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1. Opening
De voorzitter opent de algemene ledenvergadering en heet alle leden en overige
aanwezigen van harte welkom en in het bijzonder ook de aanwezige ereleden, leden van
verdienste en commissieleden.
In memoriam
Ook de afgelopen periode is ons helaas een aantal ijshockeyvrienden ontvallen. In het
bijzonder en zonder anderen daarbij tekort te doen, noemt de voorzitter hier:
John Griffith op 69-jarige leeftijd overleden
John Griffith was van begin jaren zeventig tot diep in de jaren negentig een markante
persoonlijkheid op en rond de Nederlandse ijsbanen. De geboren Canadees, die bij een
groot aantal clubs in Nederland actief was als speler en coach, is op 69-jarige leeftijd
overleden. Befaamd vanwege zijn enorme snor, geliefd vanwege zijn warme persoonlijkheid en populair vanwege zijn altijd tomeloze inzet. John Griffith begon als speler in
Nederland in 1973-74 in Geleen en kwam daarna onder meer nog uit voor Geleen, Den
Bosch, Groningen en Tilburg. Als coach was hij later onder meer actief in Tilburg,
Rotterdam, Eindhoven en Amsterdam. Oud-teamgenoten, voormalige tegenstanders en
jongens die onder hem hebben gespeeld zijn eensgezind in hun herinnering aan de in
Canada overleden Griffith. ‘Het was een warme, vriendelijke man.’ Griffith overleed in
Toronto, waar hij actief was rond jeugdijshockey en als familieman genoot van zijn kinderen
en kleinkinderen.
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering een moment van stilte in acht te nemen
voor alle leden, die de Nederlandse IJshockey Bond in de afgelopen periode ontvallen zijn.
2. Mededelingen
De algemeen directeur deelt de berichten van verhindering mee. Er zijn berichten van
verhindering ontvangen van Leonidas Pakos (secretaris), Frank Baarveld (erelid / adviseur
van de medische commissie), Marlies Goessens (lid van verdienste / lid van de
competitiecommissie), Ton Leijsen (erelid / lid van de commissie van beroep), John
Ponsioen (erelid), Wim Tamboer (erelid / lid van de tuchtcommissie), Joop Vullers (erelid),
Wim van Herk (IJV Eindhoven IJsbrekers), Henk Hoekstra (Heerenveen), Jan de Greef
(erelid).
Ook meldt de directeur dat de aanwezige leden (clubs) 30 van de mogelijk 42 stemmen
kunnen uitbrengen.
De convocatie is op 8 mei 2015 op de website nijb.nl gepubliceerd. De agenda van de
buitengewone algemene ledenvergadering is op 27 mei 2015 op de website nijb.nl
gepubliceerd. Vanaf 27 mei 2015 waren de vergaderstukken via nijb.nl te downloaden. Ook
zijn links naar de vergaderstukken per mail verzonden.
Organisatie 2015 IIHF IJshockey Divisie I Groep B
Met een kleine staf en veel toegewijde vrijwilligers is het WK Divisie I groep B in Eindhoven,
organisatorisch een geweldig succes geworden. De NIJB mocht vanuit de IIHF, de
deelnemende landen, maar ook de bezoekers vele complimenten ontvangen.
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Ondanks dat vele instanties ons organisatorisch en financieel in de steek lieten, mag ik
verklappen dat het WK een klein positief saldo heeft opgeleverd. Over de medewerking van
staf en personeel van het ijssportstadion niets dan lof. We willen nogmaals iedereen
hartelijk bedanken die heeft bijgedragen aan de succesvolle organisatie. Op het gevaar af
dat iemand zich tekort voelt gedaan wil ik speciaal Wilma Olijhoek en Henk van de Pas
noemen. Hopelijk kunt u uw waardering uitspreken door hen een daverend applaus te
geven.
Commerciële zaken
In het bestuur is besloten om meer en steviger in te zetten op commerciële mogelijkheden.
Als eerste willen we in zee gaan met een of meerdere fondsenwervers, die op basis van no
cure-no pay, al dan niet geoormerkte gelden gaan binnenhalen. Daarnaast wordt een
commerciële commissie in het leven geroepen. Ikzelf ben in gesprek met een mogelijke
kandidaat die als voorzitter en kartrekker van het geheel kan functioneren. De commissie
bestaat uiteraard uit meerdere leden, bij voorkeur afkomstig uit het gehele land. Zij gaan
zich bezighouden met fondswerving ten behoeve van specifieke doelgroepen zoals
bijvoorbeeld het nationale vrouwenteam, talentontwikkeling, evenementen, opleidingen,
RTC’s, et cetera. Gegadigden, of zij die meer informatie behoeven, kunnen zich bij mij
melden.
De technisch directeur doet de volgende mededelingen:
Nationale teams
Het nationale mannenteam heeft deelgenomen aan het 2015 IIHF WK IJshockey Divisie I
Groep B en is op plaats 6 geëindigd. Teleurstellend was de degradatie naar Divisie II groep
A. Het nationale mannenteam neemt volgend jaar van 9 tot en met 15 april 2016 deel aan
het 2016 IIHF IJshockey Wereldkampioenschap Divisie II groep A. In het Spaanse Jaca
wordt de strijd aangegaan met België, Servië, Spanje, IJsland en China.
Het nationale vrouwenteam heeft deelgenomen aan het 2015 IIHF IJshockey Vrouwen
WK Divisie I Groep B en is op plaats 2 geëindigd. In het Italiaanse Asiago treedt het
nationale vrouwenteam in de periode van 4 tot en met 10 april 2016 in het strijdperk om het
2016 IIHF IJshockey Wereldkampioenschap Divisie I groep A. Tegenstanders zijn Letland,
Italië, China, Hongarije en Kazachstan.
Jong Oranje U20 heeft deelgenomen aan het 2015 IIHF IJshockey U20 WK Divisie II Groep
A en is op plaats 4 geëindigd. Jong Oranje U20 speelt volgend jaar in de periode van 13 tot
en met 19 december 2015 in het Litouwse Elektrenai in het 2016 IIHF IJshockey
Wereldkampioenschap Divisie II groep A om het kampioenschap. Tegenstanders van
Oranje zijn Hongarije, Litouwen, Korea, Estland en Kroatië.
Jong Oranje U18 heeft deelgenomen aan het 2015 IIHF IJshockey U18 WK Divisie II Groep
A en is op plaats 4 geëindigd. Jong Oranje U18 reist voor het 2016 IIHF IJshockey
Wereldkampioenschap Divisie II groep A af naar Brasov in Roemenië. Dit team neemt het
van 4 tot en met 10 april 2016 op tegen Litouwen, Polen, Groot-Brittannië, Kroatië en
Roemenië.
In de periode van 11 tot en met 14 februari 2016 speelt Nederland in Italië in het preOlympisch kwalificatietoernooi tegen Italië, Groot-Brittannië en de winnaar van de
kwalificatiegroep, die bestaat uit Spanje, Servië, IJsland en China.
Voor de vrouwen is er met betrekking tot de Olympische kwalificatie momenteel nog niks
bekend.
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Opleidingen
In juni 2015 wordt de eerste landelijke opleiding voor IJshockeygoaliecoaches
georganiseerd. Deze opleiding zal plaatsvinden in het IJssportcentrum Eindhoven en kent
een theoretische inhoud en een praktische inhoud. Tijdens de theoretische modules
krijgen de cursisten inzicht over hoe een goaliecoach een effectief leerproces kan
doormaken met jonge goalies. De inhoud van deze opleiding is volledig herleid vanuit de
Zweedse opleiding IJshockeygoaliecoach level 1 en 2. De nationale goaliecoaches Patrick
den Ouden en Chad Kambeitz hebben zelf de Zweedse versie van de opleiding gevolgd en
zijn vanuit hun eigen opleiding aan de slag gegaan om de modules om te zetten in een
Nederlandse versie.
De opleidingen IJshockeytrainer/coach 1 en IJshockeytrainer/coach 2 zijn na een audit
gecertificeerd door NOC*NSF. De opleiding IJshockeytrainer/coach 3 is in ontwikkeling.
Tot nu toe hebben 88 cursisten deelgenomen aan de nieuwe opleiding IJshockeytrainer/
coach 1. Nemen 15 cursisten deel aan de nieuwe opleiding IJshockeytrainer/coach 2. Zijn
twee cursisten geslaagd voor de nieuwe opleiding IJshockeytrainer/coach 4 en volgt een
derde cursist momenteel de opleiding tot IJshockeytrainer/coach 4. De cursusdata van het
seizoen 2015-2016 zijn nog niet bekend.
Afgelopen weekend is een geslaagd U12-regiotoernooi georganiseerd. Regionale
toernooien moeten voor een betere samenwerking tussen de clubs op regionaal niveau
zorgen. De technisch directeur meldt de ontwikkelingen rondom regionale talentcentra. De
NIJA wordt gestopt. Er zijn een aantal initiatiefnemers die kijken of ze een doorstart kunnen
maken. De NIJB gaat zich richten op regionale talentcentra. In Dordrecht is in 2013 een
regionaal talentcentrum gestart. In Heerenveen gaat het komende seizoen een regionaal
talentcentrum van start. Tilburg onderzoekt de mogelijkheden van een regionaal
talentcentrum.
Indien er gekozen wordt voor twee oefenwedstrijden van het nationale mannenteam in
eigen land, kunnen clubs zich voor de organisatie ervan beschikbaar stellen. Deze
oefenwedstrijden zouden dan in het eerste weekend van september plaatsvinden.
3. BeNe-league 2015-2016
De algemeen directeur geeft de volgende toelichting op de BeNe-league. De Koninklijke
Belgische IJshockey Federatie (KBIJF) en de Nederlandse IJshockey Bond (NIJB) slaan de
handen ineen en gaan vanaf het seizoen 2015-2016 een competitie organiseren op het
hoogste niveau in beide landen. Achttien teams, 12 Nederlandse en 6 Belgische teams,
hebben zich ingeschreven voor de competitie die BeNe-league als werktitel heeft gekregen.
Deze achttien teams strijden het eerste jaar in 2 (gelijkwaardige) poules om het
kampioenschap. Vanaf het seizoen 2016-2017 zullen 2 divisies op sterkte worden
ingedeeld, gebaseerd op de resultaten van het seizoen 2015-2016. Naast dit
kampioenschap zal er in beide landen ook een separate bekercompetitie worden gespeeld.
Het doel is om een brede en spannende en gelijk opgaande competitie te bewerkstelligen,
die het niveau kent van de Eerste divisie in het voorgaande seizoen. Dat gaat ook alleszins
gepaard met een financiële inschaling op genoemd niveau.
We leveren in op kwaliteit maar hopen door de kwantiteit, de geografische spreiding en het
creëren van lokale helden meer in de belangstelling te komen van publiek, media en
sponsoren. Uiteindelijk zullen we nu een stap achteruit doen, om hopelijk op (korte) termijn
weer 2 stappen voorwaarts te kunnen maken.
Tilburg gaat in principe deelnemen aan de Oberliga. Morgen vinden de laatste gesprekken
met de Oberliga plaats.
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De penningmeester geeft de volgende toelichting op de BeNe-league. Er is voor een aparte
entiteit in een stichtingsvorm gekozen, waar 2 Belgische bondsbestuurders (Pascal
Nuchelmans, president en Hub van Grinsven, chief financial officer) en 2 Nederlandse
bestuurders (Arjan van der Horst, vice-president en Leonidas Pakos, secretaris) het bestuur
gaan vormen. De 2 bonden sluiten een overeenkomst voor minimaal 2 jaar met de nieuwe
entiteit. Eenzijdige opzegging kent een opzegtermijn van één seizoen en bij direct verlaten
leidt een fikse financiële represaille. Nationale bonden mogen teams die zich terugtrekken
geen alternatief aanbieden. Ook de clubs tekenen een overeenkomst met de entiteit van de
BeNe-league. Vervolgens is gekozen voor een tweetrapsprocedure: nationale bonden
bepalen (onder hun eigen regels) of een team toegang kan krijgen tot de BeNe-league en
vervolgens bepaalt het bestuur van de BeNe-league of een team ook daadwerkelijk mag
meespelen in die league. Het tuchtreglement van de NIJB is van toepassing verklaard voor
de BeNe-liga. Alle tuchtzaken van de BeNe-league worden de tuchtcommissie van de NIJB
voorgelegd. ICT en andere randvoorwaarden worden voor aanvang van het seizoen
ingericht. Momenteel wordt de competitie verder in detail vormgegeven.
Harry Vlaardingerbroek (Den Haag) vraagt of alle teams die eerder op de website genoemd
zijn daadwerkelijk gaan deelnemen. De algemeen directeur meldt dat Hasselt heeft
afgezegd, Utrecht heeft uitstel gevraagd. Angelo Bomius (Den Haag) vraagt of de hoge
afdracht voor spelers de reden is om af te haken. De algemeen directeur geeft aan dat bij
Hasselt de huidige schulden hiervan de oorzaak zijn. Joost Ekels (’s-Hertogenbosch) is van
mening dat in het traject stappen worden genomen die niet met de clubs overlegd zijn. Er
bestaat een te groot verschil tussen het minimale aantal wedstrijden en het maximale
aantal wedstrijden. Het product BeNe-league is daardoor niet te vermarkten. Een
competitie met 14 wedstrijden mits je niet meedoet aan de bekercompetitie is naar het idee
van Joost Ekels niet een competitieopzet die te vermarkten is. Joost Ekels is teleurgesteld
over de voorstellen. Ieder nieuw voorstel is weer anders dan het vorige voorstel. De
algemeen directeur geeft aan dat ieder voorstel een samenspel is van diverse voorstellen.
Dit moet binnen het bestuur van de BeNe-league besproken worden. Harry
Vlaardingerbroek (Den Haag) is het eens met ‘s-Hertogenbosch. Joost Ekels noemt de
geografische spreiding. Als we op sterkte gaan indelen, verliezen we dat argument. De
voorzitter noemt dat er een ander argument voor terugkomt, namelijk spanning
(promotie/degradatie). Joost Ekels geeft aan dat gesproken is over nivellering. Joost Ekels
is teleurgesteld over de verrassingen. Harry Vlaardingerbroek stelt vast dat na een seizoen
wordt geevalueerd. De penningmeester geeft aan dat wel toegewerkt wordt naar een
promotie/degradatie-regeling. Ben van Duin (Amsterdam) geeft aan dat in iedere sport
wordt gekozen voor spanning. De voorzitter geeft aan dat beweging alleen ontstaat bij een
promotie/degratie-systeem. Op zich is het vrij normaal in de sport dat wanneer je prestatie
levert je kunt promoveren. De penningmeester geeft aan dat gekozen wordt voor een
tweejarige opzet om de league de kans te geven te gaan groeien.. Marissa Cuomo vraagt
of de clubs zelf mogen kiezen voor geografie of promotie/degradatie. De voorzitter geeft
aan dat op basis van eerdere gesprekken gekozen is voor een cocktail. Natuurlijk wordt op
basis van de evaluatie geluisterd naar de clubs. De voorzitter is van mening dat twee jaar
zorgt voor de nodige continuïteit (duurzaamheid). Een sport die ieder seizoen zijn
competitie-opzet aanpast, komt niet sterk over. Ruud Jonkmans (tuchtcommissie) stelt vast
dat het tuchtreglement van de NIJB wordt gehanteerd. Er ligt een concept klaar afgeleid
van de Nederlandse versie. De tuchtcommissie van de NIJB gaat zich over de tuchtzaken
(behoudens SI en doping) buigen.
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering het bondsbestuur te mandateren om
het contract met de BeNe-liga op te stellen en te tekenen. De algemene ledenvergadering
gaat met het voorstel akkoord.
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4. Ingekomen stukken
Van de financiële commissie is het verslag van de financiële commissie ontvangen. Dit
verslag komt aan de orde bij agendapunt 7.
De algemeen directeur leest een ingekomen mail van Jan de Greef voor:
Geacht bestuur,
Helaas kan ik de vergadering van 2 juni 2015 niet bijwonen.
Met belangstelling neem ik kennis van alle stukken en vorm daar mijn mening over.
Enige tot flinke reserve heb ik over de diverse punten, maar besef dat het
een absolute noodzaak is om stappen te zetten.
Grote zorg heb ik over het eindresultaat van de Bene competitie.
Ook de nieuwe begroting lijkt me nog teveel aannames te bevatten.
Ik wens de leden en het bestuur alle succes toe om tot goede besluitvorming te komen.
Mag ik als adviseur van de licentiecommissie zowel bestuur als leden er op
wijzen, dat ook in de nieuwe - voor ogen staande - competitieopzet een
licentiecommissie van grote toegevoegde waarde kan zijn, mits de met elkaar af te
spreken regelgeving eenduidig gehanteerd kan worden.
Succes
Jan de Greef
5. Verkiezing afgevaardigde individuele leden
De algemeen directeur geeft de volgende toelichting bij de verkiezing van de afgevaardigde
van individuele leden. Sedert toetreding van de NIJB tot het Instituut Sport Rechtpraak met
betrekking tot zaken aangaande sexuele intimidatie en doping, dient de algemene
ledenvergadering een afgevaardigde te kiezen die de belangen van de individuele leden
(scheidsrechters, ereleden, contractanten, et cetera) behartigt en namens hen stemrecht
heeft. Op de website is een oproep gedaan voor kandidaten voor deze positie, waarvoor
eens in de vier jaar een verkiezing wordt georganiseerd. Er is slechts één persoon die zich
gemeld heeft voor deze positie namelijk Paul de Brabander. Derhalve stelt het bestuur voor
om Paul te benoemen als afgevaardigde van de individuele leden.
De algemene ledenvergadering gaat akkoord met de benoeming van Paul de Brabander tot
afgevaardigde van de individuele leden.
6. Notulen van de algemene ledenvergadering van 26 januari 2015
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de notulen van de algemene
ledenvergadering van 26 januari 2015 vast te stellen. De algemene ledenvergadering stelt
vervolgens de notulen van de algemene ledenvergadering van 26 januari 2015 vast.
7. Activiteitenverslag NIJB 2014
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering het activiteitenverslag NIJB 2014 vast
te stellen. De algemene ledenvergadering stelt vervolgens het activiteitenverslag NIJB 2014
vast.
8.a. Jaarrekening NIJB 2014
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening NIJB 2014 met aandacht op
het positieve resultaat, de hoogte van de vorderingen, de voorziening dubieuze debiteuren
en de stringentere maatregelen die daaruit zullen voortvloeien.
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8.b. Verslag van de financiële commissie
De penningmeester vraagt Harry Vlaardingerbroek (lid van de financiële commissie) om
een toelichting. De financiële commissie stelt naast een positief resultaat op de
jaarrekening een tweetal zaken vast. In afwijking van een besluit genomen in de algemene
ledenvergadering van juli 2013 waarbij besloten is dat alle inkomsten van de bekerfinale
naar de NIJB zouden gaan, is een deel van de opbrengsten naar de beide finalisten
gegaan. De financiële commissie vraagt om een toelichting. Daarnaast is de voorziening
dubieuze debiteuren fors opgehoogd naar EUR 56.000. De penningmeester gaat zich in de
kwestie van de winstdeling op de bekerfinale verdiepen. Hij zoekt uit waarom dit is gebeurd
en bekijkt hoe voorkomen kan worden dat dit opnieuw gebeurt.
Harry Vlaardingerbroek (Den Haag) vraagt een van de andere leden van het bondsbestuur
om een toelichting. De vicevoorzitter Jan Hopstaken geeft aan dat het bondsbestuur het,
vanwege de algehele malaise waarin we toen zaten, gepast vond om het voordeel te delen
met de clubs. Harry Vlaardingerboek stelt vast dat de NIJB met de totale opbrengst ruimer
had kunnen zitten. Jan Hopstaken geeft nogmaals aan dat we er toen voor gekozen
hebben om de winst te delen. Harry Vlaardingerbroek vraagt of de inkomsten van de
bekerfinale 2015 zijn gedeeld met de finalisten. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord.
Ben van Duin (Amsterdam) vindt het antwoord onbevredigend en zou graag een duidelijke
verklaring krijgen. De voorzitter geeft aan dat de finalisten hiertoe hebben aangedrongen.
Ben van Duin vraagt zich af hoe het kan dat een besluit van de algemene ledenvergadering
‘overruled’ kan worden. Harry Vlaardingerbroek stelt vast dat er een bepaalde mate van
vrijheid bestaat om af te wijken.
De voorzitter stelt vast dat in deze bond ook sprake is van openstaande facturen. De
penningmeester heeft de balans bestudeerd. Aan de vorderingenkant staan bedragen waar
je als bond niet vrolijk van wordt. Er staat EUR 100.000 open. De accountant vraagt
hiernaar bij de controle van de jaarcijfers en kijkt daarbij naar de duur van de openstaande
schulden. Daar is een voorziening voor opgenomen. Vorderingen kunnen niet gebruikt
worden voor activiteiten. Als alle vorderingen betaald worden, kunnen we de gelden
besteden aan talentontwikkeling en andere activiteiten. Clubs blokkeren die activiteiten.
Angelo Bomius (Den Haag) stelt vast dat Heerenveen en Tilburg gelden uit de bekerfinales
hebben ontvangen en vraagt of deze betreffende clubs uitstaande bedragen hebben bij de
NIJB. Heerenveen en Tilburg hebben wel uitstaande bedragen, maar er staat voor deze
clubs geen voorziening opgenomen. De penningmeester stelt dat het beleid strenger wordt.
Niet betalen betekent niet spelen. Er zijn clubs met achterstanden die betalingsregelingen
hebben en die nakomen. We hebben te maken met meerdere stichtingen met meerdere
schulden. Ben van Duin vraagt waarom die clubs in de Eredivisie licenties hebben
gekregen. Ook Amsterdam heeft schulden achtergelaten. De NIJB heeft hier nooit een
stokje gestoken. De voorzitter geeft aan dat er rechtzaken lopen of hebben gelopen. Ben
van Duin vraagt hoe de NIJB gaat voorkomen dat dit opnieuw gebeurt. De algemeen
directeur geeft mee dat de NIJB heel lang een broze Eredivisie heeft gekend. We waren
altijd blij met een Eredivisieclub om een volwaardige Eredivisie in het leven te houden. Nu
gaan we terug op het niveau van Eerste divisie. Jesmer Doele (Leeuwarden) vraagt of de
clubs die openstaande schulden hebben mee mogen doen in de Eerste divisie. De
algemeen directeur geeft aan dat hij samen met de penningmeester met die clubs gaat
praten. Harry Vlaardingerbroek geeft aan dat in het verleden een mechanisme heeft
gewerkt dat de oude schuld plus het inleggeld betaald moest worden. De penningmeester
is van mening dat bij clubs een financieel gezonde huishouding hoort en dat dit soort zaken
niet meer mogen voorkomen. Ben van Duin meent dat dit heel vaak gezegd is en wordt,
maar dat toch de situatie niet verandert. De voorzitter geeft aan dat het bestuur in het
verleden die machtspositie niet had. Anders kon de NIJB de Eredivisie niet in leven
houden. De voorzitter geeft aan dat in de nieuwe situatie bij een brede competitie het
wegvallen van een team geen bedreiging voor de competitie is. De voorzitter geeft ook aan
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dat de clubs lagere budgetten gaan betalen. De norm is lager geworden. We zijn nu op een
kantelpunt. In een volgende ledenvergadering zal dit geen discussie meer zijn. Deze
competitie kent een heel andere drive en een ander karakter. Jan Willem Stuivenberg
(Eindhoven) geeft een toelichting op de aanvang van het afgelopen seizoen. Eindhoven is
ingestapt zonder schuld, Eindhoven is een van de clubs die een schuld heeft openstaan.
Als de NIJB niet had toegestaan dat Eindhoven een schuld heeft opgebouwd, hadden we
niet mee kunnen doen. In een volgend seizoen niet mee kunnen doen op basis van die
schuld is voor Eindhoven lastig. Harry Vlaardingerbroek geeft aan dat bewezen wordt dat
de Eredivisie geen bestaansrecht meer had. De penningmeester gaat bij de clubs langs om
schulden te innen of om betalingsregelingen te treffen. Marissa Cuomo (Groningen) vraagt
of de voorziening niet te hoog is. De penningmeester stelt dat de voorziening met EUR
12,000 hopelijk verlaagd kan worden. Jos van der Woude (Heerenveen) roept de NIJB op
om wanbetalers te royeren. Een en ander is een collectieve verantwoordelijkheid,
Eredivisieclubs zijn hier in gebreke gebleken. Marissa Cuomo vraagt naar de verplichting
om in de jaarrekening op sociale lasten en salarissen te splitsen. Marissa Cuomo vraagt
naar de situatie in Eindhoven. Angelo Bomius (Den Haag) vraagt om een onderbouwing
van de voorziening. De algemeen directeur geeft aan dat Eindhoven zeker nog een seizoen
open is. De huurlasten van EUR 53.000 zijn voor de huur van het bondsbureau, de ijshuur
van de NIJA en de ijshuur van de NIJC. De NIJB is in onderhandeling over een aanpassing
van het bedrag. De penningmeester geeft een onderbouwing van de voorziening. De clubs
vragen de penningmeester specifieker te zijn. Ronnie Bosten (Geleen) geeft aan dat de
Stichting Top Eaters Limburg meerdere malen heeft aangegeven dat Geleen de
openstaande schuld gaat voldoen. Die informatie was bekend voor het opstellen van de
jaarrekening. De penningmeester maakt graag met de Stichting Top IJshockey Limburg
afspraken wanneer de openstaande schuld wordt voldaan. Marissa Cuomo vraagt naar de
verhoging van de kosten Sporters senioren en een toelichting op de post afboekingen.
8.c. Decharge verlenen
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de jaarrekening NIJB 2014 vast te
stellen: De jaarrekening is gecontroleerd door Inventive Control, waarvoor wij verwijzen
naar de accountantsverklaring. Wij stellen u voor de jaarrekening 2014 vast te stellen
overeenkomstig de voorgelegde stukken, welke vaststelling het bondsbestuur,
overeenkomstig artikel 14 van de statuten, tot décharge strekt. De algemene
ledenvergadering verleent het bondsbestuur décharge over het gevoerde financiële beleid.
9. Begroting NIJB 2015
De penningmeester geeft een toelichting op de herziene begroting NIJB 2015. Het
bondsbestuur stond voor keuzes, een keuze met name over de NIJA en RTC´s. Daarin
wegen de volgende factoren mee: moed, lef en ambitie. In het kader van de begroting moet
sprake zijn van betrokkenheid en samenwerking van de leden, clubs en bond, waarbij een
gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gedragen. Terugdringen van vorderingen helpt de
begroting. Er is een mate van zekerheid van de begroting en ruimte in het vermogen van de
NIJB. Het bondsbestuur is van mening dat de begroting een realistisch karakter kent. Het
bondsbestuur kiest daarbij voor transparantie over de realisatie en houdt streng vinger aan
de pols (door verbeteringen toe te passen binnen de organisatie van de financiële
administratie).
Harry Vlaardingerbroek (Den Haag) vraagt of de verlaging van de kosten van de
bondscoaches en bondstrainers en de kosten van accommodaties in relatie staat tot het
wegvallen van de NIJA. De penningmeester bevestigt dit. Marissa Cuomo (Groningen)
vraagt of de verlenging van het contract in de begroting staat opgenomen. De
penningmeester heeft de verwachting dat de ijshuur omlaag gaat. Harry Vlaardingerbroek
vraagt naar de sponsorgelden. De penningmeester geeft aan dat binnenkort een gesprek
plaatsvindt met Jack’s Casino. Besproken zal worden de sponsor te binden aan de NIJB en
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niet aan de BeNe-league. Ben van Duin (Amsterdam) vraagt of het aannemelijk is dat we
halverwege het seizoen nog EUR 20.000 aan sponsorgelden gaan binnenhalen. De
penningmeester geeft aan dat in de begroting sprake is van zekerheden en onzekerheden.
Het alternatief is dat personeel en activiteiten worden geschrapt. Ronnie Bosten (Geleen)
mist de baten en lasten uit de BeNe-league. De penningmeester geeft aan dat nog niets
bekend is over de BeNe-league. We gaan ervanuit dat we kostenneutraal gaan opereren.
Harry Vlaardingerbroek mist bij de vergaderstukken het overzicht van de afdrachten,
contributies en bijdragen. De penningmeester geeft aan dat met ingang van seizoen 20022003 de contributies, bijdragen en afdrachten jaarlijks, bij aanvang van het seizoen, worden
aangepast op basis van de prijsindexcijfers voor gezinsconsumptie.
De algemeen directeur bevestigt dat de afdrachten van de Eerste divisie voor de BeNeleague gaan gelden. Marissa Cuomo ziet een en ander cijfermatig niet terugkomen.
Marissa Cuomo vraagt welke afspraken rusten op het fonds talentontwikkeling. De
penningmeester geeft aan dat het geld uit het fonds beschikbaar komt voor
talentontwikkeling in 2015. Marissa Cuomo heeft moeite met het ontbreken van de hardheid
van de cijfers. De penningmeester is van mening dat we gezamenlijk actief moeten gaan
worden. De voorzitter geeft aan dat de bond bestaat uit 2,3 fte. We zitten op de minimale
grens. Marissa Cuomo vraagt nogmaals naar de hardheid. De voorzitter geeft aan dat het
bestuur er vertrouwen in heeft om een en ander te genereren en heeft gemeend om niet te
schaven aan de onderkant van het personeel. Bezuinigen raakt meteen aan de bezetting
van het bondsbureau. We gaan zo voorzichtig mogelijk verder met een klein beetje ambitie.
Het bondsbestuur houdt strak de vinger aan de pols en vindt dit verantwoord. Marissa
Cuomo vraagt of er tussentijdse rapportages volgen. De voorzitter geeft aan dat het
bondsbestuur maandelijkse rapportages vraagt om tijdig bij te kunnen sturen. Marissa
Cuomo meent dat nu de hardheid besproken moet worden en niet wanneer het te laat is.
De penningmeester is van mening dat belangrijk is om vinger aan de pols te houden en met
tussentijdse rapportages te gaan werken. Jos van der Woude (Heerenveen) schat in dat de
aannames niet irreëel zijn, zeker niet als alle clubs de openstaande rekeningen gaan
betalen. De post afboekingen betreft een mutatie op de voorziening debiteuren. Joost Ekels
(’s-Hertogenbosch) informeert naar de inrichting van de commerciële commissie.
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de begroting NIJB 2015 vast te stellen.
De begroting wordt door de algemene ledenvergadering goedgekeurd.
10. Planning & Control Cyclus NIJB
De penningmeester geeft een toelichting op de Planning & Control Cyclus in relatie tot de
minimale kwaliteitseisen van NOC*NSF en verbeteren van interne beheersing van de NIJB.
De penningmeester geeft aan dat we jaarlijks twee keer gaan vergaderen en dat bij
significante veranderingen een buitengewone algemene ledenvergadering wordt belegd.
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de Planning & Control Cyclus vast te
stellen. De Planning & Control Cyclus wordt door de algemene ledenvergadering
goedgekeurd.
Harry Vlaardingerbroek (financiële commissie) verzoekt opnieuw om duidelijkheid rondom
de winstdeling van de bekerfinale. De voorzitter geeft aan dat hier sprake was van een
machtspositie van de clubs. Bij geen winstdeling zouden de clubs niet deelnemen aan de
bekerfinale. De algemene ledenvergadering stelt vast dat als clubs niet meedoen andere
clubs aan de bekerfinale meedoen. Als de inkomsten volledig naar de NIJB gaan, komt dit
ten goede aan de ijshockeysport. Ron van Gestel (Tilburg) geeft een toelichting op de
winstdeling. De finalisten hebben gezorgd voor sponsorinkomsten en hebben gezorgd voor
het uitverkopen van de bekerfinale. Er zijn inspanningen geleverd door de clubs en de
NIJB. Vastgesteld wordt dat dit haaks staat op hetgeen eerder in de algemene
ledenvergadering is besloten. Ron van Gestel meent dat de NIJB de clubs daar dan op had
moeten wijzen. De voorzitter geeft aan dat de bekerfinale één van de weinige evenementen
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is waar de NIJB inkomsten mee binnenhaalt zoals het WK. Harry Vlaardingerbroek stelt als
voorbeeld de jeugdfinaledagen. Ron van Gestel wil niet graag in het verkeerde daglicht
worden gesteld.
11. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.
Voorzitter:

Secretaris:
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PRESENTIELIJST ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE NEDERLANDSE
IJSHOCKEY BOND, GEHOUDEN OP DINSDAG 2 JUNI 2015 IN
‘T VEERHUIS TE NIEUWEGEIN
Bondsbestuur
R.L. Vreeman
J.W.M. Hopstaken
A.J.J. van der Horst

- voorzitter
- vicevoorzitter
- penningmeester

Medewerkers bondsbureau
A.J.J.C. van Berkel
T.J.A. van Gerwen
Mevr. W. Olijhoek
J.P.L. Ham

- algemeen directeur
- technisch directeur
- office manager
- medewerker financiële administratie

Leden
IJV Amstel Tijgers anno 1963
Stichting Topsport
Red Eagles 's-Hertogenbosch
IJshockey Vereniging
Red Eagles 's-Hertogenbosch
Stichting Support Eindhoven IJshockey
Stichting Topijshockey Eaters Geleen
Vereniging Jeugdbelang Smoke
Eaters Geleen
GIJS Groningen

aantal
stemmen
2 - B.A. van Duin
1

-

J. Ekels, Mevr. N. van Bergen

2
2
2

-

J. Ekels, Mevr. N. van Bergen
J.W. van Stuijvenberg
R. Bosten

2
2

-

2
2

-

Mevr. N. Kösters, R. Bosma
J. van Gelder, Mevr. M. van Dijk,
E. Kort
H. Vlaardingerbroek, A. Bomius
J. Vos, J. van de Woude

2
1
2
3
2
2
1

-

J. Doele
P. Fondse, P. Nauta
P. Fondse, P. Nauta
R. van Gestel, J. van de Zande
A. Bijlsma
P.F. Soeters, M. Bontan
P. de Brabander

Ereleden en leden van verdienste
R.M.U. Jonkmans
R.F.P. van Rijswijk
J.P.L. Ham
C. Speijer

-

erelid/lid tuchtcommissie
erelid
lid van verdienste
lid van verdienste

Belangstellenden
Mevr. S. van Heteren
E. Martin
J.T. Meijsen
P. de Brabander
J. van den Berg

-

lid competitiecommissie
voorzitter competitiecommissie
IJshockey.com
Scheidsrechters
Scheidsrechters

HIJS Hokij Den Haag
SJIJ Heerenveen e.o. 1991
Stichting IJshockeyclub Capitals
Leeuwarden
Stichting IJshockey Noviomagus
Vereniging Jeugdijshockey Nijmegen
Stichting Topijshockey Tilburg
Stichting IJshockeyclub Utrecht
IJV Zoetermeer Panters
Individuele leden
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Leden afwezig zonder kennisgeving

IJV Eindhoven Kemphanen
Stichting Eredivisie Friesland Flyers 2012

aantal
stemmen
2
2

Leden afwezig zonder kennisgeving

IJshockeyclub Dordrecht Lions
IJshockeyclub Enschede Lions
Hoornse IJshockeyvereniging
“Blue Mountain Cougars”
Leidse IJshockeyclub Leiden Lions
Stichting Sweetlake Panters
Berichten van verhindering
L.B.T. Pakos
F. Baarveld
J.A.J. de Greef
A.G.W. Leijsen
J.Th.M.C. Ponsioen
W. Tamboer
J.M.I. Vullers
Mevr. M. Goessens

aantal
stemmen
2
2
1
2
1

-
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secretaris
erelid / adviseur medische commissie
erelid
erelid / lid commissie van beroep
erelid
erelid / lid tuchtcommissie
erelid
lid van verdienste / lid competitiecommissie

