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1. Inleiding
In 2008 heeft de Nederlandse IJshockey Bond (NIJB) een Beleidsplan 2009-2012 opgesteld.
In dat beleidsplan staan zeven activiteitenprogramma’s beschreven. Dit jaarplan presenteert
de in 2010 geplande activiteiten per beleidsterrein of aandachtsgebied. De NIJB
onderscheidt de beleidsterreinen wedstrijdsport, topsport en talentontwikkeling, kaderbeleid
en dienstverlening aan verenigingen. De term aandachtsgebied wordt gebruikt voor de meer
ondersteunende activiteiten zoals scheidsrechterszaken, sportmedische zaken, organisatie
van evenementen, marktaandeel (ledenwerving), public relations en marketing en
organisatieontwikkeling. De in dit jaarplan genoemde activiteiten vinden hun neerslag in de
begroting 2010.
2. Wedstrijdsport
Activiteiten eredivisie en eerste divisie in 2010
- tweede gedeelte van de competities seizoen 2009-2010 (januari-maart);
- eerste gedeelte van de competities seizoen 2010-2011 (september-december);
- bijeenkomsten met eredivisie- en eerste divisieclubs over evaluatie, stand van zaken en
toekomst (hele jaar);
- voorlichten van spelers en begeleiders uit de eredivisie en eerste divisie over de gevaren
en gevolgen van dopinggebruik (hele jaar);
- het laten uitvoeren van dopingcontroles binnen wedstrijdverband in de eredivisie en
eerste divisie (september-december);
- deelname winnaar eredivisie seizoen 2009-2010 aan de Continental Cup (septemberdecember).
Activiteiten overige competities in 2010
- tweede gedeelte competities seizoen 2009-2010 (januari-maart);
- evaluatie met jeugdclubs seizoen 2009-2010 (mei);
- evaluatie met tweede en derde divisieclubs seizoen 2009-2010 (mei);
- evaluatie met studententeams seizoen 2009-2010 (mei);
- eerste gedeelte jeugdcompetities 2010-2011 in verschillende leeftijdscategorieën (circa
70 teams) (oktober-december);
- eerste gedeelte van de competities 2010-2011 in de tweede en derde divisie voor
recreatieve ijshockeyers boven de 18 jaar (circa 40 teams) (oktober-december);
- eerste gedeelte van studentencompetitie 2010-2011.
3. Topsport en talentontwikkeling
Activiteiten nationaal mannenteam in 2010
- voorbereiding op het 2010 IIHF WK Divisie I groep A in de vorm van trainingen, interlands
en oefenwedstrijden in Nederland (maart-april);
- deelname aan het 2010 IIHF WK Divisie I groep A in Tilburg met als doel een plaats bij
de eerste twee (april);
- deelname aan Euro Ice Hockey Challenge-toernooi in tweede of derde internationale
break;
- off-ice trainingen op basis van trainingsprogramma (januari-december);
- voorlichten van de spelers over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik;
- het laten uitvoeren van dopingcontroles buiten wedstrijdverband.
Activiteiten nationaal vrouwenteam in 2010
- tweewekelijks centrale (ijs)trainingen op maandagavond (januari-maart, septemberdecember);
- maandelijks regionale goalietrainingen (januari-maart en augustus-december);
- off-ice trainingen op basis van trainingsprogramma (januari-december);
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tenminste 10 oefenwedstrijden (januari-maart, september-december);
deelname aan een internationaal toernooi in Zweden (april);
deelname aan een Invitational Tournament Women (ITW) van de IIHF, met als doel een
plaats bij de eerste drie (maart);
voorlichten van de speelsters over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik;
het laten uitvoeren van dopingcontroles buiten wedstrijdverband.

Activiteiten Jong Oranje U20 in 2010
- deelname aan het 2010 IIHF WK U20 Divisie II groep B in Narva, Estland met als doel de
eerste plaats en promotie naar Divisie I (december 2009);
- maandelijks regionale goalietrainingen (januari-maart en augustus-december);
- selectie Jong Oranje U20 2010-2011 en trainingen via CTO Eindhoven (april-juni);
- off-ice trainingen op basis van trainingsprogramma (januari-december);
- deelname van Jong Oranje-goalies aan Dutch Top Goalies in ’s-Hertogenbosch (apriljuni);
- tweewekelijks centrale (ijs)trainingen (september-december);
- tenminste 8 oefenwedstrijden tegen combinatieteams van eredivisieclubs (combinatieteams van eerste en tweede team of van eerste team en juniorenteam) (midweeks in de
periode september-december);
- trainingsweek of -weekenden in binnen- of buitenland (december);
- voorlichten van de spelers over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik;
- het laten uitvoeren van dopingcontroles buiten wedstrijdverband bij de spelers.
Activiteiten Jong Oranje U18 + U17 in 2010
- tweewekelijks centrale (ijs)trainingen (januari-maart en september-december);
- Hockey Development Camps voor regioteams tijdens schoolvakanties (februari en
oktober);
- off-ice trainingen op basis van trainingsprogramma (januari-december);
- tenminste 8 oefenwedstrijden met U18-selectie (januari-maart en augustus-december);
- tenminste 4 oefenwedstrijden met U17-selectie (januari-maart en augustus-december);
- maandelijks regionale goalietrainingen (januari-maart en augustus-december);
- deelname aan het 2010 IIHF WK U18 Divisie II groep B in Kiev, Oekraïne met als doel de
eerste plaats en promotie naar Divisie I (maart);
- selectie Jong Oranje U18 + U17 2010-2011 en trainingen via CTO Eindhoven (april-juni);
- deelname van selecties aan de Summer League in ’s-Hertogenbosch (april-juni);
- deelname van Jong Oranje-goalies aan Dutch Top Goalies in ’s-Hertogenbosch (apriljuni);
- deelname van selecties aan het GAVIS-programma in ’s-Hertogenbosch of Zoetermeer
(mei-augustus);
- deelname van (deel van) selectie(s) als aparte groep op ijshockeyschool in Duinkerken of
Zoetermeer (augustus);
- deelname aan internationaal U18-toernooi in Frankrijk (december);
- voorlichten van de spelers over de gevaren en gevolgen van dopinggebruik.
Activiteiten Jong Oranje U16 + U15 in 2010
- tweewekelijks centrale (ijs)trainingen (januari-maart en september-december);
- Hockey Development Camps voor regioteams tijdens schoolvakanties (februari en
oktober);
- off-ice trainingen op basis van trainingsprogramma (januari-december);
- tenminste 12 oefenwedstrijden met U16-selectie (januari-maart en augustus-december);
- tenminste 4 oefenwedstrijden met U15-selectie (januari-maart en augustus-december);
- maandelijks regionale goalietrainingen (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 2010-2011 en trainingen via CTO Eindhoven (april-juni);
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deelname van selecties aan de Summer League in ’s-Hertogenbosch (april-juni);
deelname van Jong Oranje-goalies aan Dutch Top Goalies in ’s-Hertogenbosch (apriljuni);
deelname van selecties aan het GAVIS-programma in ’s-Hertogenbosch of Zoetermeer
(mei-augustus);
deelname van (deel van) selectie(s) als aparte groep op ijshockeyschool in Duinkerken of
Zoetermeer (augustus);
deelname aan internationaal U16-toernooi in Zwitserland (december).

Overige activiteiten talentontwikkeling in 2010
- continueren participatie in en deelname aan het Centrum voor Topsport en Onderwijs
(CTO) in Eindhoven (hele jaar);
- tweede gedeelte seizoen/schooljaar 2009-2010 op het talentcentrum in Tilburg (januarijuni);
- finale NIJB Stean Challenge seizoen 2009-2010 (februari);
- selectie seizoen/schooljaar 2010-2011 op het talentcentrum in Tilburg (maart-april);
- eerste gedeelte seizoen/schooljaar 2010-2011 op het talentcentrum in Tilburg
(september-december);
- voorronde en halve finale NIJB Stean Challenge seizoen 2010-2011 (novemberdecember).
4. Kaderbeleid
Activiteiten in 2010
- aanbieden opleiding Sportleider 1-4 (hele jaar);
- scholen en bijscholen (club)scheidsrechters (hele jaar);
- scholen en bijscholen andere wedstrijdofficials (hele jaar);
- scholen en bijscholen van lokale (scheidsrechter-)supervisors (hele jaar);
- bijscholing van coaches nationale teams tijdens coachplatform (hele jaar).
5. Dienstverlening aan verenigingen
Activiteiten in 2010
- ontwikkelen “functieboek” met functieomschrijvingen verenigingkader (januari-juni);
- uitvoering Masterplan Arbitrage (hele jaar).
6. Scheidsrechterszaken
Activiteiten in 2010
- uitvoering Masterplan Arbitrage (hele jaar).
7. Sportmedische zaken
Activiteiten in 2010
- 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).
8. Organisatie van evenementen
- organisatie bekerfinale eredivisie in Eindhoven (januari);
- organisatie Tour to Tilburg (januari-mei);
- organisatie 2010 IIHF WK Divisie I groep A in Tilburg (januari-mei).
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9. Marktaandeel
Activiteiten in 2010
- ontwikkelen en aanbieden extra diensten via nijb.nl (hele jaar).
10. Public relations en marketing
Activiteiten in 2010
- wekelijkse TV-uitzendingen van 30 minuten van de eredivisie bij een vrij in Nederland te
ontvangen broadcoaster (januari-maart en september-december);
- vermarkten 2010 IIHF WK Divisie I (januari-mei);
- vermarkten bekerfinale 2010-2011 (september-december);
11. Organisatieontwikkeling
Activiteiten in 2010
- uitvoeren van het organisatieontwikkelingsplan (hele jaar).
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