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1. Inleiding
Zoals uitgebreid in de media aan de orde geweest, hebben zowel de sportkoepel NOC*NSF
als het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ervoor gekozen meer geld
te gaan geven aan sporten die tot de wereldtop behoren en (veel) minder aan sporten
waarbij dat niet het geval is. Die keuze voor de wereldtop heeft consequenties voor de
Nederlandse IJshockey Bond (NIJB). De internationals - zowel de mannen als de vrouwen verliezen hun B-status. Zij komen niet meer in aanmerking voor een kostenvergoeding die
zo’n EUR 150 per maand bedroeg. Maar ook bij de verdere verdeling van Lottogelden gaat
de NIJB fors inleveren. Zoals bekend verdeelt NOC*NSF onder (top)sportbonden via
bepaalde criteria opbrengsten uit de Lotto, de Toto en de verkoop van krasloten. Voor de
basisprogramma’s - trainingen en (oefen)wedstrijden - van de nationale teams ontving de
NIJB de afgelopen jaren flinke bedragen. In 2004 was dat EUR 183.000, in 2005 zelfs EUR
225.000. Vanaf 2006 gaat deze basisbijdrage topsport via een overgangsregeling naar EUR
23.000 in 2009. (In 2006 gaat het bedrag naar EUR 108.000, in 2007 naar EUR 73.000 en in
2008 naar EUR 27.000.) Ook VWS heeft gekozen om minder topsportbonden te gaan
ondersteunen. Daar dreigt de NIJB in 2007 nog eens EUR 36.000 te verliezen. Het mag
duidelijk zijn dat dergelijke kortingen wel moeten gaan leiden tot bezuinigingen op de
programma's, bij het nationale mannenteam, maar uiteraard ook bij het nationale
vrouwenteam. De NIJB hoopt dat de Jong Oranjes grotendeels buiten schot kunnen worden
gehouden. In een bestuurlijk overleg is toegezegd dat NOC*NSF de NIJB gaat ondersteunen
bij het ontwikkelen van een plan gericht op zowel talentontwikkeling - in de talentcentra en bij
de Jong Oranjes - als op uitbreiding van de Eredivisie met als doel om in 2010 of 2014 bij de
wereldtop te behoren (top 12). Wellicht dat daarvoor dan wel (extra) middelen beschikbaar
zullen zijn. In het kader van de teruglopende inkomsten uit de Lotto, zijn voor de seizoenen
2005-2006 en 2006-2007 de programma’s van het nationale mannen- en vrouwenteam
afgeslankt. Op dit punt zullen de komende jaren overigens verdergaande keuzes gemaakt
moeten worden.
Het meerjaren beleid van de NIJB is beschreven in het integrale beleidsplan 2005-2006. Ook
het huidige topsportbeleidsplan heeft die einddatum. Het jaarplan 2006 presenteert de
geplande activiteiten per beleidsterrein of aandachtsgebied. De NIJB onderscheidt de
beleidsterreinen wedstrijdsport, topsport en talentontwikkeling, kaderbeleid en dienstverlening aan verenigingen. In het integrale beleidsplan 2005-2006 en het topsportbeleidsplan 2000-2006 zijn op die terreinen doelstellingen en meerjaren strategieën
geformuleerd. De term aandachtsgebied wordt gebruikt voor de meer ondersteunende
activiteiten zoals sportiviteit & respect, scheidsrechterszaken, sportmedische zaken,
organisatie van evenementen, planning en verantwoording, reglementen en public relations
en marketing. Ook onderscheidt de NIJB het aandachtsgebied samenwerking.
De in dit jaarplan genoemde activiteiten vinden hun neerslag in de begroting 2006. Deze is
opgesteld in het format van de door NOC*NSF ontwikkelde integrale sportbegroting (ISB/V
Sport).
2. Wedstrijdsport
Activiteiten Eredivisie en Eerste divisie in 2006
- tweede gedeelte van de competities seizoen 2005-2006 (januari-maart);
- eerste gedeelte van de competities seizoen 2006-2007 (september-december);
- bijeenkomsten met Eredivisie- en Eerste divisieclubs over evaluatie, stand van zaken, en
toekomst (hele jaar);
- uitbreiding van de eredivisie van 6 naar 10 of 11 teams met ingang van seizoen 20062007 (september-december);
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voorlichten van spelers en begeleiders uit de Eredivisie en Eerste divisie over de gevaren
en gevolgen van dopinggebruik, met nadruk op het vernieuwde dopingreglement en de
World Anti-Doping Code (hele jaar);
het laten uitvoeren van dopingcontroles binnen wedstrijdverband in de Eredivisie en
Eerste divisie (september-december);
deelname winnaar Eredivisie 2005-2006 en mogelijk verliezend finalist aan de
Continental Cup (september-december).

Activiteiten overige competities in 2006
- tweede gedeelte competities seizoen 2005-2006 (januari-maart);
- evaluatie met jeugdclubs seizoen 2005-2006, met daarbij speciale aandacht voor een
mogelijke herindeling van de twee ‘oudste’ leeftijdscategorieën bij de junioren (mei);
- evaluatie met tweede en derde divisieclubs (mei);
- evaluatie met studententeams (mei);
- vooruitblik met jeugdclubs seizoen 2006-2007 (september);
- eerste gedeelte landelijke en regionale competities 2006-2007 voor jeugd in zes
leeftijdscategorieën (circa 70 teams) (oktober-december);
- eerste gedeelte van minimaal vier regionale competities 2006-2007 in de tweede en
derde divisie voor recreatieve ijshockeyers boven de 18 jaar (circa 40 teams) (oktoberdecember);
- eerste gedeelte van twee studentenijshockeycompetities 2006-2007.
3. Topsport en talentontwikkeling
Activiteiten in 2006 nationaal mannenteam
- voorbereiding op het 2006 IIHF WK Divisie I groep B in de vorm van trainingen, interlands
en oefenwedstrijden in Nederland (maart-april);
- deelname aan het 2006 IIHF WK Divisie I groep B in Talinn, Estland met als doel een
plaats bij de eerste twee (april);
- off-ice trainingen op basis van individueel programma (mei-augustus);
- trainingen en deelname aan twee Euro Ice Hockey Challenge (EIHC)-toernooien in de
internationale weken (februari en december);
- voorlichten van de spelers over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik, met nadruk
op het vernieuwde dopingreglement en de World Anti-Doping Code;
- het laten uitvoeren van dopingcontroles buiten wedstrijdverband.
Activiteiten in 2006 nationaal vrouwenteam
- tweewekelijks centrale (ijs)trainingen op vrijdagavond (januari-maart, septemberdecember);
- tweewekelijks centrale (ijs)trainingen op maandagavond (januari-maart, septemberdecember);
- wekelijks centrale (ijs)trainingen (april-juni, augustus);
- off-ice trainingen op basis van individueel programma (januari-december);
- Challenge Cup met regionale vrouwenselecties en Nederlandse en buitenlandse
vrouwenclubteams (januari-maart, september-december);
- tenminste 15 oefenwedstrijden (inclusief Challenge Cup) (januari-maart, septemberdecember);
- deelname aan het 2006 IIHF World Women’s Challenge-toernooi in Letland met als doel
een plaats bij de eerste twee (maart);
- deelname aan een internationaal toernooi (mei);
- voorlichten van de speelsters over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik, met
nadruk op het vernieuwde dopingreglement en de World Anti-Doping Code;
- het laten uitvoeren van dopingcontroles buiten wedstrijdverband.

6

Nederlandse IJshockey Bond
Jaarplan 2006

Activiteiten in 2006 Jong Oranje U20
- deelname aan het IIHF WK U20 Divisie II groep A in Boekarest, Roemenië met als doel
de eerste plaats en promotie naar Divisie I (december/januari);
- selectie Jong Oranje U20 2006-2007 (april);
- wekelijks centrale (ijs)trainingen (april-juni en augustus);
- off-ice trainingen op basis van individueel programma (maart-augustus);
- tweewekelijks centrale (ijs)trainingen (september-december);
- tenminste 8 oefenwedstrijden tegen combinatieteams van Eredivisie-clubs (combinatieteams van eerste en tweede team of van eerste team en juniorenteam) (midweeks in de
periode september-december);
- deelname aan een internationaal toernooi (mei);
- trainingsweek in binnen- of buitenland (december);
- voorlichten van de spelers over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik, met nadruk
op het vernieuwde dopingreglement en de World Anti-Doping Code;
- het laten uitvoeren van dopingcontroles buiten wedstrijdverband bij de spelers.
Activiteiten in 2006 Jong Oranje U18 + U17
- tweewekelijks centrale (ijs)trainingen (januari-maart en september-december);
- wekelijks centrale (ijs)trainingen (april-juni en augustus);
- trainingskamp met (deel van) selectie(s) tijdens schoolvakanties (februari en oktober);
- off-ice trainingen op basis van individueel programma (maart-augustus);
- tenminste 8 oefenwedstrijden met U18-selectie (januari-maart en augustus-december);
- tenminste 8 oefenwedstrijden met U17-selectie (januari-maart en augustus-december);
- deelname aan het IIHF WK U18 Divisie II groep A in Merano, Italië met als doel de eerste
plaats en promotie naar Divisie I (maart);
- selectie Jong Oranje U18 + U17 2006-2007 (april);
- deelname van (deel van) selectie(s) als aparte groep op ijshockeyschool in Zoetermeer
(juli);
- deelname aan internationaal U17-toernooi in Frankrijk (december);
- voorlichten van de spelers over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik, met nadruk
op het vernieuwde dopingreglement en de World Anti-Doping Code.
Activiteiten in 2006 Jong Oranje U16 + U15
- tweewekelijks centrale (ijs)trainingen (januari-maart en september-december);
- wekelijks centrale (ijs)trainingen (april-juni en augustus);
- trainingskamp met (deel van) selectie(s) tijdens schoolvakanties (februari en oktober);
- off-ice trainingen op basis van individueel programma (maart-augustus);
- tenminste 8 oefenwedstrijden met U16-selectie (januari-maart en augustus-december);
- tenminste 8 oefenwedstrijden met U15-selectie (januari-maart en augustus-december);
- deelname aan internationaal U16-toernooi in Tilburg met als doel competitieve
wedstrijden tegen landen hoger op de wereldranglijst (maart);
- selectie Jong Oranje U16 + U15 2006-2007 (april);
- deelname van (deel van) selectie(s) als aparte groep op ijshockeyschool in Zoetermeer
(augustus);
- deelname van 17 spelers geboren in 1991 (U16) aan een Hockey Development Camp
(HDC) van de IIHF (oktober/november);
- deelname aan internationaal U16-toernooi in Frankrijk (december).
Activiteiten in 2006 Talent 2000+
- tweede gedeelte seizoen/schooljaar 2005-2006 op de talentcentra in Amsterdam,
Groningen, Tilburg en Nijmegen (januari-juni);
- selectie seizoen/schooljaar 2006-2007 op de talentcentra in Amsterdam, Groningen,
Tilburg en Nijmegen (maart-april);
- eerste gedeelte seizoen/schooljaar 2006-2007 op de talentcentra in Amsterdam,
Groningen, Tilburg en Nijmegen (september-december);
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verder uitwerken en verfijnen van (gemeenschappelijke) selectiemethode, sporttechnisch
raamwerk en talentvolgsysteem (hele jaar);
verder uitbouwen en verfijnen van de (gemeenschappelijke) organisatie (hele jaar).

4. Kaderbeleid
Activiteiten in 2006
- bijscholing van coaches nationale teams tijdens coachplatform (hele jaar);
- bijscholing van coaches nationale teams tijdens een HDC (oktober/november);
- bijscholing teammanagers en equipment managers tijdens een HDC (oktober/november);
- aanbieden diverse modules van de cursussen trainer/coach en teambegeleider (hele
jaar);
- bijscholen (club)trainers en (club)begeleiders van spelers tot tien jaar in het kader van het
Learn to Play (LTP)-programma (hele jaar);
- bijscholen jeugd(club)trainers, jeugd(club)coaches en (club)bestuurders (februari, april en
september);
- scholen en bijscholen (club)scheidsrechters (hele jaar);
- scholen en bijscholen andere wedstrijdofficials (hele jaar);
- scholen en bijscholen van lokale (scheidsrechter-)supervisors (hele jaar);
- aanbieden LTP-lesmateriaal via nijb.nl (hele jaar);
- aanbieden leerdoelen en oefenstof voor 11- tot 20-jarigen via nijb.nl (hele jaar).
5. Dienstverlening aan verenigingen
Activiteiten in 2006
- monitoren en eventueel aanpassen van de online competitie- en ledenadministratie (hele
jaar);
- beschikbaar stellen LTP- en ander materiaal voor trainers, coaches en teambegeleiders
(hele jaar);
- beschikbaar stellen van informatie over de organisatie, het beleid en de geschiedenis van
de NIJB (hele jaar);
- ondersteunen clubs bij het invoeren van het LTP-programma (hele jaar);
- samen met de jeugdverenigingen en de VKN (Vereniging Kunstijsbanen Nederland)
uitvoeren van een zogenoemd BOS-project (Buurt, Onderwijs, Sport) gericht op
schoolijshockey en ijshockeyscholen voor beginners (hele jaar).
6. Aandachtsgebied sportiviteit & respect
Activiteiten in 2006
- uitvoeren van het actieplan sportiviteit & respect (hele jaar).
7. Aandachtsgebied scheidsrechterszaken
Activiteiten in 2006
- actieve scouting toekomstige topscheidsrechters (hele jaar);
- actieve werving van (club)scheidsrechters (hele jaar);
- actieve ontwikkeling aankomende (top)scheidsrechters, onder meer door deelname aan
een HDC (oktober/november);
- organiseren van drie (regionale) voorlichtingsdagen voor jeugdspelers, jeugdcoaches,
jeugdbegeleiders en clubscheidsrechters (oktober-december);
- scholen en bijscholen (club)scheidsrechters (hele jaar);
- scholen en bijscholen van lokale (scheidsrechter-)supervisors (hele jaar);
- al dan niet in samenwerking met andere sportbonden uitvoeren van het ‘Masterplan
Arbitrage’, waarvan het aantrekken van een (buitenlandse) scheidsrechter/docent een
onderdeel vormt (hele jaar).
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8. Aandachtsgebied sportmedische zaken
Activiteiten in 2006
- voorlichting gevaren en gevolgen dopinggebruik spelers nationale teams (tijdens de
voorbereidingsfasen van de verschillende teams);
- voorlichting gevaren en gevolgen dopinggebruik spelers Eredivisie en Eerste divisie
(september-oktober).
9. Aandachtsgebied organisatie van evenementen
- organisatie bekerfinale Eredivisie in Eindhoven (januari);
- organisatie 2006 Euro Ice Hockey Challenge-toernooi in Tilburg (februari);
- organisatie 2006 Euro Ice Hockey Challenge-toernooi op nader te bepalen locatie
(december).
10. Aandachtsgebied planning en verantwoording
Activiteiten in 2006
- opstellen activiteitenverslag 2005 (januari-april);
- opstellen jaarrekening 2005 (januari-april);
- opstellen halfjaarcijfers en prognose rest 2006 (juli);
- tussentijdse evaluatie jaarplan 2006 (juli);
- opstellen seizoenverslag nationale teams 2005-2006 (april-augustus);
- opstellen jaarplan 2007 (mei-september);
- opstellen begroting 2007 (mei-september);
- opstellen driekwartjaarcijfers en prognose rest 2006 (oktober).
11. Aandachtsgebied reglementen
Activiteiten in 2006
- up-to-date houden van NIJB-reglementen (hele jaar, vaststellen ALV in najaar);
- vaststellen van nieuw accommodatiereglement (vaststellen ALV in najaar);
- grondige herziening van statuten en huishoudelijk reglement (onder meer: eenvoudigere
afdeling/sectie/commissie-structuur) (vaststellen ALV in najaar).
12. Aandachtsgebied public relations en marketing
Activiteiten in 2006
- opstellen van een strategisch marketingplan gericht op het vergroten van het
marktaandeel van de ijshockeysport binnen de totale Nederlandse sportmarkt (januarimaart);
- vermarkten twee Euro Ice Hockey Challenge-toernooien in 2006 (hele jaar);
- vermarkten bekerfinale 2006-2007 (september-december);
- continuering rubriek ‘Vraag het de voorzitter van de NIJB’ op ijshockey.com (hele jaar);
- verder uitbreiden informatievoorziening via de website nijb.nl (hele jaar).
13. Aandachtsgebied samenwerking
Activiteiten in 2006
- verder uitwerken van de samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond op
het gebied van de gemeenschappelijke uitvoering van financiële administraties, e.e.a. in
het kader van samenwerken binnen en buiten het Huis van de Sport i.o. (hele jaar);
- nagaan of bij de uitvoering van het ‘Masterplan Arbitrage’ samenwerking met andere
sportbonden en/of andere organisaties mogelijk is (januari-mei).
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