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1. Opening
De voorzitter opent de algemene ledenvergadering. Hij heet alle aanwezigen van harte
welkom en richt een bijzonder woord van welkom tot de ereleden, leden van verdienste en
leden van de sectiebesturen en commissieleden.
De voorzitter staat stil bij de ijshockeyvrienden die ons zijn ontvallen. In het bijzonder en
zonder anderen daarbij tekort te doen, Margreet van Horik-de Mey, zeer actief als vrijwilliger
binnen Eindhoven IJsbrekers en onder meer ook als (internationaal) Off Ice Official, Rudy
Bakker, oud-speler van Hijs Hokij Den Haag en oud-international met 52 interlands. De
voorzitter vraagt om een moment van stilte.
Vandaag staan de verslaglegging over het kalenderjaar 2004 en de plannen voor 2006 op de
agenda. Ook komt het lopende jaar 2005 aan de orde.
Het financiële verslagjaar 2004 is afgelopen conform de in de afgelopen algemene
ledenvergadering van 2004. Tijdens agendapunt 6 kunnen de leden vragen stellen over de
jaarrekening 2004 die een kleine plus van EUR 1.505 als resultaat heeft. Het activiteitenverslag
2004 geeft - samen met de jaarrekening - een duidelijk inzicht in wat er dat jaar heeft
plaatsgevonden.
In het jaar 2005 zijn diverse pogingen ondernomen die tot een versterking van het NIJB-bestuur
zouden moeten leiden. Niet alle pogingen waren succesvol, maar de voorzitter is verheugd dat
vandaag Gerd Lindemann als bestuurslid kan worden voorgedragen en dat Martin Notte
inmiddels meeloopt als adviseur en beoogd penningmeester. Op het moment dat de NIJB een
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positief eigen vermogen heeft, naar verwachting halverwege 2006, is hij bereid zich verkiesbaar
te stellen.
Zoals uit de begroting 2006 is op te maken, zal dit boekjaar eindigen met een substantieel
positief resultaat: EUR 61.000. Dat is het gevolg van de Olympic Solidarity-bijdrage van de
internationale ijshockeyfederatie IIHF die iedere vier jaar - in het jaar van de Olympische
Winterspelen - wordt uitbetaald. Deze bijdrage zal worden gebruikt om de lening bij de IIHF af
te lossen en zal vanaf het moment van het toekennen ervoor zorgen dat het eigen vermogen
van de NIJB weer positief is.
Het boekjaar 2005 zal ook redelijk positief eindigen. In de begroting voor 2006 staat een
prognose voor 2005 opgenomen. Deze komt uit op een positief resultaat van EUR 10.000. Het
sportief en organisatorisch uitstekend verlopen WK in Eindhoven, heeft geen extra financiële
impuls gebracht. De behaalde derde plaats is een bevestiging dat we de komende jaren in de
top van de eerste divisie kunnen meedraaien en dat wellicht binnen afzienbare termijn plaats 2
of 1 tot de mogelijkheden behoort.
Tijdens het WK in Eindhoven heeft de NIJB een sponsorovereenkomst getekend met Tricorp
Workwear. Voor de seizoenen 2005-2006, 2006-2007 en 2007-2008 zal dit bedrijf als
hoofdsponsor aan de NIJB verbonden zijn. De voorzitter spreekt de hoop uit dat deze
overeenkomst een stimulans zal zijn voor een verdere uitbereiding van het aantal sponsoren.
Het is onze gemeenschappelijke taak dat doelstellingen van sponsoren binnen het Nederlandse
ijshockey worden gerealiseerd. Een positieve uitstraling is daarbij het uitgangspunt. We zullen
hier op alle fronten aan moeten blijven werken. Zowel op het ijs als daar buiten zullen we de
internationale beleidslijn met betrekking tot fair play en respect moeten blijven volgen. Zo niet,
dan zijn we kansloos. Noch de sport zelf, noch bestaande en potentiële sponsoren, zijn gebaat
bij onverdraagzaamheid, onsportiviteit en geweld. Verder zijn internationale prestaties
onmogelijk als we niet de internationale lijn volgen die aangeeft hoe ijshockey gespeeld en
beleefd moet worden.
De voorzitter constateert dat we dit huidige seizoen helaas te vaak met vormen van
onverdraagzaamheid, onsportiviteit en geweld te maken hebben. Hij roept alle begeleiders en
bestuurders binnen het Nederlandse ijshockey op om de lijn van fair play en respect te volgen
en na te leven.
Seizoen 2004-2005 is Amsterdam Bulldogs kampioen van Nederland geworden. Ook won deze
club de Coupe der Lage Landen en de beker. In de eerste divisie ging het kampioenschap naar
Zoetermeer Panters. De voorzitter feliciteert de beide clubs en alle andere kampioenen van het
seizoen 2004-2005 van harte.
In 2005 hebben we definitief afscheid genomen van InlineHockey Nederland. De
inlinehockeysport maakt nu onderdeel uit van Skate Bond Nederland. Gelukkig is het
desondanks gelukt om het ledenaantal boven de 5.000 te houden - een cruciale grens in een
aantal subsidiebepalingen. We moeten met elkaar overleggen en we moeten met elkaar actie
ondernemen, om het ledental minstens op peil te houden en zo mogelijk te verhogen.
Het afgelopen jaar is samen met vier andere (teamcompetitie)sportbonden en het
sportmarketingbedrijf Prosport gewerkt aan een format - Studio Sport League genaamd - dat bij
de NOS het wegvallen van het voetbal gedeeltelijk zou kunnen opvangen. Het veelvuldige
overleg heeft vooralsnog niet tot het gewenste resultaat geleid, maar de voorzitter spreekt het
vertrouwen uit dat er uiteindelijk voor onze sport een aanzienlijke publiciteitsverbetering zal
optreden. Dit gezamenlijke optrekken heeft geleid tot een collegiale begripsverbetering met
andere bonden en dat is zonder meer positief te noemen.
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De begripsverbetering bij de vier betrokken bonden heeft zich helaas niet vertaald in een
positieve reactie bij deze en andere bonden op ons dringende verzoek tot solidariteit bij de
herverdeling van topsportgelden binnen NOC*NSF. Het betreft hier gelden afkomstig uit de
Lotto, die binnen de NIJB worden ingezet om de nationale teams te laten trainen en spelen. De
NIJB is één van de weinige bonden die excessief wordt getroffen door de nieuwe
subsidiemaatregelen die het komende jaar al van kracht zullen zijn. Er is weliswaar een
overgangsmaatregel die de pijn in 2006 en 2007 wat doet verzachten, maar de uiteindelijke
gevolgen zijn desastreus. De NIJB zal ver terug moeten in het aantal activiteiten van het
nationale mannenteam en het nationale vrouwenteam, maar ook op andere terreinen zal het
noodzakelijk zijn om te bezuinigen of om alternatieve inkomsten te generen. Bestuurlijk overleg
met NOC*NSF over deze situatie heeft helaas geen oplossing kunnen bieden. We hebben
slechts met elkaar kunnen afspreken dat in een gezamenlijke oriëntatie zal worden nagegaan of
er met nieuw geld plannen ontwikkeld kunnen worden op het gebied van talentontwikkeling en
coachen.
De kortingen op Lotto-gelden voor de nationale teams komen bovenop de eerdere kortingen op
een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor algemeen
functioneren. Voor de toekomst zijn er met betrekking tot andere VWS-subsidies verdere
bedreigingen, maar er is tenminste ook één kans. Die kans heeft betrekking op mogelijke extra
subsidiemogelijkheden in het kader van scheidsrechtersbeleid. De voorzitter benadrukt dat het
werven, behouden, opleiden en begeleiden van scheidsrechters binnen de breedte van de sport
een probleem is, en dat daarom vanuit het perspectief van het landelijk sportbeleid middelen
worden vrijgemaakt. Deze mogelijke extra middelen, hoe welkom ze ook zullen zijn, vallen in
het niets bij de kortingen die al zijn opgelegd en ons mogelijk nog staan te wachten.
Toch wil de voorzitter positief blijven. Het komende jaar hoopt hij een zogenoemd Denemarkenmodel te kunnen presteren. Dit model is gericht op talentherkenning en talentontwikkeling en
het uiteindelijke resultaat moet een plek bij de top-16 van de wereld zijn. Dit zal een zaak van
lange adem zijn en de steun van alle geledingen is noodzakelijk: subsidieverstrekkers, clubs,
sponsoren en ijsbanen.
Als we terugkijken op de wijzigingen in het subsidiebeleid binnen zowel de Lotto als VWS,
kunnen we niet anders stellen dan dat het Nederlandse ijshockey onevenredig zwaar is
getroffen. Niemand anders dan de ijshockeyfamilie zelf ligt daar wakker van. Dat is de tol die we
moeten betalen als kleine sport. Het is aan ons zelf om ervoor te zorgen dat we uit de
problemen komen. De voorzitter stelt voor om de situatie te accepteren zoals die is en met
elkaar op pad te gaan om juist de kansen te grijpen die er ook altijd zijn. Vanuit een
gezamenlijke mentaliteitsverbetering kunnen we de lange weg naar een positieve toekomst
afleggen. De sleutelwoorden voor de komende vier tot zes jaar zijn: talentherkenning en
talentontwikkeling, begeleiding, opleiding, samenwerking en imagoverbetering. De focus zou
niet moeten zijn: ‘hoe kan ik - afspraak of niet - voor een korte periode succes hebben’. Alleen
als we in 2006 het juiste beleid ontwikkelen, ziet de voorzitter kansen in plaats van bedreigingen
Het bondsbureau heeft in 2004 en 2005 met 3,1 fte gewerkt. Voor het vele werk is dat
eigenlijk te weinig, maar de NIJB kan zich nu eenmaal niet meer veroorloven. Het werk dat is
verricht, is weer enorm geweest, zeker als we ons realiseren dat de werkzaamheden rond
een WK in eigen land gewoon bovenop het normale werk komen. Een groot compliment is
op zijn plaats.
2. Mededelingen
De directeur deelt de berichten van verhindering mee, ook meldt hij dat de aanwezige leden
(clubs) 39 van de mogelijk 53 stemmen kunnen uitbrengen (zie bijlage 1).
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De directeur meldt dat de convocatie en agenda van de algemene ledenvergadering op 8
november 2005 op de website nijb.nl is gepubliceerd. Vanaf 23 november 2006 waren de
volgende vergaderstukken waren via nijb.nl te downloaden:
- Agenda
- Notulen van de algemene ledenvergadering van 2 december 2004 (t.b.v. agendapunt 4)
- Activiteitenverslag 2004 (t.b.v. agendapunt 5)
- Jaarrekening 2004 (t.b.v. agendapunt 6)
- Bestuursverkiezing (t.b.v. agendapunt 8) (vanaf 30 november 2006)
- Benoeming leden vaste commissies (t.b.v. agendapunt 9)
- Contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2005-2006 (t.b.v. agendapunt 10) (vanaf 28
november 2006)
- Jaarplan 2006 (t.b.v. agendapunt 11)
- Begroting 2006 (t.b.v. agendapunt 11)
- Voorstel wijziging sportreglement (t.b.v. agendapunt 13) (vanaf 30 november 2006)
- Verklaring van afvaardiging voor de ALV van 1 december 20005
Ook zijn links naar bovenstaande documenten per e-mail verstuurd.
Er is geen voorstel tot statutenwijziging. Agendapunt 12 komt te vervallen.
3. Ingekomen stukken
Van de financiële commissie is het verslag van de financiële commissie ontvangen (zie bijlage
2). Dit verslag komt aan de orde bij agendapunt 6.
4. Notulen van de algemene ledenvergadering van 2 december 2004
De notulen van de algemene ledenvergadering van 2 december 2004 worden vastgesteld.
5. Activiteitenverslag 2004
Het activiteitenverslag 2004 wordt vastgesteld.
6.
a. Jaarrekening 2004
b. Verslag van de financiële commissie kalenderjaar 2004
De directeur leest het verslag voor van de financiële commissie (zie bijlage 2).
De jaarrekening 2004 wordt vastgesteld en de algemene ledenvergadering verleent het
bondsbestuur décharge voor het gevoerde financiële beleid.
7. Toetreding leden
Zie bijlage 3 voor het voorstel.
De Stichting Amstel Tijgers Pro staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor Amsterdam. Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft het
bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond besloten de Stichting Amstel Tijgers Pro als lid
toe te laten tot de Nederlandse IJshockey Bond onder de voorwaarde dat Stichting Amstel
Tijgers Pro in zijn statuten heeft opgenomen c.q. laat opnemen dat wat artikel 8 lid 2 van de
statuten van de NIJB voorschrijft. Conform artikel 7 lid 3 van het huishoudelijk reglement stelt
het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond aan de vergadering voor het inleggeld van
de Stichting Amstel Tijgers Pro vast te stellen op EUR 350,00. Het inleggeld wordt
vastgesteld op EUR 350,00.
De Stichting Topijshockey Haaglanden staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor Haaglanden onder nummer 27279788. Conform artikel 8 van het
huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond besloten de
Stichting Topijshockey Haaglanden als lid toe te laten tot de Nederlandse IJshockey Bond
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onder de voorwaarde dat de Stichting Topijshockey Haaglanden in zijn statuten heeft
opgenomen c.q. laat opnemen dat wat artikel 8 lid 2 van de statuten van de NIJB voorschrijft.
Conform artikel 7 lid 3 van het huishoudelijk reglement stelt het bestuur van de Nederlandse
IJshockey Bond aan de vergadering voor het inleggeld van de Stichting Topijshockey
Haaglanden vast te stellen op EUR 350,00. Het inleggeld wordt vastgesteld op EUR 350,00.
De vereniging Sportclub Smallingerland staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor Friesland onder nummer 40004619. Conform artikel 8 van het huishoudelijk
reglement heeft het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond besloten de vereniging
Sportclub Smallingerland als lid toe te laten tot de Nederlandse IJshockey Bond onder de
voorwaarde dat de vereniging Sportclub Smallingerland in zijn statuten heeft opgenomen c.q.
laat opnemen dat wat artikel 8 lid 2 van de statuten van de NIJB voorschrijft. Conform artikel
7 lid 3 van het huishoudelijk reglement stelt het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond
aan de vergadering voor het inleggeld van de Sportclub Smallingerland vast te stellen op
EUR 1,00. Het inleggeld wordt vastgesteld op EUR EUR 1,00.
De vereniging IJsvereniging De Banakker Yeti’s staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor West-Brabant onder nummer 20088342. Conform artikel 8
van het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond
besloten de vereniging IJsvereniging De Banakker Yeti’s als lid toe te laten tot de
Nederlandse IJshockey Bond onder de voorwaarde dat de vereniging iJsvereniging De
Banakker Yeti’s in zijn statuten heeft opgenomen c.q. laat opnemen dat wat artikel 8 lid 2 van
de statuten van de NIJB voorschrijft. Conform artikel 7 lid 3 van het huishoudelijk reglement
stelt het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond aan de vergadering voor het inleggeld
van de IJsvereniging De Banakker Yeti’s vast te stellen op EUR 1,00. Het inleggeld wordt
vastgesteld op EUR EUR 1,00.
De heer Martin van IJV Eindhoven IJsbrekers vraagt of de ijsbaan van De Banakker Yeti’s in
Etten-Leur voldoet aan de eisen om er ijshockeywedstrijden te spelen. De directeur
antwoordt dat dat momenteel niet het geval is, maar dat er onder meer gesprekken zijn met
de gemeente Breda om de 30x60-ijsbaan die daar binnen de oval van de 400m-baan ligt,
geschikt voor ijshockeytrainingen en ijshockeywedstrijden te maken.
Mevrouw Van Roosmalen van SIJC Utrecht vraagt naar de gevolgen van de overgang van
InlineHockey Nederland naar Skate Bond Nederland voor het ledenaantal van de NIJB. De
directeur antwoordt dat er circa 1.000 inlinehockeyleden waren, maar dat het verlies voor de
NIJB doordat er circa 250 leden waren/zijn die zowel ijshockey als inlinehockey spelen, beperkt
blijft tot circa 750 leden. In 2004 en 2005 blijft de NIJB in ieder geval boven de 5.000 leden,
onder meer door het binnenhalen van een flink aantal studententeams.
Het erelid de heer Ponsioen vraagt zich af of het gezien de ontwikkelingen rond diverse
subsidies, het nog wel de moeite loont om met betrekking tot ledenwerving veel inspanning te
verrichten. De voorzitter antwoordt dat er binnen de nieuwe verdeling van Lotto-gelden,
tenminste twee subsidietitels (algemeen functioneren en marktaandeel) zijn waarbij het
ledenaantal bepalend is voor de hoogte en dat 5.000 leden hierbij een minimumgrens is.
Er ontstaat een nadere discussie over de diverse kortingen op subsidies en de daarmee
samenhangende overgangsmaatregelen, waarvan de voorzitter aangeeft dat deze bij
agendapunt 11 aan de orde kan komen.
8. Bestuursverkiezing
De heer Viguurs treedt af conform het rooster van aftreden en is niet herkiesbaar. De heer
Lindemann wordt gekozen tot lid van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond. Zie
bijlage 4 voor het rooster van aftreden.
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9. Benoeming commissies
Het erelid de heer Ponsioen vraagt wie de voorzitter is van het college van arbiters. De directeur
antwoordt dat dat per zaak wordt bepaald.
De financiële commissie, de commissie van beroep, de medische commissie en het college van
arbiters worden conform het voorstel (zie bijlage 5) benoemd.
10. Vaststellen contributies, bijdragen en afdrachten
Mevrouw Fagel-Jaspers van IJV Amstel Tijgers anno 1963 merkt op dat het verschil tussen
de afdrachten voor de eerste divisie en die voor de tweede divisie erg groot is. De directeur
geeft aan dat er voor de voormalige tweede divisieteams mogelijk een tussencompetitie
komt, boven de huidige B+-competitie.
De heer Van Hal van IJV Eindhoven IJsbrekers vraagt of de verhoging op basis van de
prijsindexcijfers een automatisme is. De voorzitter antwoordt dat dat sinds het besluit van de
ALV in 2001 het geval is.
De heer Van Sloun van SIJ Sittard-Geleen merkt op dat er manco’s zitten in de systematiek
met betrekking tot de toeslagen voor internationale transfers naar de eredivisie. Hij wil de
betreffende bedragen en tekst verwijderd zien. De voorzitter geeft aan dat die bedragen en
tekst betrekking hebben op het huidige lopende seizoen. Als de regeling voor het komende
seizoen wordt aangepast, zal e.e.a. dan worden aangepast. De heer Van Sloun is tevreden
met dit antwoord.
De heer Oerlemans van SIJB Tilburg Trappers merkt met betrekking tot de toeslagen voor
internationale transfers naar de eredivisie op dat het van belang is niet telkens het beleid op
korte termijn te wijzigen.
De heer Martin van IJV Eindhoven IJsbrekers verzoekt het aantal importspelers in de eerste
divisie te beperken. Ook mevrouw Goessens-Stans van VJB Smoke Eaters Geleen
ondersteunt dit verzoek. De directeur geeft aan dat hierover in juni met de eerste divisieclubs
is gesproken. Dat de clubs daar hebben aangegeven dat zij alleen importspelers zouden
aantrekken die om een andere reden - werk of studie - toch al naar Nederland kwamen. Door
de directeur is destijds wel benadrukt dat dit reglementair niet kan worden vastgelegd en dat
de NIJB dit ook niet kan afdwingen.
De contributies, bijdragen en afdrachten worden conform het voorstel (zie bijlage 6)
vastgesteld.
11.
a. Jaarplan 2006
b. Begroting 2006
Naar aanleiding van het jaarplan en de begroting merkt de directeur op dat in het kader van het
zogenoemde BOS-traject in de eerste maanden van het komende jaar nog ruimte is om vier
verenigingen te ondersteunen. Ook geeft hij aan dat er voor 2006 al is gesneden in de
activiteiten van het nationale mannenteam en nationale vrouwenteam.
De heer Oerlemans van SIJB Tilburg Trappers vraagt naar de begrote opbrengsten voor
internationale transfers en verwijst daarbij naar pagina 5 van de begroting waar onder
‘transferopbrengsten’ slechts EUR 1.500 is opgenomen. De directeur antwoordt dat op die
plek slechts de begrote inkomsten van internationale transfers van Nederlandse spelers naar
het buitenland zijn opgenomen en dat de begrote opbrengsten van internationale transfers
naar Nederland op pagina 4 voor EUR 30.000 onder ‘overige opbrengsten leden &
verenigingen’ zijn opgenomen.
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De voorzitter geeft aan dat de begroting weliswaar op een positief resultaat van EUR 61.000
uitkomt, maar in feite een nulbegroting is. De begrote winst is de Olympic Solidarity-bijdrage van
de internationale ijshockeyfederatie IIHF en zoals eerder al opgemerkt, zal deze bijdrage
worden gebruikt om de lening bij de IIHF af te lossen. Vanaf dat moment zal het eigen
vermogen van de NIJB weer positief zijn.
Het erelid de heer Ponsioen vraagt of voor een Denemarken-model waaraan de voorzitter
eerder refereerde, de middelen in de begroting zijn opgenomen. De voorzitter antwoordt dat dat
niet het geval is, maar dat er extra middelen zullen moeten worden gevonden.
De heer Van Hal van IJV Eindhoven IJsbrekers vraagt waar de NIJB de komende jaren de
nadruk op gaat leggen. De voorzitter antwoordt dat dat nieuw beleid gericht op de jeugd zal
zijn en verwijst naar dat wat hij eerder in zijn opening hierover heeft gezegd.
Het jaarplan 2006 wordt vastgesteld. De begroting 2006 (zie bijlage 7) wordt vastgesteld.
12. Statutenwijziging
Dit agendapunt is komen te vervallen.
13. Vaststelling c.q. wijziging van reglementen
De voorgestelde wijzigingen in het sportreglement (zie bijlage 8) worden vastgesteld.
14. Onderscheidingen
Het bondsbestuur draagt de heer A. (Angelo) Bomius voor als lid van verdienste van de
Nederlandse IJshockey Bond. De algemene ledenvergadering benoemt de heer Bomius tot lid
van verdienste van de Nederlandse IJshockey Bond.
Het bondsbestuur draagt mevrouw W. (Mien) Krol voor als lid van verdienste van de
Nederlandse IJshockey Bond. De algemene ledenvergadering benoemt mevrouw Krol tot lid
van verdienste van de Nederlandse IJshockey Bond.
Het bondsbestuur draagt de heer G. (Gerard) van Hunen voor als lid van verdienste van de
Nederlandse IJshockey Bond. De algemene ledenvergadering benoemt de heer Van Hunen tot
lid van verdienste van de Nederlandse IJshockey Bond.
Het bondsbestuur draagt de heer H. (Henk) Maas Sr. voor als erelid van de Nederlandse
IJshockey Bond. De algemene ledenvergadering benoemt de heer Maas Sr. tot erelid van de
Nederlandse IJshockey Bond.
15. Rondvraag
De heer Van Leeuwen van IJV Zoetermeer Panters informeert naar de wedstrijdduur bij E- en
D-junoren en hoe om te gaan bij tijdgebrek die het gevolg is van het stopzetten van de klok
bij blessures. De directeur merkt op dat bij E- en D-junioren juist vuile tijd wordt gespeeld om
tijdgebrek aan het einde te voorkomen. Wanneer er bijvoorbeeld door een ernstige blessure
onverhoopt toch te weinig tijd is om de hele wedstrijd uit te spelen, zijn er regels om dan de
stand op dat moment als eindsuitslag vast te stellen.
De heer Van Leeuwen van IJV Zoetermeer Panters vraagt of de NIJB tevreden is over de
procedure rond nationale transfers. De directeur antwoordt dat op 1 november 2005 de
nationale transfers op nijb.nl zijn gepubliceerd. Dat waren er in totaal 98 en verreweg de meeste
zijn van voor aanvang van het seizoen. Clubs hebben bij 41 transfers via nijb.nl laten weten
geen bezwaar te hebben, in vier gevallen was er wel een bezwaar. Met betrekking tot 53
transfers is geen reactie via nijb.nl ontvangen. Door het verstrijken van de termijn is hier de
facto ook geen bezwaar.
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De erevoorzitter de heer Van Erp complimenteert het bestuur en medewerkers voor het vele
werk dat is gedaan voor deze ALV. Ook geeft hij aan de betrokkenheid van de aanwezigen te
waarderen en dat de gestelde vragen en daarop gegeven antwoorden tot een goede
vergadering hebben geleid.
16. Sluiting
De voorzitter dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en voor het gestelde vertrouwen. Hij
sluit af met een ieder een goede thuisreis te wensen.
Voorzitter:

Secretaris:
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PRESENTIELIJST VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND, GEHOUDEN OP DONDERDAG 1 DECEMBER 2005
BIJ DE SAMENWERKENDE SPORTBONDEN IN UTRECHT
Bondsbestuur
J.A.J. de Greef
E. Euverman
A.J.J.C. van Berkel
G.R. Lindemann

- voorzitter
- secretaris
- lid
- lid

Medewerkers bondsbureau
H. Hille
J.P. van Rijssel
mevrouw W. Olijhoek

- directeur (notulist)
- sportcoördinator
- directiesecretaresse

Leden

Stichting Topijshockey Zoetermeer
IJV Zoetermeer Panters

aantal
stemmen
3 - mevrouw D. Fagel-Jaspers
5 - R. Ooijen, H. Wendt
5 - E. Martin, J.H.M. van Hal
1 - E.J.M. van Sloun,
mevrouw E.C.L. Goessens-Stans
3 - E.J.M. van Sloun,
mevrouw E.C.L. Goessens-Stans
5 - G. Schreuder, P. Zuidema
1 - A.A.M. Verreijen, O.C. Smits
3 - A. van Roosmalen, A. van Bentem,
F. van Bruggen
4 - C. Oerlemans
5 - mevrouw M. van Roosmalen,
A.M.J.A. Dokter
1 - M. van Leeuwen
3 - M. van Leeuwen

Ereleden en leden van verdienste
Fr.J.M. van Erp
J.P.L. Ham
J.M.C.C. Herijgers
R.M.U. Jonkmans
H.J. Maas
J.Th.M.C. Ponsioen
W. Tamboer
G.A. van Hunen
mevrouw W. v.d. Krol

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

IJV Amstel Tijgers anno 1963
IJHC Dordrecht Lions
IJV Eindhoven IJsbrekers
SIJ Sittard-Geleen
VJB Smoke Eaters Geleen
GIJS Bears Groningen
Stichting Topijshockey Haaglanden
HIJS HOKIJ Den Haag
SIJB Tilburg Trappers
SIJC Utrecht

Sectiebestuursleden, commissieleden en overigen
J.N.M. Marcelis
W.F.A. van Hunen

- bondscoach JOU16+U15
- belangstellende
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Leden afwezig met kennisgeving
Stichting Amstel Tijgers Pro
IJHC ‘s-Hertogenbosch
LIJC Leiden Lions
Stichting Emperors IJshockey Nijmegen

aantal
stemmen
1
3
2
1

Leden afwezig zonder kennisgeving
STIJF Heerenveen
SJIJ Heerenveen e.o. 1991
VJN Nijmegen
Sportclub Smallingerland Drachten

aantal
stemmen
1
3
2
1

W.A.G. Viguurs
A.H. Sijmons
J.J.E. America
L. Maas
D.F.A. van Rijswijk

- bestuurslid
- lid van verdienste/lid scheidsrechterscommissie
- teammanager NMT
- teammanager JOU20
- coach mentor
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VERSLAG VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE KALENDERJAAR 2004

TOETREDING LEDEN
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND
ALV, 01-12-2005
AGENDAPUNT 7
De volgende rechtspersonen verzoeken om toetreding tot het lidmaatschap van de
Nederlandse IJshockey Bond:
STICHTING AMSTEL TIJGERS PRO
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Amsterdam. Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de
Nederlandse IJshockey Bond besloten de Stichting Amstel Tijgers Pro als lid toe te laten tot
de Nederlandse IJshockey Bond onder de voorwaarde dat Stichting Amstel Tijgers Pro in zijn
statuten heeft opgenomen c.q. laat opnemen dat wat artikel 8 lid 2 van de statuten van de
NIJB voorschrijft. Conform artikel 7 lid 3 van het huishoudelijk reglement stelt het bestuur van
de Nederlandse IJshockey Bond aan de vergadering voor het inleggeld van de Stichting
Amstel Tijgers Pro vast te stellen op EUR 350,00.
STICHTING TOPIJSHOCKEY HAAGLANDEN
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Haaglanden onder nummer 27279788. Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement
heeft het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond besloten de Stichting Topijshockey
Haaglanden als lid toe te laten tot de Nederlandse IJshockey Bond onder de voorwaarde dat
de Stichting Topijshockey Haaglanden in zijn statuten heeft opgenomen c.q. laat opnemen
dat wat artikel 8 lid 2 van de statuten van de NIJB voorschrijft. Conform artikel 7 lid 3 van het
huishoudelijk reglement stelt het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond aan de
vergadering voor het inleggeld van de Stichting Topijshockey Haaglanden vast te stellen op
EUR 350,00.
VERENIGING SPORTCLUB SMALLINGERLAND
De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland
onder nummer 40004619. Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft het
bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond besloten de vereniging Sportclub
Smallingerland als lid toe te laten tot de Nederlandse IJshockey Bond onder de voorwaarde
dat de vereniging Sportclub Smallingerland in zijn statuten heeft opgenomen c.q. laat
opnemen dat wat artikel 8 lid 2 van de statuten van de NIJB voorschrijft. Conform artikel 7 lid
3 van het huishoudelijk reglement stelt het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond aan
de vergadering voor het inleggeld van de Sportclub Smallingerland vast te stellen op EUR
1,00.
IJSVERENIGING DE BANAKKER YETI’S
De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor WestBrabant onder nummer 20088342. Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft
het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond besloten de vereniging IJsvereniging De
Banakker Yeti’s als lid toe te laten tot de Nederlandse IJshockey Bond onder de voorwaarde
dat de vereniging iJsvereniging De Banakker Yeti’s in zijn statuten heeft opgenomen c.q. laat
opnemen dat wat artikel 8 lid 2 van de statuten van de NIJB voorschrijft. Conform artikel 7 lid
3 van het huishoudelijk reglement stelt het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond aan
de vergadering voor het inleggeld van de IJsvereniging De Banakker Yeti’s vast te stellen op
EUR 1,00.
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BESTUURSVERKIEZING
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND
ALV, 01-12-2005
AGENDAPUNT 8

J.A.J. de Greef
E. Euverman
A.J.J.C. van Berkel
W.A.G. Viguurs

ROOSTER VAN AFTREDEN
Functie
Datum (her)verkiezing
voorzitter/penningmeester
02-12-2004
secretaris
02-12-2004
lid
02-12-2004
lid
30-10-2003

Aftreden
ALV 2006
ALV 2006
ALV 2006
ALV 2005

De heer Viguurs treedt af conform het rooster van aftreden en stelt zich niet herkiesbaar.
Conform artikel 11 van de statuten van de Nederlandse IJshockey Bond stelt het bondsbestuur
de vergadering voor de heer G. (Gerd) Lindemann uit Heerenveen te kiezen tot lid van het
bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond.
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BENOEMING COMMISSIES
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND
ALV, 01-12-2005
AGENDAPUNT 9
FINANCIËLE COMMISSIE
B. Robers
lid
J.H.N. Vollebregt
lid
COMMISSIE VAN BEROEP
Mr. G.A.F. Brizzi
E.F. Zaalberg van Zelst
J. Bles
Jhr. Mr. P.R. Feith
Mr. R.P.M.J. Rijppaert

voorzitter
secretaris
lid
lid
lid

MEDISCHE COMMISSIE
F. Baarveld
M. Sanchez Horneros

voorzitter
lid

COLLEGE VAN ARBITERS
Lijst A
Mr. J.A. Boertjes
Mr. J.C. v.d. Hooft
Mr. G.J.H. Houtzagers
Mr. W. van Hulten
Lijst B
A.E.Th. Beulink
J.P.L. Ham
M.J.W. Tacke
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BENOEMING COMMISSIES

CONTRIBUTIES, BIJDRAGEN EN AFDRACHTEN SEIZOEN 2005-2006
Seizoen
2004-2005

EUR

Seizoen
2005-2006
plus
1,8%
EUR

1.241,55

1.263,90

16,19
7,00
12,95
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
5,00
7,00
7,00
7,00
7,00
5,40

16,48
7,00
13,18
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
5,00
7,00
7,00
7,00
7,00
5,00

539,80
107,96
539,80
107,96
12,95
nihil
-

549,52
109,90
549,52
109,90
13,19
nihil
50,00

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

doorbelast
doorbelast
doorbelast
539,80
600,00

doorbelast
doorbelast
doorbelast
549,52
500,00

TOESLAGEN INTERNATIONALE TRANSFERS NAAR EREDIVISIE
Internationale transfer 1, 2, 3, 4
Internationale transfer 5
Internationale transfer 6
Internationale transfer 7
Internationale transfer 8, 9
Internationale transfer 10 en verder

-

nihil
1.000,00
2.500,00
5.000,00
7.500,00
10.000,00

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

Een speler waarvoor op basis van internationale bepalingen een internationale transfer noodzakelijk is,
maar die gedurende het seizoen 2005-2006 (einddatum 30 juni 2006) officieel speelgerechtigd is om
voor het nationale seniorenteam uit te komen, telt niet mee in bovenstaande staffel.
Een speler waarvoor op basis van internationale bepalingen een internationale transfer noodzakelijk is
en die ter vervanging komt van een speler waarvoor op basis van internationale bepalingen eerder in
het seizoen een internationale transfer noodzakelijk was, telt niet mee in bovenstaande staffel.
De toeslagen internationale transfers gaan naar het Steunfonds Eredivisie. Het bestuur van de NIJB
beheert dit fonds en legt daarover verantwoording af aan de eredivisieclubs en de overige leden.
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Seizoen
2004-2005

EUR

Seizoen
2005-2006
plus
1,8%
EUR

24,83

25,28

3.778,62
1.241,55
150,00
242,91

3.846,64
1.263,90
152,70
247,28

327,88
74,17
41,79

333,78
75,51
42,54

43,18
24,83
24,83
43,18
26,99

43,96
25,28
25,28
43,96
27,48

STANDAARDAFDOENING MATCH PENALTY EN GAME MISCONDUCT PENALTY
administratiekosten
24,83

25,28

DISPENSATIE-AANMELDINGEN
administratiekosten
COMPETITIE-AFDRACHTEN
Eredivisie
Eerste divisie
Tweede en Derde divisie
Junioren B+ tot en met E
WEDSTRIJDGELD COMPETITIE PER THUISWEDSTRIJD
Eredivisie
Eerste divisie
Junioren B+ tot en met E
TUCHTCOMMISSIE
vastrecht tuchtcommissie senioren Eredivisie en Eerste divisie
vastrecht tuchtcommissie senioren Tweede en Derde divisie
vastrecht tuchtcommissie junioren
vastrecht tuchtcommissie incidenten
huur TV/video-combinatie

COMMISSIE VAN BEROEP
vastrecht hoger beroep commissie van beroep

269,90

274,76

COLLEGE VAN ARBITERS
griffierecht

269,90

274,76

Met ingang van seizoen 2002-2003 worden bovenstaande bedragen jaarlijks, bij aanvang van het
seizoen, aangepast op basis van de prijsindexcijfers voor gezinsconsumptie.
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Seizoen
2004-2005

EUR

Seizoen
2005-2006
plus
1,8%
EUR

65,00
83,00

65,00
83,00

15,00
35,00
43,00

15,00
35,00
43,00

door NIJB aangestelde doelrechter

12,00

12,00

scheidsrechter Eerste divisie
linesman Eerste divisie

30,00
15,00

30,00
15,00

7,00

7,00

ONKOSTENVERGOEDINGEN PER WEDSTRIJD
scheidsrechter Eredivisie
scheidsrechter Eredivisie bekerfinale/play-offs halve finale en finale
standby scheidsrechter Eredivisie bekerfinale/play-offs halve finale
en finale
linesman Eredivisie
linesman Eredivisie bekerfinale/play-offs halve finale en finale

onkostenvergoeding scheidsrechter/linesman overige divisies

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

0,23

NB 1
Hierbij geldt in de Eredivisie de afspraak dat bij een enkele reis van meer dan 175 kilometer,
scheidsrechters en linesmen uit dezelfde regio zoveel mogelijk in één auto dienen te reizen.
In de overige divisies dienen scheidsrechters en linesmen uit dezelfde regio altijd zoveel mogelijk
in één auto te reizen.
NB 2
De te berekenen afstand zal door de NIJB worden vastgesteld in een kilometertabel.
Deze tabel is de enige tabel die mag worden gehanteerd en wordt gepubliceerd op de website
nijb.nl.
NB 3
On- en reiskostenvergoedingen scheidsrechters en linesmen worden direct door de clubs
aan scheidsrechters en linesmen vergoed.
NB 4
Met betrekking tot clubscheidsrechters kunnen clubs afwijkende afspraken maken.
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0,23

NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND

Begroting
2006

Begroting
2005

Prognose
2005

Resultaat
2004

TOPSPORTERS
JEUGDTOPSPORTERS
BONDSCOACH/OVERIGE TRAINERS
BEGELEIDING NATIONALE TEAMS
WEDSTRIJDFACILITEREND KADER
DOCENTEN
SPORTCOÖRDINATOR
ALGEMEEN/INFRASTRUCTUUR

50.535
29.630
58.037
40.621
22.871
9.065
61.000
136.000

75.668
39.601
63.249
44.682
22.199
5.400
55.355
119.675

72.568
42.673
53.779
35.925
10.631
5.451
62.731
137.771

136.758
34.574
65.037
48.671
5.767
1.098
59.574
131.864

PERSOONSGEBONDEN KOSTEN

407.759

425.829

421.531

483.343

MATERIAALKOSTEN
ONDERHOUDSKOSTEN MATERIALEN
TRANSPORTKOSTEN EN STALLING
MEDISCHE MATERIAALKOSTEN
KOSTEN MATERIELE PRIJZEN
OVERIGE MATERIAALKOSTEN

20.150
1.000
4.200
1.450
2.000
1.275

20.000
950
2.400
2.475
2.000
10.400

22.675
1.303
4.179
913
1.035
13.699

35.782
2.785
1.809
1.045
1.597
10.712

SPORTMATERIALEN

30.075

38.225

43.804

53.730

HUURKOSTEN BUREAU
OVERIGE HUISVESTINGSKOSTEN BUREAU

20.000
3.865

19.475
865

19.475
1.324

18.326
4.483

HUISVESTINGSKOSTEN BUREAU

23.865

20.340

20.799

22.809

HUURKOSTEN ACCOMMODATIES
OVERIGE HUISVESTINGSKOSTEN ACCOMMODATIES

52.090
51.050

93.311
153.275

74.968
123.956

31.134
26.358

103.140

246.586

198.924

57.492

HUISVESTINGSKOSTEN ACCOMMODATIES
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NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND

Begroting
2006

Begroting
2005

Prognose
2005

Resultaat
2004

KANTOORBENODIGHEDEN
ONDERHOUDSKOSTEN AUTOMATISERING
KOPIEERKOSTEN
PORTI, TELFOON EN FAX
KOSTEN UITBESTEDING ADMINISTRATIE
INSCHRIJF- EN LIDMAATSCHAPSGELDEN
OVERIGE ORGANISATIEKOSTEN

1.500
2.000
7.500
8.000
5.000
3.500
40.518

1.500
2.000
7.500
8.000
5.000
3.500
68.535

690
1.803
7.500
8.000
1.000
4.301
118.864

1.952
3.914
7.982
7.537
1.007
3.242
15.501

ORGANISATIEKOSTEN

68.018

96.035

142.158

41.135

DRUKWERK
INTERNET-SITE
REPRESENTATIE

1.500
4.000
1.500

1.500
3.000
9.500

0
4.196
7.627

7.108
5.014
1.168

COMMUNICATIE, PR EN MARKETING

7.000

14.000

11.823

13.290

VERGADERKOSTEN BESTUUR EN ALG. COMMISSIES
REPRESENTATIEKOSTEN BESTUUR EN ALG. COM.
REIS- EN VERBLIJFKOSTEN BESTUUR EN ALG. COM.
VERGADERKOSTEN SPORTCOMMISSIES
REIS- EN VERBLIJFKOSTEN SPORTCOMMISSIES
OVERIGE SPORTCOMMISSIEKOSTEN

1.500
0
1.500
2.000
2.000
3.000

1.500
0
1.500
2.000
2.000
2.000

1.500
42
1.500
1.629
2.337
3.145

1.470
198
1.503
1.122
3.091
3.210

10.000

9.000

10.153

10.594

BESTUUR EN COMMISSIES
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NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND

Begroting
2006

Begroting
2005

Prognose
2005

Resultaat
2004

ACCOUNTANTS- EN JURIDISCHE KOSTEN
KOSTEN BETALINGSVERKEER
RENTELASTEN EN KOERSVERSCHILLEN
BIJDRAGEN AAN DERDEN
COLLECTIEVE LEDENVERZEKERING
OVERIGE OVERIGE KOSTEN

3.500
1.000
1.000
39.313
13.000
7.000

3.000
500
0
46.488
13.000
3.500

3.856
811
852
41.020
12.919
10.129

2.952
779
4.494
48.100
12.919
12.228

OVERIGE KOSTEN

64.813

66.488

69.586

81.472

714.670

916.503

918.778

763.865

TOTAAL LASTEN
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NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND

CONTRIBUTIES
BOETES
LEDENBIJDRAGEN
WEDSTRIJD-/COMPETITIEGELDEN
OPBRENGSTEN OPLEIDINGEN
OVERIGE OPBRENGSTEN LEDEN & VERENIGINGEN
OPBRENGSTEN LEDEN EN VERENIGINGEN
VWS ALGEMEEN FUNCTIONEREN
VWS TOPSPORTBELEID
VWS TALENTONTWIKKELING
VWS DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
VWS OVERIG
LOTTO ALGEMEEN FUNCTIONEREN
LOTTO MARKTAANDEEL (was breedtesport)
LOTTO TOPTRAININGS- EN WEDSTRIJDPROGRAMMA'S (basisbijdrage)
LOTTO TOPTRAININGS- EN WEDSTRIJDPROGRAMMA'S (deelname)
LOTTO STIMULERINGSFONDS INFRASTRUCTUUR
LOTTO OVERGANGSREGELING 2006-2008 (2005: 10% VWS)
LOTTO ORGANISATIE INTERNATIONALE TOPSPORTEVENEMENTEN
NOC*NSF PERFORMANCE
OVERIGE SUBSIDIES
SUBSIDIES

Begroting
2006

Begroting
2005

Prognose
2005

Resultaat
2004

53.000
10.000
9.030
95.000
7.300
52.500

50.000
8.000
10.000
105.000
2.000
0

52.585
8.601
13.012
95.317
0
40.077

52.984
8.916
13.502
92.546
65
46.720

226.830

175.000

209.591

214.733

36.000
28.500
12.824
0
20.834
22.668
22.916
41.745
5.000
75.232
10.000
30.000

40.000
35.000
6.400
0
13.890
110.316
53.662
5.275
38.100
0
20.000

36.000
28.500
6.400
28.500
14.394
162.669
62.985
5.275
6.858
10.000
0

79.130
36.619
28.500
0
0
13.361
122.018
61.062
3.825
40.000
1.815

305.719

322.643

361.581

386.330
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NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND

Begroting
2006

Begroting
2005

Prognose
2005

Resultaat
2004

EVENEMENTEN SPONSORGELDEN
EVENEMENTEN ENTREEGELDEN
EVENEMENTEN OVERIGE OPBRENGSTEN

40.000
45.000
3.700

19.000
80.000
158.900

16.529
63.809
168.377

8.010
25.612
483

EVENEMENTEN

88.700

257.900

248.715

34.105

SPONSORGELDEN
TV-RECHTEN
TRANSFEROPBRENGSTEN
DONATIE IIHF
OVERIGE OVERIGE OPBRENGSTEN

40.500
15.000
1.500
97.500
0

49.000
15.000
34.000
72.962
0

21.000
15.000
1.500
71.371
20

33.500
7.500
3.060
84.996
1.147

OVERIGE OPBRENGSTEN

154.500

170.962

108.892

130.203

TOTAAL BATEN

775.749

926.505

928.778

765.371

61.080

10.003

10.000

1.505

EXPLOTATIERESULTAAT
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VOORSTEL WIJZIGING SPORTREGLEMENT
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND
ALV, 01-12-2005
ARTIKEL 2: TOEPASSING SPORTREGLEMENT
Lid c ‘oud’
Daar waar het sportreglement afwijkt van het IIHF-spelregelboek, is het sportreglement
bindend.
Lid c ‘nieuw’
Daar waar bepalingen uit het sportreglement of daar waar bepalingen opgesteld op basis
van het sportreglement, afwijken van het IIHF-spelregelboek, is het sportreglement bindend.
ARTIKEL 14: LEEFTIJDSCATEGORIEËN
In lid a verwijderen:
In het seizoen 2004-2005 zijn senioren geboren in 1984 of eerder, A-junioren geboren in
1985/86, B-junioren geboren in 1987/88, C-junioren geboren in 1989/90, D-junioren geboren
in 1991/92, E-junioren geboren in 1993/94, welpen geboren in 1995/96 en mini’s geboren in
1997 of later.
In lid a toevoegen:
In het seizoen 2009-2010 zijn senioren geboren in 1989 of eerder, A-junioren geboren in
1990/91, B-junioren geboren in 1992/93, C-junioren geboren in 1994/95, D-junioren geboren
in 1996/97, E-junioren geboren in 1998/99, welpen geboren in 2000/2001 en mini’s geboren
in 2002 of later.
ARTIKEL 16: KLEUR SHIRTS EN KOUSEN
Lid a ‘oud’
Tijdens wedstrijden in de Eredivisie en de Eerste divisie is het thuisspelende team verplicht in
shirts en kousen met een lichte kleurstelling te spelen en het uitspelende team in shirts en
kousen met een donkere kleurstelling. Indien naar oordeel van de scheidsrechter de kleuren
van shirts en kousen van beide teams toch nog te veel op elkaar lijken, blijft het IIHFspelregelboek van toepassing.
Lid a ‘nieuw’
Met betrekking tot wedstrijden in de Eredivisie en de Eerste divisie bepaalt de
competitiecommissie per seizoen na overleg met betrokken clubs de kleuren of
kleurstelling van de shirts en kousen van het thuis- en uitspelende team. Indien naar
oordeel van de scheidsrechter in een wedstrijd de kleuren van shirts en kousen van beide
teams toch nog te veel op elkaar lijken, blijft het IIHF-spelregelboek van toepassing.
Lid c ‘oud’
Met ingang van het seizoen 2001-2002 dient tijdens wedstrijden in de Eredivisie iedere
speler zijn naam te dragen aan de bovenkant van de rugzijde van zijn shirt, in
hoofdblokletters, tenminste 8 centimeter hoog.
Lid c ‘nieuw’
Tijdens wedstrijden in de Eredivisie dient iedere speler zijn naam te dragen aan de
bovenkant van de rugzijde van zijn shirt, in hoofdblokletters, tenminste 8 centimeter hoog.
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ARTIKEL 17: COMPETITIE-OPZET
Lid a ‘oud’
Juniorencompetities vallen geheel of gedeeltelijk samen met leeftijdscategorieën.
Lid a ‘nieuw’ wordt lid b
De competitiecommissie stelt per competitie een leeftijdsbepaling op. In die
leeftijdsbepaling wordt verwezen naar de leeftijdscategorieën. De leeftijdsbepaling per
competitie wordt gepubliceerd op de website van de NIJB.
Lid b ‘oud’
De competitiecommissie bepaalt per competitie op basis van het aantal inschrijvingen en de
beschikbare ‘wedstrijdijstijden’ de competitie-opzet.
Lid b ‘nieuw’ wordt lid a
De competitiecommissie bepaalt per competitie op basis van het aantal inschrijvingen en de
beschikbare ‘wedstrijdijstijden’ de competitie-opzet. De competitie-opzet per competitie
wordt gepubliceerd op de website van de NIJB.
Lid f ‘oud’
Binnen de overige competities geldt tevens de richtlijn dat:
bij deelname van meer dan 18 teams gespeeld wordt in drie regionale competities;
bij deelname van meer dan 9 teams gespeeld wordt in twee regionale competities;
bij deelname van 9 of minder teams gespeeld wordt in een landelijke competitie.
Lid f ‘oud’ vervalt
ARTIKEL 18: SAMENSTELLING TEAMS
Lid a ‘oud’
Een speler is gerechtigd uit te komen in de leeftijdscategorie waartoe hij behoort en in iedere
hogere leeftijdscategorie.
Lid a ‘oud’ vervalt (wordt nu op basis van artikel 17, lid b per competitie geregeld).
Lid b ‘oud’
Een seniorenspeler is gerechtigd uit te komen voor het team waarvoor hij in het betreffende
seizoen zijn eerste competitiewedstrijd speelt.
Lid b ‘nieuw’ wordt lid a
Voor een seniorenspeler geldt de basisregel dat hij alleen gerechtigd is uit te komen in de
competitie waarvoor hij in het betreffende seizoen zijn eerste competitiewedstrijd speelt.
Lid c ‘oud’
Voor het uitkomen van spelers in een Eerste divisie-team en een Eredivisie-team van
eenzelfde lid en in een Eerste divisie-team en een Eredivisie-team van twee verschillende
leden die een op basis van dit reglement erkende farm team-constructie met elkaar hebben,
kan de competitiecommissie een bepaling opstellen die het uitwisselen van spelers tussen
dergelijke teams bepaalt en die afwijkt van lid b van dit artikel.
Lid c ‘nieuw’
De competitiecommissie kan per seizoen (categorieën) spelers en/of competities
aanwijzen waarvoor, al dan niet onder nader vast te stellen voorwaarden, de basisregel
genoemd in lid a niet geldt.
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(De rest van het ‘oude’ lid c was al geregeld in artikel 6 ‘Farm team-constructie’.)
Lid d ‘oud’
Het is een juniorenspeler toegestaan ongelimiteerd uit te komen in een hogere leeftijdscategorie
dan die waartoe hij behoort.
Lid d ‘nieuw’ wordt lid b
Voor een juniorenspeler geldt de basisregel dat hij gerechtigd is om uit te komen in
iedere competitie waarin zijn leeftijdscategorie op basis van de leeftijdbepaling van die
competitie mag uitkomen.
ARTIKEL 19: DISPENSATIE JUNIORENSPELERS
Lid a ‘oud’
Spelers in de leeftijdscategorie A-junioren, B-junioren, C-junioren, D-junioren en E-junioren
kunnen in het eerste jaar in een bepaalde leeftijdscategorie worden aangemeld voor
dispensatie.
Lid a ‘nieuw’
De competitiecommissie bepaalt of spelers in de leeftijdscategorieën Senioren, Ajunioren, B-junioren, C-junioren, D-junioren en E-junioren in het eerste jaar dat zij op
basis van een leeftijdsbepaling te oud zijn voor een bepaalde competitie kunnen
worden aangemeld voor dispensatie.
Lid b ‘oud’
Een speler die is aangemeld voor dispensatie - een dispensatiespeler - is gerechtigd deel te
nemen aan de competitie in de leeftijdscategorie direct onder de leeftijdscategorie waartoe
die speler krachtens zijn of haar geboortejaar behoort.
Lid b ‘nieuw’ wordt lid c
Een speler die is aangemeld voor dispensatie - een dispensatiespeler - is alleen gerechtigd
deel te nemen aan de competitie waarvoor de speler is aangemeld voor dispensatie.
Lid c ‘oud’
Met betrekking tot de competities in de leeftijdscategorieën C-junioren, D-junioren, E-junioren
en welpen mogen per competitie per team maximaal drie dispensatiespelers worden
aangemeld en van deze drie dispensatiespelers mogen er maximaal twee veldspeler zijn.
Lid c ‘nieuw’ wordt lid b
De competitiecommissie bepaalt per competitie hoeveel spelers maximaal voor
dispensatie kunnen worden aangemeld en of het maximum aantal veldspelers altijd
één minder is dan het totale maximum aantal dispensatiespelers.
Lid d ‘oud’
Met betrekking tot de competitie in de leeftijdscategorie B-junioren mag een door de
competitiecommissie, na consultatie met het sectiebestuur jeugdijshockey, vastgesteld
maximum aantal dispensatiespelers worden aangemeld. Ook dan geldt dat het maximum
aantal veldspelers altijd één minder is dan het totale maximum aantal dispensatiespelers.
Lid d ‘oud’ vervalt (nu geregeld in lid b)
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Lid e ‘oud’
Een dispensatiespeler is niet gerechtigd deel te nemen aan de competitie in een andere
leeftijdscategorie dan die waartoe de speler voor dispensatie is aangemeld. Artikel 18 lid d
van dit reglement is niet van toepassing op een dispensatiespeler.
Lid e ‘oud’ vervalt (nu geregeld in lid c)
Lid f ‘oud’
Het aanmelden voor dispensatie van een speler, die reeds in een eerder seizoen bij de NIJB
stond geregistreerd, kan tot uiterlijk veertien dagen na aanvang van de competitie in de
leeftijdscategorie waarvoor de betreffende speler voor dispensatie wordt aangemeld.
Lid f ‘nieuw’
Het aanmelden voor dispensatie van een speler, die reeds in een eerder seizoen bij de NIJB
stond geregistreerd, kan tot uiterlijk veertien dagen na aanvang van de competitie
waarvoor de betreffende speler voor dispensatie wordt aangemeld.
Lid g ‘oud’
Het aanmelden voor dispensatie van een speler, die niet eerder bij de NIJB stond
geregistreerd, kan tot veertien dagen voor het einde van de reguliere competitie, dat wil
zeggen de competitie voorafgaande aan play-offs, in de leeftijdscategorie waarvoor de
betreffende speler voor dispensatie wordt aangemeld.
Lid g ‘nieuw’
Het aanmelden voor dispensatie van een speler, die niet eerder bij de NIJB stond
geregistreerd, kan tot veertien dagen voor het einde van de reguliere competitie - indien van
toepassing wil dat zeggen de competitie voorafgaande aan de play-offs - in de
competitie waarvoor de betreffende speler voor dispensatie wordt aangemeld.
NB ‘oud’
Artikel 19 is onverkort van toepassing op doelverdedigers.
NB vervalt (is inmiddels genoegzaam bekend)
ARTIKEL 20: AFWIJKENDE SPELREGELS
Lid a ‘oud’
De competitiecommissie kan afwijkende en additionele spelregels opstellen. Deze treden in
werking na goedkeuring door het bondsbestuur.
Lid a ‘nieuw’ wordt hele artikel
De competitiecommissie kan per competitie afwijkende en additionele spelregels opstellen.
Deze treden in werking na goedkeuring door het bondsbestuur en worden gepubliceerd op
de website van de NIJB.
Lid b ‘oud’
Binnen vrouwencompetitie(s) en in de derde, vierde of lagere divisie, is bodychecken niet
toegestaan, bodycontact is wel toegestaan.
Lid b ‘oud’ vervalt
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NB
In de bijlage bij dit reglement is een richtlijn opgenomen met betrekking tot bodycontact versus
bodychecking.
NB vervalt
‘Oude’ naam artikel
ARTIKEL 44: PROCEDURE DOPINGCONTROLE BINNEN WEDSTRIJDVERBAND
Een groot aantal zaken dat hier werd geregeld, is sinds vorig jaar geregeld in het
dopingreglement.
‘Nieuwe’ naam artikel
ARTIKEL 44: DOPINGCONTROLE BINNEN WEDSTRIJDVERBAND
Lid a ‘oud’
Dopingcontroles als vastgesteld in het dopingreglement van de Nederlandse IJshockey Bond
(NIJB) worden uitgevoerd door Dopingcontrole Nederland (DoCoNed). Het bestuur van de
NIJB kan echter te allen tijde besluiten om een andere dopingcontrole-uitvoerende
organisatie de dopingcontroles te laten uitvoeren. Het bestuur zal de leden (clubs) daarvan
dan op de hoogte stellen.
Lid a ‘oud’ vervalt
Lid b ‘oud’
Tijdens een dopingcontrolemoment kunnen meerdere dopingcontroles plaatsvinden. Bij
dopingcontroles binnen wedstrijdverband betekent dit dat per team meer dan twee spelers
kunnen worden gecontroleerd.
Lid b ‘oud’ vervalt
Lid c ‘oud’
Spelers en clubs zijn verplicht volledig medewerking te verlenen aan een dopingcontrole. De
aanwijzingen van de dopingcontrole-official van de dopingcontrole-uitvoerende organisatie
dienen te worden opgevolgd.
Lid c ‘oud’ wordt lid a
Lid d ‘oud’
Alle spelers die deelnemen aan een wedstrijd dienen tot een half uur na afloop van de
wedstrijd beschikbaar te zijn om een schriftelijke aanwijzing tot dopingcontrole van de
dopingcontrole-official, zoals bepaald in het dopingreglement, in ontvangst te nemen. Dit
geldt ook voor spelers die in de betreffende wedstrijd een Game Misconduct Penalty of
Match Penalty kregen opgelegd.
Lid d ‘nieuw’ wordt lid b
Alle spelers die deelnemen aan een wedstrijd dienen zich ervan te vergewissen of zij na
afloop van de wedstrijd in aanmerking komen voor een dopingcontrole.
Lid e ‘oud’
Alle spelers die voor een dopingcontrole zijn aangewezen, dienen tot het einde van de
dopingcontrole, zoals bepaald in het dopingreglement, beschikbaar te zijn.
Lid e ‘oud’ vervalt
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Lid f ‘oud’
Een dopingcontrole-official legitimeert zich met een legitimatiebewijs van de dopingcontroleuitvoerende organisatie. Een dopingcontrole-official dient toegang tot de betreffende ijsbaan
te krijgen en in contact te worden gebracht met de contactpersoon voor dopingcontroles.
(Een dopingcontrole-official heeft van tevoren via het bondsbureau van de NIJB de naam
van de contactpersoon doorgekregen. De contactpersoon is een lid van de DCC of een
andere door de DCC aangewezen vertegenwoordiger van de NIJB of een door de DCC
aangewezen vertegenwoordiger van de thuisspelende club.)
Lid f ‘oud’ vervalt
Lid g ‘oud’
Bij dopingcontrole binnen wedstrijdverband is de thuisspelende club c.q. vereniging/stichting
verantwoordelijk voor de bescherming van de dopingcontrole-official(s) tegen geweldpleging,
alsmede fysiek en/of verbale dreiging en/of intimidatie.
Lid g ‘oud’ wordt lid c
Lid h ‘oud’
Bij dopingcontrole binnen wedstrijdverband is de thuisspelende club c.q. vereniging/stichting
verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van een dopingcontrolestation. Het
dopingcontrolestation dient te voldoen aan de volgende vereisten:
1. Het dopingcontrolestation dient zodanig te zijn ingericht dat het de spelers privacy
biedt en het mogelijk is dopingcontroles uit te voeren op een wijze die de integriteit
van de verzamelde urinemonsters waarborgt.
2. Het dopingcontrolestation dient te bestaan uit drie van elkaar gescheiden doch
aanéén grenzende ruimten: een wachtruimte, een werkruimte en een separate
toiletruimte in de werkruimte voor het verzamelen van het urinemonster.
3. Het dopingcontrolestation dient zich te bevinden in de directe nabijheid van de locatie
van de wedstrijd.
4. In de wachtruimte dienen stoelen en een afvalbak aanwezig te zijn. Tevens dienen
voldoende niet-alcoholische en niet-caffeïnehoudende dranken aanwezig te zijn. De
dranken dienen zich in de originele en afgesloten fles of verpakking te bevinden.
5. Na binnenkomst in het dopingcontrolestation is het de speler slechts toegestaan die
dranken te nuttigen die in het dopingcontrolestation aanwezig zijn.
6. In de werkruimte dient een tafel met stoelen en een afvalbak aanwezig te zijn,
alsmede een wastafel met (papieren) handdoeken en zeep (indien mogelijk).
7. De toiletruimte dient voldoende bewegingsvrijheid te bieden aan zowel de betrokken
speler als de dopingcontrole-official.
Lid h ‘nieuw’ wordt lid d
Bij dopingcontrole binnen wedstrijdverband is de thuisspelende club c.q. vereniging/stichting
verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van een dopingcontrolestation. Het
dopingcontrolestation dient te voldoen aan de door dopingcontrole-uitvoerende
organisatie gestelde vereisten.
Lid i ‘oud’
De thuisspelende club c.q. vereniging/stichting dient zorg te dragen dat tijdens dopingcontroles
binnen wedstrijdverband de toegang(en) tot het dopingcontrolestation is of zijn beveiligd, door
middel van bijvoorbeeld een afsluitbare deur, het installeren van een suppoost voor de
toegangsdeur of een andere maatregel, die de integriteit van de dopingcontrolematerialen en/of
urinemonsters waarborgt.
Lid i ‘oud’ wordt lid e
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Lid j ‘oud’
De dopingcontrole-official is verantwoordelijk voor de beoordeling van het dopingcontrolestation. Dit houdt in dat:
1. de dopingcontrole-official de bevoegdheid heeft te beoordelen of aan de vereisten
voor het ter beschikking te stellen dopingcontrolestation is voldaan, en
2. de dopingcontrole-official de bevoegdheid heeft de inrichting van het dopingcontrolestation te optimaliseren.
Lid j ‘oud’ wordt lid f
Lid k ‘oud’
Indien de dopingcontrole-official gebreken constateert ten aanzien van de inrichting van het
dopingcontrolestation, is de dopingcontrole-official bevoegd de voor de goedkeuring van het
dopingcontrolestation noodzakelijke actie(s) te initiëren. Voldoet het dopingcontrolestation
hierna niet aan de vereisten voor het uitvoeren van dopingcontroles, heeft de dopingcontroleofficial de bevoegdheid te beslissen over het al dan niet uitvoeren van de dopingcontroles.
Lid k ‘oud’ wordt lid g
Lid l ‘oud’
Een thuisspelende club c.q. vereniging/stichting dient te assisteren bij het inrichten van het
dopingcontrolestation zodra zij door de dopingcontrole-official of de contactpersoon voor
dopingcontroles op de hoogte zijn gesteld van een dopingcontrole.
Lid l ‘oud’ wordt lid h
Lid m ‘oud’
Indien een club c.q. vereniging/stichting weigert aan een dopingcontrole mee te werken, of
anderszins in gebreke blijft, zal de competitiecommissie dat bij de tuchtcommissie aanhangig
maken en kan dat leiden tot de oplegging van tuchtrechtelijke sancties.
Lid m ‘oud’ wordt lid i
Lid n ‘oud’
De loting ter aanwijzing van spelers voor de dopingcontrole zoals bepaald in
dopingreglement vindt bij voorkeur plaats in de pauze tussen de eerste en tweede periode.
Per team wordt een vertegenwoordiger uitgenodigd de loting bij te wonen.
Lid n ‘oud’ vervalt
Lid o ‘oud’
Ter voorbereiding van de loting ontvangt de dopingcontrole-official van de official-scorer per
team een lijst met de opstelling.
Lid o ‘oud’ vervalt
Lid p ‘oud’
Direct voorafgaande aan de loting dient de originele wedstrijdsheet in het dopingcontrolestation aanwezig te zijn. De vertegenwoordigers van de teams controleren aan de hand van
de wedstrijdsheet of, van het team dat zij vertegenwoordigen, de juiste spelers voor loting
zijn aangemerkt. Indien van één of beide teams geen vertegenwoordiger aanwezig is, zal de
dopingcontrole-official met betrekking tot het betreffende team of de betreffende teams zelf
deze controle uitvoeren.
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Lid p ‘nieuw’ wordt lid j
Direct voorafgaande aan de loting dient de originele wedstrijdsheet in het dopingcontrolestation aanwezig te zijn.
Lid q ‘oud’
Een speler die een schriftelijke aanwijzing tot dopingcontrole heeft ontvangen, is verplicht
zich te legitimeren. Dit kan geschieden door middel van zijn of haar NIJB-paspoort of door
middel van een ander (wettig) legitimatiebewijs.
Lid q ‘oud’ vervalt
Lid r ‘oud’
Uiterlijk één dag voor aanvang van het seizoen in de betreffende competitie dient van alle
spelers in de Eredivisie en de Eerste divisie, die voor de preventie en/of behandeling van
astma en/of inspanningsastma salbutamol, salmeterol en terbutaline in inhalatievorm
gebruiken, ongeacht of zij gecontroleerd zijn, een schriftelijke verklaring van een longarts of
teamarts die betrekking heeft op de astma en/of inspanningsastma van de betrokken speler,
ter attentie van de dopingcommissie, op het bondsbureau van de NIJB aanwezig te zijn.
Lid r ‘oud’ vervalt
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