACCOMMODATIES

48.050

68.025

57.305

57.500
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NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND

Begroting
2009

Begroting
2010

Begroting
2011

Begroting
2012

KANTOORBENODIGDHEDEN
AUTOMATISERING
KOPIEER- EN PRINTKOSTEN
PORTI EN TELEFOON
INSCHRIJF- EN LIDMAATSCHAPSGELDEN
SALARISADMINISTRATIE
LEDENADMINISTRATIE
COMPETITIEPLANNING
INHUUR DERDEN
OVERIGE ORGANISATIEKOSTEN

2.500
0
3.000
8.000
3.500
700
3.200
5.750
32.000
12.800

2.500
500
2.500
9.000
5.000
700
3.500
3.500
40.000
15.600

2.500
1.500
2.500
10.000
5.500
800
3.500
3.500
35.000
4.300

2.500
1.500
2.500
10.000
5.500
800
3.500
3.500
5.000
4.000

ORGANISATIEKOSTEN

71.450

82.800

69.100

38.800

0
8.700
7.000
0

0
8.700
9.500
0

5.000
8.700
1.500
7.500

0
8.700
1.500
0

15.700

18.200

22.700

10.200

2.500
7.000
0
1.500
6.000
2.500

3.000
10.000
1.500
3.000
7.500
2.500

3.000
12.500
1.500
3.000
10.000
2.500

3.000
12.500
1.500
3.000
10.000
2.500

19.500

27.500

32.500

32.500

DRUKWERK
INTERNET-SITE
REPRESENTATIE
OVERIGE COMMUNICATIE-, PR- EN MARKETINGKOSTEN
COMMUNICATIE, PR EN MARKETING

VERGADERKOSTEN BESTUUR (incl. ALV)
REIS- EN VERBLIJFKOSTEN BESTUUR
OVERIGE KOSTEN BESTUUR
VERGADERKOSTEN SPORTCOMMISSIES
REIS- EN VERBLIJFKOSTEN SPORTCOMMISSIES
OVERIGE KOSTEN SPORTCOMMISSIES
BESTUUR EN COMMISSIES
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NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND

Begroting
2009

Begroting
2010

Begroting
2011

Begroting
2012

ACCOUNTANTS-, EN JURIDISCHE KOSTEN
BANKKOSTEN
RENTELASTEN EN KOERSVERSCHILLEN
VRIJWILLIGERSKOSTEN
BIJDRAGEN AAN DERDEN

3.500
1.000
500
5.000
24.553

5.000
1.000
1.000
6.000
21.500

6.000
1.000
1.500
5.500
4.000

6.000
1.000
1.500
5.500
4.000

OVERIGE KOSTEN

34.553

34.500

18.000

18.000

563.783

680.179

695.115

572.700

TOTAAL LASTEN
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NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND

Begroting
2009

Begroting
2010

Begroting
2011

Begroting
2012

CONTRIBUTIES VERENIGINGEN
CONTRIBUTIES INDIVIDUEEL LIDMAATSCHAP
BOETES
LEDENBIJDRAGEN
WEDSTRIJD-/COMPETITIEGELDEN
OPBRENGSTEN OPLEIDINGEN
DIVERSE ADMINISTRATIEKOSTEN

25.000
28.000
10.000
13.590
112.000
0
61.000

30.000
30.000
10.000
20.550
120.000
4.000
70.000

28.000
28.000
10.000
9.615
137.500
4.000
61.000

28.000
28.000
10.000
10.000
137.500
4.000
61.000

OPBRENGSTEN LEDEN EN VERENIGINGEN

249.590

284.550

278.115

278.500

10.000
8.400
35.000
0
21.737
23.028
43.620
35.945
10.000
0

7.640
8.750
45.000
0
21.988
23.028
41.352
49.052
10.000
25.000

10.000
8.400
45.000
29.500
25.294
0
40.780
83.962
10.000
25.000

10.000
8.400
0
0
25.000
0
41.000
36.000
10.000
25.000

187.730

231.810

277.936

155.400

VWS TALENTONTWIKKELING
VWS DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
VWS MASTERPLAN ARBITRAGE
VWS SAMEN VOOR SPORTIVITEIT EN RESPECT
LOTTO/NOC*NSF ALGEMEEN FUNCTIONEREN
LOTTO/NOC*NSF FONDS ONTWIKKELING BONDEN
LOTTO/NOC*NSF BASISBIJDRAGE TOPSPORT
LOTTO/NOC*NSF DEELNAME WK'S/EIHC
NOC*NSF AMBITION
OVERIGE SUBSIDIES
SUBSIDIES
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NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND

Begroting
2009

Begroting
2010

Begroting
2011

Begroting
2012

EVENEMENTEN SPONSORGELDEN
EVENEMENTEN ENTREEGELDEN
EVENEMENTEN OVERIGE OPBRENGSTEN

6.500
30.000
5.000

5.000
35.000
5.000

0
0
13.500

0
0
13.500

EVENEMENTEN

41.500

45.000

13.500

13.500

SPONSORGELDEN
TRANSFERGELDEN (naar buitenland)
DONATIES IIHF
FONDS TALENTONTWIKKELINGSPROJECTEN
VRIJVAL VOORZIENINGEN EN/OF RESERVES

30.000
5.000
30.000
20.000
0

22.500
5.000
80.000
12.500
0

61.000
2.000
33.000
10.000
20.000

61.000
2.000
30.000
10.000
22.500

OVERIGE OPBRENGSTEN

85.000

120.000

126.000

125.500

563.820

681.360

695.551

572.900

37

1.181

436

200

TOTAAL BATEN

EXPLOITATIERESULTAAT
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WIJZIGINGEN VAN REGLEMENTEN
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND
ALV, 29-11-2010
AGENDAPUNT 15
WIJZIGINGEN IN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT
ARTIKEL 4: ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE (HUIDIG)
1. Erevoorzitter, ereleden en leden van verdienste worden op voorstel van het bondsbestuur
door de algemene ledenvergadering als zodanig benoemd.
ARTIKEL 4: ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE (NIEUW)
1. Erevoorzitter(s), ereleden en leden van verdienste worden op voorstel van het
bondsbestuur door de algemene ledenvergadering als zodanig benoemd.
ARTIKEL 10: VERPLICHTINGEN LEDEN (HUIDIG)
2. De leden zijn overigens verplicht:
e. conform het licentiereglement een aanvraag in te dienen ten behoeve van een licentie;
ARTIKEL 10: VERPLICHTINGEN LEDEN (NIEUW)
2. De leden zijn overigens verplicht:
e. conform het licentiereglement een aanvraag in te dienen ten behoeve van een licentie;
ARTIKEL 16: KANDIDAATSTELLING VOOR BONDSBESTUUR EN COMMISSIES
(HUIDIG)
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.
ARTIKEL 16: KANDIDAATSTELLING VOOR BONDSBESTUUR EN COMMISSIES (NIEUW)
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.
ARTIKEL 34: WEDSTRIJDWEZEN IJSHOCKEY (HUIDIG)
1. De taak van de bond met betrekking tot de zorg voor en de organisatie van het
ijshockeywedstrijd-wezen van de bond (met uitzondering van de wedstrijden van een
vertegenwoordigen team) wordt, met inachtneming van de bepalingen van het huishoudelijk
NIJB, NOTULEN ALV 29-11-2010, BIJLAGE 10
WIJZIGINGEN VAN REGLEMENTEN
1

reglement en het sportreglement, in eerste instantie uitgeoefend door de
competitiecommissie.
2. De competitiecommissie zal zich bij de uitoefening van haar taken, voorzover het de
gewone gang van zaken betreft, laten bijstaan door een door het bondsbestuur benoemde
c.q. aangewezen landelijk competitieleider.
4. Van beslissingen van de competitiecommsie staat geen beroep open, behoudens in geval
een boete of tuchtmaatregel als bij sportreglement omschreven is opgelegd, tenzij dat bij
sportreglement is uitgesloten. Evenwel kan het bondsbestuur op verzoek van een lid of uit
eigen initiatief omtrent een aangelegenheid, waarover door de competitiecommissie reeds is
beslist, een zogenaamde principiële beslissing nemen, dit wil zeggen: een beslissing
waardoor geen wijziging kan worden gebracht in een reeds genomen beslissing van de
commissie, doch welke het karakter heeft van een richtlijn, waarmee de competitiecommissie
in het vervolg zal hebben rekening te houden. Het bondsbestuur is voorts bevoegd een
zodanig principiële beslissing te nemen omtrent een aangelegenheid, waarover de
competitiecommissie nog niet heeft beslist, doch zulks slechts op verzoek van de
meerderheid van de competitiecommissie.
ARTIKEL 34: WEDSTRIJDWEZEN IJSHOCKEY (NIEUW)
1. De taak van de bond met betrekking tot de zorg voor en de organisatie van het
ijshockeywedstrijd-wezen van de bond (met uitzondering van de wedstrijden van een
vertegenwoordigend team) wordt, met inachtneming van de bepalingen van het huishoudelijk
reglement en het sportreglement, in eerste instantie uitgeoefend door de
competitiecommissie.
2. De competitiecommissie zal zich bij de uitoefening van haar taken laten bijstaan door een
of meerdere competitieleiders, die door het bondsbestuur worden benoemd.
4. Tegen beslissingen van de competitiecommissie staat geen beroep open, behoudens in
geval een boete of tuchtmaatregel als bij sportreglement omschreven is opgelegd, tenzij dat
bij sportreglement is uitgesloten. Evenwel kan het bondsbestuur op verzoek van een lid of uit
eigen initiatief omtrent een aangelegenheid, waarover door de competitiecommissie reeds is
beslist, een zogenaamde principiële beslissing nemen, dit wil zeggen: een beslissing
waardoor geen wijziging kan worden gebracht in een reeds genomen beslissing van de
commissie, doch welke het karakter heeft van een richtlijn, waarmee de competitiecommissie
in het vervolg zal hebben rekening te houden. Het bondsbestuur is voorts bevoegd een
zodanig principiële beslissing te nemen omtrent een aangelegenheid, waarover de
competitiecommissie nog niet heeft beslist, doch zulks slechts op verzoek van de
meerderheid van de competitiecommissie.
In de voorkomende gevallen waar beroep tegen beslissingen van de competitiecommissie mogelijk is, staat beroep open bij het bondsbestuur.
ARTIKEL 44: VOORSCHOTNOTA EN ACHTERSTALLIGE BETALING (HUIDIG)
6. Aanvullend op lid 5 heeft het bondsbestuur het recht om vier weken na de vervaldatum
van een vordering, het in gebreke gebleven lid een onmiddellijk spelverbod voor
thuiswedstrijden van het eerste team en/of andere teams op te leggen tot de gehele schuld is
voldaan. Dit onverminderd het bepaalde in het sportreglement en in het licentiereglement.
Wedstrijden die ten gevolge van een speelverbod niet worden gespeeld, eindigen in een
reglementaire nul-vijf nederlaag voor de ploeg die het speelverbod opgelegd heeft gekregen.
7. Het in lid 5 en 6 bepaalde laat onverlet de mogelijkheid dat dezelfde feiten ter beoordeling
aan de tuchtcommissie worden voorgelegd, die daarop, in overstemming met het
tuchtreglement beslist.
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ARTIKEL 44: VOORSCHOTNOTA EN ACHTERSTALLIGE BETALING (NIEUW)
6. Aanvullend op lid 5 heeft het bondsbestuur het recht om vier weken na de
vervaldatum van een vordering:
a. het in gebreke gebleven gewoon lid een onmiddellijk ingaand spelverbod voor
thuiswedstrijden van het eerste team en/of andere teams op te leggen tot de gehele
schuld gedelgd is, onverminderd het bepaalde in het sportreglement. Wedstrijden die
ten gevolge van een speelverbod niet worden gespeeld, eindigen in een reglementaire
nul-vijf nederlaag voor de ploeg die het speelverbod opgelegd heeft gekregen;
b. en/of administratieve handelingen, door de NIJB te verrichten, t.b.v. het in gebreke
gebleven gewoon lid op te schorten;
c. en/of een of meerdere teams van het in gebreke gebleven gewoon lid:
i. een speelverbod voor een of meerdere competities (met automatische degradatie)
op te leggen;
ii. en/of een speelverbod voor alle wedstrijden in een of meerdere competities voor het
lopende seizoen op te leggen;
iii. en/of een speelverbod voor alle wedstrijden in een of meerdere competities voor
het daaropvolgende seizoen op te leggen;
iv. en/of te bestraffen met het in mindering brengen van wedstrijdpunten;
d. en/of artikel 9 van de statuten van de Nederlandse IJshockey Bond toe te passen.
7. Het in lid 5 en 6 bepaalde laat onverlet de mogelijkheid dat dezelfde feiten ter beoordeling
aan de tuchtcommissie worden voorgelegd, die daarop, in overeenstemming met het
tuchtreglement beslist.
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WIJZIGINGEN IN HET ARBITRAGEREGLEMENT
ARTIKEL 2: BEGRIPSBEPALING (HUIDIG)
In dit reglement wordt verstaan onder:
- de bond: de Nederlandse IJshockey Bond;
- het bondsbestuur: het bestuur van de bond;
- de statuten: de statuten van de bond;
- het huishoudelijk reglement: het huishoudelijk reglement van de bond;
- leden: leden als bedoeld in artikel 5 lid 1 van het huishoudelijk reglement;
- aangeslotenen: aangeslotenen als bedoeld in artikel 5 leden 2 en 3 van het huishoudelijk
reglement;
- eigen leden: natuurlijke personen die lid zijn van een lid van de bond;
- aangeslotenen van de leden: aangeslotenen van een lid van de bond;
- college van arbiters: het krachtens dit reglement samengestelde college belast met de
arbitragerechtspraak van de bond;
- arbitragecommissie: de commissie samengesteld uit leden van het college van arbiters
belast met arbitragerechtspraak in een concrete zaak;
- de afdeling inlinehockey: de afdeling inlinehockey als bedoeld in artikel 5 van de statuten;
- secretaris: secretaris van het college van arbiters.
ARTIKEL 2: BEGRIPSBEPALING (NIEUW)
In dit reglement wordt verstaan onder:
- de bond: de Nederlandse IJshockey Bond;
- het bondsbestuur: het bestuur van de bond;
- de statuten: de statuten van de bond;
- het huishoudelijk reglement: het huishoudelijk reglement van de bond;
- leden: leden als bedoeld in artikel 5 lid 1 van het huishoudelijk reglement;
- aangeslotenen: aangeslotenen als bedoeld in artikel 5 leden 2 en 3 van het huishoudelijk
reglement;
- eigen leden: natuurlijke personen die lid zijn van een lid van de bond;
- aangeslotenen van de leden: aangeslotenen van een lid van de bond;
- college van arbiters: het krachtens dit reglement samengestelde college belast met de
arbitragerechtspraak van de bond;
- arbitragecommissie: de commissie samengesteld uit leden van het college van arbiters
belast met arbitragerechtspraak in een concrete zaak;
- de afdeling inlinehockey: de afdeling inlinehockey als bedoeld in artikel 5 van de statuten;
- secretaris: secretaris van het college van arbiters.
ARTIKEL 3: GESCHILLEN (HUIDIG)
1. Geschillen welke samenhangen met ijs- en inlinehockey tussen:
- leden en aangeslotenen van de bond onderling;
- leden van de bond en het bondsbestuur;
- aangeslotenen van de bond en het bondsbestuur;
- eigen leden c.q. aangeslotenen van de leden en de leden van de bond, met uitzondering
van geschillen welke voortvloeien uit de financiële verplichtingen die deze eigen leden c.q.
aangeslotenen van de leden hebben jegens de leden van de bond waarvan zij lid zijn of
waarbij zij zijn aangesloten;
- eigen leden c.q. aangeslotenen van de leden van de bond en het bondsbestuur;
- eigen leden c.q. aangeslotenen van de leden van de bond onderling;
- de afdeling inlinehockey en het bondsbestuur;
- leden en aangeslotenen van de afdeling inlinehockey en het bondsbestuur;
- leden en aangeslotenen van de afdeling inlinehockey onderling;
- eigen leden c.q. aangeslotenen van de leden van de afdeling inlinehockey en de leden van
de afdeling inlinehockey, met uitzondering van geschillen welke voortvloeien uit de
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financiële verplichtingen die deze eigen leden c.q. aangeslotenen hebben jegens de leden
van de afdeling inlinehockey waarvan zij lid zijn of waarbij zij zijn aangesloten;
- eigen leden c.q. aangeslotenen van de leden van de afdeling inlinehockey en het
bondsbestuur;
- eigen leden c.q. aangeslotenen van de leden van de afdeling inlinehockey onderling;
en die niet behoren tot de bevoegdheid van de tuchtcommissie of de commissie van beroep
van de bond, worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter onderworpen aan arbitrage
van de bond krachtens dit arbitragereglement.
ARTIKEL 3: GESCHILLEN (NIEUW)
1. Geschillen welke samenhangen met ijs- en inlinehockey tussen:
- leden en aangeslotenen van de bond onderling;
- leden van de bond en het bondsbestuur;
- aangeslotenen van de bond en het bondsbestuur;
- eigen leden c.q. aangeslotenen van de leden en de leden van de bond, met uitzondering
van geschillen welke voortvloeien uit de financiële verplichtingen die deze eigen leden c.q.
aangeslotenen van de leden hebben jegens de leden van de bond waarvan zij lid zijn of
waarbij zij zijn aangesloten;
- eigen leden c.q. aangeslotenen van de leden van de bond en het bondsbestuur;
- eigen leden c.q. aangeslotenen van de leden van de bond onderling;
- de afdeling inlinehockey en het bondsbestuur;
- leden en aangeslotenen van de afdeling inlinehockey en het bondsbestuur;
- leden en aangeslotenen van de afdeling inlinehockey onderling;
- eigen leden c.q. aangeslotenen van de leden van de afdeling inlinehockey en de leden van
de afdeling inlinehockey, met uitzondering van geschillen welke voortvloeien uit de
financiële verplichtingen die deze eigen leden c.q. aangeslotenen hebben jegens de leden
van de afdeling inlinehockey waarvan zij lid zijn of waarbij zij zijn aangesloten;
- eigen leden c.q. aangeslotenen van de leden van de afdeling inlinehockey en het
bondsbestuur;
- eigen leden c.q. aangeslotenen van de leden van de afdeling inlinehockey onderling;
en die niet behoren tot de bevoegdheid van de tuchtcommissie of de commissie van beroep
van de bond, worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter onderworpen aan arbitrage
van de bond krachtens dit arbitragereglement.
ARTIKEL 4: VERKIEZING (HUIDIG)
1. De leden van het college van arbiters worden op voordracht van het bondsbestuur door de
stemgerechtigde leden van de algemene ledenvergadering gekozen.
ARTIKEL 4: VERKIEZING (NIEUW)
1.
a. De leden van het college van arbiters worden op voordracht van het bondsbestuur door de
stemgerechtigde leden van de algemene ledenvergadering gekozen.
b. De in lid a. bedoelde personen kunnen niet zijn:
- Lid van de tuchtcommissie;
- Lid van de commissie van beroep;
- Lid van het bondsbestuur.
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WIJZIGINGEN IN HET TUCHTREGLEMENT
ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN (HUIDIG)
1. De tuchtrechtspraak in de bond geschiedt krachtens dit reglement.
ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN (NIEUW)
1. De tuchtrechtspraak in de bond geschiedt
a. krachtens dit reglement;
b. met inachtneming van het bepaalde in het Nationaal Dopingreglement zoals omschreven
in het Dopingreglement van de Nederlandse IJshockey Bond.
c. In afwijking van lid b. geschiedt in geval van overtreding van het Nationaal
Dopingreglement, tenzij in genoemd document anders wordt bepaald, de tuchtrechtspraak
krachtens dat Nationaal Dopingreglement.
WIJZIGINGEN IN HET TUCHTREGLEMENT, BIJLAGE II: TUCHREGELING
GESTANDAARDISEERDE AFDOENING
ARTIKEL 2 (TOEVOEGEN)
a. De artikelen 3 en 4 zijn niet van toepassing op Game Misconduct Penalties en Match
Penalties opgelegd aan spelers die uitkomen voor een ARHL-team.
b. Voor spelers die uitkomen in een ARHL-team is onderstaande van toepassing:
i. Indien een speler of teamofficial een Game Misconduct Penalty krijgt opgelegd, is deze
speler of teamofficial van rechtswege geschorst voor de eerstvolgende twee
competitiewedstrijden
ii. Indien een speler of teamofficial een Match Penalty krijgt opgelegd, is deze speler of
teamofficial van rechtswege geschorst voor de eerstvolgende vijf competitiewedstrijden
ARTIKEL 3 (TOEVOEGEN)
e. Voor een speler, die tijdens een competitiewedstrijd in de Eredivisie of tijdens een
vriendschappelijke wedstrijd van een Eredivisieteam een Match Penalty krijgt opgelegd,
bestaat er een mogelijkheid tot het instellen van een bezwaar met betrekking tot bijlage II:
Tuchtregeling gestandaardiseerde afdoening, daar waar het geen straf met betrekking tot
“Abuse” betreft. Het lid waartoe deze speler behoort en dat gebruik wil maken van deze
mogelijkheid tot het indienen van een bezwaar, dient daartoe binnen een bepaalde termijn:
1. een schriftelijk verzoek in te dienen bij de voorzitter van de scheidsrechterscommissie:
i. onder vermelding van motivatie voor het verzoek;
ii. onder overlegging van videobeelden (die digitaal ter beschikking worden gesteld) van de
situatie die tot de Match Penalty hebben geleid;
2. administratiekosten ad EUR 150,00 aan de NIJB te voldoen, vooraleer het beroep in
behandeling wordt genomen.
De in dit artikel genoemde termijn is gehouden aan een maximum periode van 48 uur na
aanvang van de wedstrijd waarin de straf is opgelegd, doch uiterlijk 8 uur voor aanvang van
de eerstvolgende wedstrijd van het team waartoe de met een Match Penalty bestrafte speler
behoort, indien de eerstvolgende wedstrijd minder dan 56 uur na de betreffende wedstrijd
wordt gespeeld.
Indien niet aan bovenstaande voorwaarden voldaan wordt, zal het beroep niet in
behandeling worden genomen.
Het beroep zal in behandeling worden genomen door een ad hoc commissie, benoemd door
het bondsbestuur en minimaal bestaande uit de voorzitter van de scheidsrechterscommissie,
de scheidsrechter die de Match Penalty heeft opgelegd en, indien aanwezig, de supervisor
die de wedstrijd bezocht.
Een besluit volgt bij meerderheid van stemmen, waarbij bij staken van stemmen de stem van
de scheidsrechter beslissend is.
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Onmiddellijk na besluitvorming en uiterlijk 2 uur voor de volgende wedstrijd van het
betreffende team in de Eredivisie wordt gespeeld, zal dit besluit met de verenging van de
bestrafte speler worden gecommuniceerd.
Indien het beroep tegen een Match Penalty wordt toegekend, wordt de straf voor de
betreffende speler omgezet in een major of een major + Game Misconduct Penalty.
Huidig lid e. wordt lid f.
Huidige artikelen 2 t/m 9 worden artikelen 3 t/m 10.
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WIJZIGINGEN IN HET SPORTREGLEMENT
ARTIKEL 5: DEELNEMENDE TEAMS (HUIDIG)
d. De competitiecommissie van de NIJB bepaalt de procedure van inschrijving voor de
competitie in de verschillende competities. De competitiecommissie kan na overleg teams in
een andere competitie indelen dan die waarvoor zij zijn ingeschreven. De hoogte van het
wedstrijdgeld of de competitie-afdracht per competitie wordt vastgesteld door de algemene
ledenvergadering.
ARTIKEL 5: DEELNEMENDE TEAMS (NIEUW)
d. De competitiecommissie van de NIJB bepaalt de procedure van inschrijving voor de
competitie in de verschillende competities. De competitiecommissie kan na overleg teams in
een andere competitie indelen dan die waarvoor zij zijn ingeschreven. De hoogte van het
wedstrijdgeld of de competitie-afdracht per competitie wordt vastgesteld door de algemene
ledenvergadering. De hoogte van de competitie-afdracht wordt per in te schrijven team
vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
ARTIKEL 10: INTERNATIONALE TRANSFERS (HUIDIG)
f. De kosten van een internationale transfer zijn opgebouwd uit tenminste twee en maximaal
vier onderdelen:
- administratiekosten NIJB;
- kosten van de International Transfer Card (ITC);
- indien van toepassing kosten berekend door de IIHF voor een internationale transfer per
fax, de zogenoemde fax approval;
- indien van toepassing administratiekosten (inclusief eventuele extra kosten bij een transfer
per fax) berekend door de 'oude' bond.
k. Een speler waarvoor een internationale transfer is vereist en die aan de competitie in de
Eredivisie of Eerste divisie gaat deelnemen, dient uiterlijk de dag voordat de internationale
transferperiode in het betreffende seizoen sluit, in Nederland of binnen een straal van 50 km
van de vestigingsplaats van het lid waarvoor hij gaat uitkomen, woonachtig te zijn. De
competitiecommissie bepaalt, na consultatie met het sectiebestuur topijshockey, hoe dit
gecontroleerd wordt en kan ertoe besluiten dat de speler zich voor het sluiten van de
internationale transferperiode op het kantoor van de NIJB dient te melden.
ARTIKEL 10: INTERNATIONALE TRANSFERS (NIEUW)
f. De kosten van een internationale transfer zijn opgebouwd uit tenminste twee en maximaal
vijf onderdelen:
- administratiekosten NIJB;
- kosten van de International Transfer Card (ITC);
- indien van toepassing kosten berekend door de IIHF voor een internationale transfer per
fax, de zogenoemde fax approval;
- indien van toepassing administratiekosten (inclusief eventuele extra kosten bij een transfer
per fax) berekend door de 'oude' bond;
- indien van toepassing een toeslag.
k. Een speler waarvoor een internationale transfer is vereist en die aan de competitie in de
Eredivisie of Eerste divisie gaat deelnemen, dient uiterlijk de dag voordat de internationale
transferperiode in het betreffende seizoen sluit, in Nederland of binnen een straal van 50 km
van de vestigingsplaats van het lid waarvoor hij gaat uitkomen, woonachtig te zijn. De
competitiecommissie bepaalt, na consultatie met het bondsbestuur, hoe dit gecontroleerd
wordt en kan ertoe besluiten dat de speler zich voor het sluiten van de internationale
transferperiode op het kantoor van de NIJB dient te melden.
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ARTIKEL 11: TEAMBEGELEIDERS (HUIDIG)
a. Tijdens een door de NIJB georganiseerde competitiewedstrijd of een onder auspiciën van
de NIJB gespeelde vriendschappelijke wedstrijd mogen per team maximaal zes
teambegeleiders zich naast, achter of in de spelersbank bevinden.
ARTIKEL 11: TEAMBEGELEIDERS (NIEUW)
a. Tijdens een door de NIJB georganiseerde competitiewedstrijd of een onder auspiciën van
de NIJB gespeelde vriendschappelijke wedstrijd mogen per team maximaal acht
teambegeleiders zich naast, achter of in de spelersbank bevinden.
ARTIKEL 18: SAMENSTELLING TEAMS (TOEVOEGEN)
e. Deelname aan de ARHL-competitie staat uitsluitend open voor spelers die eerder niet zijn
uitgekomen in de Ere- en/of Eerste divisie, of een andere competitie van een vergelijkbaar of
hoger niveau. Voor een doelverdediger geldt deze beperking niet.
f. Lid a. van dit artikel is ook van toepassing op een juniorenspeler die zijn eerste
competitiewedstrijd van het seizoen in de ARHL-competitie speelt.
ARTIKEL 31: SCHEIDSRECHTERS, LINESMEN EN SUPERVISORS (HUIDIG)
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- en 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 VIPruimte te geschieden;
- Daar waar het parkeerterrein voorzien is van een betaalautomaat dienen scheidsrechters,
linesmen en supervisors een uitrijdkaart te krijgen.
ARTIKEL 31: 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. Veilig betekent dat niemand,
buiten de geautoriseerde personen, zich toegang kan verschaffen, tot de kleedkamer
en/of onmiddellijke omgeving daarvan;
- Voor Eredivisie- en Eerste divisiewedstrijden dient de kleedkamer 1 uur voor aanvang van
de wedstrijd beschikbaar te zijn voor scheidsrechters en linesmen;
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- 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 VIPruimte te geschieden;
- Daar waar het parkeerterrein voorzien is van een betaalautomaat dienen scheidsrechters,
linesmen en supervisors een uitrijdkaart te krijgen.
ARTIKEL 46: VIDEO-OPNAMEN (HUIDIG)
a. Bij Eredivisiewedstrijden is de thuisclub verantwoordelijk voor het maken van videoopnamen 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.
ARTIKEL 46: VIDEO-OPNAMEN (NIEUW)
a. Bij Eredivisiewedstrijden is de thuisclub verantwoordelijk voor het maken van videoopnamen van de wedstrijd.
b. De thuisclub dient deze opnamen, bij voorkeur meteen na de wedstrijd, doch uiterlijk 8 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), ter
ondersteuning van een beroep tegen een match penalty of ten behoeve van educatie
van diverse doelgroepen.
ARTIKEL 47: VERPLICHTING EREDIVISIE (TOEVOEGEN)
Deelnemers aan de eredivisie zijn verplicht 1 positie op de linkermouw en 1 positie op de
rechtermouw van de spelersshirts ter beschikking te stellen aan de NIJB. Daarnaast dient er
ook 1 TV-gevoelige boardingpositie van 90 cm bij 300 cm ter beschikking te staan voor de
NIJB. Hospitality voor competitie- en/of bondssponsoren bij Eredivisiewedstrijden is verplicht
en wordt binnen het voorzittersoverleg Eredivisie gespecificeerd.
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WIJZIGINGEN IN HET ACCOMMODATIEREGLEMENT
ARTIKEL 2: FACILITEITEN (HUIDIG)
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.
ARTIKEL 2: FACILITEITEN (NIEUW)
d. A-locaties dienen te beschikken over een internetverbinding ten behoeve van het live
invullen van het wedstrijdformulier op www.nijb.nl. Voor overige locaties wordt dit ten
zeerste aanbevolen.
e. Alle locaties dienen te beschikken over een separate ruimte ten behoeve van bench
officials, waar zij hun werkzaamheden kunnen verrichten. Deze ruimte dient plaats te
bieden aan minimaal 5 personen en heeft (ook) een internetaansluiting.
ARTIKEL 5: ACCOMMODATIELICENTIE (HUIDIG)
e. De onder d. genoemde controle wordt uitgebreid met een controle op de voorzieningen
voor toeschouwers:
2. Er dienen voldoende leunhekken en voorzieningen aanwezig te zijn om maatregelen te
kunnen treffen bij zogenaamde risicowedstrijden.
ARTIKEL 5: ACCOMMODATIELICENTIE (NIEUW)
e. De onder d. genoemde controle wordt uitgebreid met een controle op de voorzieningen
voor toeschouwers:
2. Er dienen voldoende leunhekken en voorzieningen aanwezig te zijn om maatregelen te
kunnen treffen bij zogenaamde risicowedstrijden.
ARTIKEL 7: RECLAME-UITINGEN (HUIDIG)
a. In de Eredivisie moet op specifieke locaties op de boarding ruimte gereserveerd worden
voor bonds- en/of Eredivisiesponsoren.
ARTIKEL 7: RECLAME-UITINGEN (NIEUW)
a. In de Eredivisie moet op specifieke locaties op de boarding ruimte gereserveerd worden
voor bonds- en/of Eredivisiesponsoren conform het sportreglement.
ARTIKEL 11: DISPENSATIE (HUIDIG)
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 11: DISPENSATIE (NIEUW)
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.
ARTIKEL 12: VEILIGHEID (HUIDIG)
b. De weg van kleedkamers naar het ijs vice versa moet ten behoeve van spelers en
scheidsrechters fysiek (bijvoorbeeld middels vaste hekken) en middels 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.
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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).
ARTIKEL 12: VEILIGHEID (NIEUW)
b. De weg van kleedkamers naar het ijs vice versa moet ten behoeve van spelers en
scheidsrechters fysiek (bijvoorbeeld middels vaste hekken of spelerstunnel) en middels
personeel/stewards beveiligd zijn, 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.
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, ijsbaanpersoneel en mediavertegenwoordigers (de laatste groep echter uitsluitend 15 minuten of
later na afloop van de wedstrijd).
ARTIKEL 14: IJSOPPERVLAK (HUIDIG)
De ondergrond van een ijsbaan (het gedeelte onder het ijs) van A-locaties dient helder wit te
zijn in verband met video- en televisieopnamen.
ARTIKEL 14: IJSOPPERVLAK (NIEUW)
De ondergrond van een ijsbaan (het gedeelte onder het ijs) van A-locaties dient, met
uitzondering van de belijning en de eventueel in het ijs aangebrachte reclame of
logo’s, wit te zijn in verband met video- en televisieopnamen.
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