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1.
Opening
De voorzitter opent de algemene ledenvergadering en heet alle leden en overige
aanwezigen van harte welkom.
Ook dit jaar is ons helaas een aantal ijshockeyvrienden en -vriendinnen ontvallen. In het
bijzonder en zonder anderen daarbij tekort te doen: delegatieleden van Armenië en Georgië,
Ilse Robben, Jo Sip, Diony Menting, Phlip Oerlemans, Ad Herijgers en Joop Meerhoff.
Op dinsdag 15 september 2009 werd de International Ice Hockey Federation opgeschrikt
door een groot verlies. Onderweg naar het Semi-Annual Congress te Tunis waren de
delegaties van Armenië en Georgië betrokken bij een dodelijk verkeersongeval. Van de
Armeense ijshockeybond kwamen voorzitter Karen Khachatryan, zijn echtgenote en zijn
zoon om het leven. De Georgische ijshockeybond verloor bij dit ongeluk haar vice-voorzitter
Denis Davidov, alsmede haar directeur Lasha Tsagareishvili en zijn echtgenote. Gedurende
het gehele congres heerste een duidelijke sfeer van verslagenheid.
Ilse Robben, linesman in de Eredivisie, is na een lang ziekbed op zondag 27 september
2009 op 39-jarige leeftijd overleden. Ongeveer 3 jaar geleden werd bij haar een borst
weggenomen, nadat borstkanker was geconstateerd. Zij herstelde voorspoedig en binnen
afzienbare tijd en tussen chemotherapiebehandelingen in, keerde ze wederom als linesman
in de Eredivisie op het ijs terug. Nu een jaar geleden werd bij haar een hersentumor ontdekt.
Deze werd operatief verwijderd, maar daarna is ze nooit meer de oude geworden. Sterker
nog: Ilse werd steeds zieker. Ondanks haar vechtlust heeft ze de oneerlijke strijd verloren.
Ilse was de eerste vrouw die als linesman in de Nederlandse Eredivisie op het toneel
verscheen. Ze deed dat met zeer veel verve en zij kon zich zeer goed meten met haar
mannelijke collegae. Haar motivatie, vechtlust en liefde voor ijshockey brachten haar op een
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hoog niveau. In het vrouwenijshockey liet ze ook internationaal veel van zich horen. Op alle
niveaus heeft zij als linesman aan diverse evenementen deelgenomen, waaronder
wereldkampioenschappen op het hoogste niveau en zelfs tot tweemaal toe aan de
Olympische Spelen (Turijn en Salt Lake City).
Op 9 oktober 2009 is Jo Sip op 72 jarige leeftijd overleden. Jo was een boegbeeld binnen het
ijshockey in Nijmegen, waar hij ruim 33 jaar met volle overtuiging invulling gaf aan zijn
leidende rol bij de supportersvereniging Nijmegen.
In de nacht van dinsdag 3 op woensdag 4 november 2009 is Diony Menting vrij plotseling en
veel te vroeg, op 42 jarige leeftijd, overleden. Diony, echtgenote van Ben en moeder van
Angela en U17-speler en CTO’er Davey Menting, was één van de officials in Eindhoven en
was bij diverse bekerfinales in functie van de NIJB.
Op maandag 9 november 2009 overleed oud-bestuurder van de Tilburg Trappers, de heer
Phlip Oerlemans. 10 jaar geleden kreeg Phlip een herseninfarct, wat zijn leven drastisch
veranderde. Ondanks zijn beperkingen bleef hij zoveel mogelijk de wedstrijden van de
Tilburg Trappers bezoeken. De laatste maanden ging zijn gezondheid verder achteruit.
Phlip Oerlemans is onlangs 65 jaar geworden.
Op zaterdag 14 november 2009 overleed op 63 jarige leeftijd Ad Herijgers. In de jaren zestig
en zeventig kwam Ad ruim 200 keer uit voor de Tilburg Trappers. Daarnaast kwam Ad een
aantal malen uit voor het nationale team. Hij overleed na een lang ziekbed.
Op donderdag 17 december overleed Joop Meerhoff, vader van NIJB-bestuurder Ron
Meerhoff. Het bondsbestuur spreekt waardering uit richting Ron Meerhoff voor zijn
aanwezigheid op deze algemene ledenvergadering.
De voorzitter vraagt om een moment van stilte.
December 2009. Terugkijkend op een bewogen jaar. De hele wereld werd getroffen door een
zware economische crisis waarvan het eind volgens deskundigen in zicht is, maar waarbij
het herstel broos en kwetsbaar lijkt. Een jaar waarin het voor de gehele maatschappij
duidelijk is geworden dat beschikbare financiële middelen onder druk staan en er sprake is
van een verdergaande verantwoordingsstructuur om subsidies te genereren. Bedrijven
trekken zich terug als sponsoren en daar waar men nog de bereidheid heeft, dient er voor
minder geld meer exposure of professionaliteit geleverd te worden.
Voor het bestuur van de NIJB was het geen gemakkelijke start. Begin 2009 was er nog
steeds sprake van een te geringe bestuursbezetting. Het kon niet uitblijven dat daarmee een
onevenredige aanslag op de beschikbare tijd werd geclaimd bij bestuurders en
medewerkers. Met de benoeming van 2 nieuwe bestuursleden in juni van dit jaar, werd er
een merkbare stap gezet naar een evenredigere belasting. Door daarnaast gebruik te maken
van bestuurscommissies, die onder verantwoording van het bondsbestuur taken uitvoeren,
kon er op een aantal vlakken duidelijke stappen worden gezet en zijn de contouren van een
nieuwe toekomst duidelijker herkenbaar.
Een initiatief van een aantal eredivisieclubs, ondersteund door de Nederlandse IJshockey
Bond, zorgde voor een serie televisie-uitzendingen die qua kijkcijfers alle verwachtingen wist
te overtreffen. Dit ondanks een minder geschikt tijdstip van uitzending. Mede ingegeven door
de financiële mogelijkheden van de NIJB en inmiddels bevestigd door de al om bekende
kredietcrisis, werd dit initiatief in een aparte rechtspersoon vorm gegeven waardoor
eventuele financiële risico’s buiten de NIJB liggen. Op dit moment is de voorbereiding voor
een continuering van uitzendingen in volle gang.
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Het afgelopen jaar hebben we eveneens unieke zaken bereikt. Het door het ministerie van
VWS en NOC*NSF erkende en ondersteunde initiatief om tot een Centrum voor Topsport en
Onderwijs te komen, kreeg eindelijk vorm. De deelname van de NIJB daarin is bijzonder.
Een relatief kleine sportbond die met een dergelijk intensief en integraal programma de
talenten in Nederland de mogelijkheid geeft om, zowel in onderwijs als in sporttalent,
versneld en gedegen door te ontwikkelen. On-ice training, Off-ice training, persoonlijke
begeleiding, leven met en leren van talenten uit andere sportdisciplines en medische
voorzieningen direct gekoppeld aan het CTO. Een uniek concept waarin Nederland tamelijk
voorop loopt en daardoor nauwlettend wordt gevolgd door de Internationale Sport
Federaties. Talenten ontwikkel je zeker in de periode tussen de 14 en 20 jaar. Eveneens de
periode dat er een retentiebeleid dient te zijn om de jeugd aan het sporten te houden en
daarmee aan te sluiten op de doelstelling van zowel het ministerie als van het NOC*NSF.
Voor de stappen die op dit terrein werden gezet is een speciale dank verschuldigd aan de
heer Paul Marx, die als voorzitter van de projectgroep CTO-ijshockey, in opdracht en onder
de hiearchische leiding van het NIJB-bestuur, deze ontwikkeling heeft vormgegeven. Bij
agendapunt 15 omtrent de huidige ontwikkelingen, zal het bestuur uitgebreider terugkomen
op dit CTO-programma.
Ook in 2009 zijn er binnen de ijshockeysport in Nederland weer stemmen op gegaan over de
wens om een aantal buitenlandse clubs te laten integreren in de Nederlandse Eredivisie.
Namens het bondsbestuur geeft de voorzitter de algemene ledenvergadering mee dat elk
initiatief dat kan leiden tot een structurele verbetering van de ijshockeysport voor lange duur,
serieus in overweging zal worden genomen. De wijze waarop echter daarmee
samenhangende uitspraken reeds in de pers verschijnen alvorens de NIJB daarbij is
betrokken en of in voldoende mate wordt geïnformeerd, doet afbreuk aan het collectiviteitsbeginsel waaraan een Goed Sportbestuur zich dient te conformeren. Ook kan er op die wijze
een onevenredige schade ontstaan in de geloofwaardigheid. De mogelijkheden, kansen
maar ook beperkingen zullen, indien gewenst, verder worden onderzocht. Uitgangspunt zal
daarbij altijd dienen te zijn, dat het de Nederlandse ijshockeysport dient en wel op alle
niveaus.
Het jubileumjaar zorgde ook voor wat internationale successen. Het verkrijgen van het 2010
IIHF WK Divisie I, groep A, dat in april 2010 in Tilburg zal worden gehouden, is daar een
voorbeeld van.
Ook de rol van Nederland op internationaal bestuurlijk gebied lijkt toe te nemen.
Vanuit de IIHF en vanuit de top 16 via de vertegenwoordigers van onder andere Canada,
Amerika, Frankrijk, Noorwegen, Zweden en Finland, hebben Nederland en Groot Brittannië
het verzoek gekregen actief te gaan bijdragen aan een passende oplossing voor de
noodzakelijke herstructurering van het wereldkampioenschap. Inmiddels werd een conceptaanpassing opgesteld, die door een fors aantal landen op divisie I-niveau als kwalitatief
uitgangspunt wordt betiteld. In het congres komend voorjaar zullen de leden van de IIHF zich
verder buigen over deze problematiek. Het bondsbestuur begrijpt het nut en de noodzaak
voor herstructurering, echter verkiest een andere methodiek dan in eerste instantie door de
IIHF werd gepresenteerd.
Het spijt het bondsbestuur te moeten constateren dat het huidige concept herstructurering
voor het nationale vrouwenteam van Nederland waarschijnlijk zeer negatief zal uitpakken.
Het aantal actieve ijshockeyende dames in competitieverband is, rekeninghoudende met de
huidige voorstellen, te beperkt voor deelname op internationaal niveau.
Voor de U20 en U18 zijn de gevolgen, afhankelijk van de plaats op de World Ranking,
eveneens van aanzienlijke omvang. De gedachtelijn gaat naar een tweejaarlijks
kampioenschap in plaats van jaarlijks, daarnaast voor de lager geklassificeerde landen naar
een tweejaarlijks U19 toernooi, waarbij de U20 en U18 dan zullen vervallen.
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Reden temeer om voor het komende WK Divisie I, groep A een intensievere voorbereiding
van Oranje te organiseren en meer invulling te geven aan structurele talentontwikkeling.
De gestelde targets voor het komende WK zijn buiten handhaving gedefinieerd in 1 of 2
plaatsen stijging op de World Ranking. Een ambitieus maar niet geheel onhaalbare taak.
Hierdoor kunnen de negatieve gevolgen van de herstructurering aanzienlijk worden
gereduceerd.
In september 2009 werd uiteindelijk de website van de NIJB vernieuwd. Het bondsbestuur
moet helaas constateren dat de launch van deze site uitermate problematisch is verlopen.
Menigeen is voor administratieve onmogelijkheden of beperkingen komen te staan. Hiervoor
onze oprechte excuses. Inmiddels is de omgeving nagenoeg stabiel en compleet. Het is voor
het bondsbestuur wel reden om een onderzoek te starten naar de doorontwikkeling van de
totale automatiseringsomgeving. Dit hangt eveneens samen met de ontwikkelingen in 2010,
waarop in een later stadium tijdens deze algemene ledenvergadering zal worden
teruggekomen.
2.
Mededelingen
De voorzitter deelt de berichten van verhindering mee. Ook meldt hij dat de aanwezige leden
(clubs) 39 van de mogelijk 56 stemmen kunnen uitbrengen (zie bijlage 1).
JV meldt dat de convocatie en de agenda van de algemene ledenvergadering respectievelijk
op 28-10-2009 en 30-11-2009 op de website nijb.nl zijn gepubliceerd.
Vanaf 07-12-2009 waren vergaderstukken via nijb.nl te downloaden. De volgende
vergaderstukken liggen vandaag voor:
- Agenda
(beschikbaar vanaf 30-11-2009)
- Notulen van de algemene ledenvergadering van 23 juni 2009
(t.b.v. agendapunt 4, beschikbaar vanaf 07-12-2009)
- Activiteitenverslag 2008
(t.b.v. agendapunt 5, beschikbaar vanaf 07-12-2009)
- Jaarrekening 2008
(t.b.v. agendapunt 6.a., beschikbaar vanaf 07-12-2009)
- Toetreding leden
(t.b.v. agendapunt 7, beschikbaar vanaf [..])
- Bestuursverkiezing
(t.b.v. agendapunt 8, beschikbaar vanaf 07-12-2009)
- Benoeming leden vaste commissies 2009-2010
(t.b.v. agendapunt 9, beschikbaar vanaf 07-12-2009)
- Vaststellen contributies, bijdragen en afdrachten 2009-2010
(t.b.v. agendapunt 10.a., beschikbaar vanaf 07-12-2009)
- Vaststellen scheidsrechtersvergoedingen 2009-2010
(t.b.v. agendapunt 10.b., beschikbaar vanaf 07-12-2009)
- Jaarplan NIJB 2010
(t.b.v. agendapunt 11.a., beschikbaar vanaf 07-12-2009)
- Begroting NIJB 2010
(t.b.v. agendapunt 11.b., beschikbaar vanaf 07-12-2009)
- Vaststellen c.q. wijziging van reglementen
(t.b.v. agendapunt 13, beschikbaar vanaf 14-12-2009)
- Verklaring van afvaardiging
Ook zijn links naar bovenstaande documenten per e-mail verstuurd.
3.
Ingekomen stukken
Van de IJshockeystichting GIJS Grizzlies en GIJS Bears Groningen is een stuk ontvangen,
waarvan enkele punten – verzoek wijziging leeftijdsbepalingen Tweede divisie en Derde
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divisie en communicatie (e-mailverkeer) met medewerkers van de NIJB - behandeld zullen
worden tijdens de rondvraag.
Van de Stichting Eredivisie IJshockey Den Haag is mede namens zes andere eredivisieclubs
een stuk ontvangen. Het bondsbestuur meent echter dat het stuk te laat is binnengekomen
om het nu reeds te kunnen behandelen. Voorts is het bondsbestuur van mening dat het stuk
eerst binnen het eredivisieoverleg besproken zal moeten worden.
Van de financiële commissie is het verslag van de financiële commissie ontvangen. Dit
verslag komt aan de orde bij agendapunt 6 (zie bijlage 2).
4.
Notulen van de algemene ledenvergadering van 23 juni 2009
De notulen van de algemene ledenvergadering van 23 juni 2009 worden vastgesteld.
5.
Activiteitenverslag NIJB 2008
Het activiteitenverslag NIJB 2008 wordt vastgesteld.
6.a. Jaarrekening 2008
6.b. Verslag van de financiële commissie kalenderjaar 2008
De penningmeester leest het verslag van de financiële commissie voor en licht de
jaarrekening toe. De jaarrekening 2008 wordt vastgesteld en de algemene ledenvergadering
verleent het bondsbestuur décharge voor het gevoerde financiële beleid.
7.
Toetreding leden
Niet van toepassing.
8.
Bestuursverkiezing
Zie bijlage 3 voor het rooster van aftreden en het voorstel bestuursverkiezing.
De voorzitter houdt hierbij de volgende inleiding:
Het rooster van aftreden heeft tijdens deze ALV uitsluitend consequenties voor mijn
persoonlijke positie als voorzitter van de Nederlandse IJshockey Bond. Mijn zittingstermijn
van 2 jaar eindigt deze avond. Een periode waar ik, over het geheel genomen, met plezier
naar terugkijk. Dit met dank aan mijn eigen thuisfront en dat van mijn medebestuurders.
Zonder de ondersteuning van onze partners is een dergelijke hobby in het geheel niet in te
vullen.
Na nauwkeurige overweging en op een unaniem verzoek van de overige bestuurders van de
Nederlandse IJshockey Bond ben ik bereid om mij voor een nieuwe periode verkiesbaar te
stellen. Conform de reglementen verzoek ik nu mijn collega en vice-voorzitter de heer van
Berkel om het voorzitten van deze vergadering over te nemen.
De vice-voorzitter geeft de algemene vergadering namens het bondsbestuur het volgende
mee:
Het bondsbestuur spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop Joop Vullers zijn taak als
voorzitter van de Nederlandse IJshockey Bond heeft ingevuld.
Dit ondanks een start met aanzienlijke organisatorische aanpassingen, veranderende en
intensievere verantwoordingsstructuren richting NOC*NSF en het ministerie van VWS.
Het bondsbestuur is van mening dat er een goede basis ligt om aan een verdere
ontwikkeling en verbetering van de ijshockeysport in Nederland invulling te geven. Hierbij
geef ik de vergadering graag aan dat zowel ik persoonlijk als mijn medebestuurders dat bij
voorkeur doen onder het voorzitterschap van Joop Vullers.
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Conform artikel 11 van de statuten van de Nederlandse IJshockey Bond stelt het
bondsbestuur de vergadering voor de heer Joop (J.M.I.) Vullers uit Nijmegen te herverkiezen
tot voorzitter van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond.
Bij deze vraagt het bondsbestuur de vergadering de heer Vullers opnieuw te benoemen tot
voorzitter van het bondsbestuur. De heer Vullers wordt unaniem herkozen tot voorzitter van
het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond.
De voorzitter bedankt de algemene vergadering voor zijn herbenoeming en houdt hierbij de
volgende speech:
Ik dank de vergadering in het gestelde vertrouwen. Met overgave en volle overtuiging zal ik,
naast mijn dagelijkse werk, trachten zo optimaal mogelijk invulling te geven aan de
taakstelling verbonden aan het voorzitterschap van de Nederlandse IJshockey Bond.
Ik dank hierbij eveneens mijn medebestuurders en de medewerkers van het Bondsbureau.
Zonder hun inbreng en expertise zou het een schier onmogelijke taak zijn om verdere
stappen in de doorontwikkeling te bewerkstelligen.
Bij mijn benoeming in 2007 heb ik in mijn maidenspeech aangegeven waar de
aandachtspunten zouden moeten liggen. Ik breng u in herinnering dat daarmee speerpunten
als professionele talentontwikkeling, sportiviteit en respect, het faciliteren van opleidingen,
verbeteren van de internationale betrekkingen, optimalisatie van de werkorganisatie en het
trotse gevoel van geselecteerd te worden voor een der nationale teams centraal zouden
staan. Een en ander door een collectief en eenduidige samenwerking tussen leden,
adviescommissies en bondsbestuur. Ik zal daar bij agendapunt 15, waarbij de huidige
ontwikkelingen besproken worden, nader op ingaan.
Nogmaals dank voor uw vertrouwen.
9.
Benoeming leden vaste commissies seizoen 2009-2010
De financiële commissie, de commissie van beroep, de medische commissie en het college van
arbiters worden conform het voorstel (bijlage 4) benoemd.
10.a. Vaststellen contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2009-2010
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de contributies, bijdragen en afdrachten
seizoen 2009-2010 formeel vast te stellen. Met ingang van seizoen 2002-2003 worden de
contributies, bijdragen en afdrachten jaarlijks, bij aanvang van het seizoen, aangepast op
basis van de prijsindexcijfers voor gezinsconsumptie. De contributies, bijdragen en
afdrachten seizoen 2009-2010 (bijlage 5) worden vastgesteld.
10.b. Vaststellen scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2009-2010
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de scheidsrechtersvergoedingen
seizoen 2009-2010 formeel vast te stellen. Met ingang van seizoen 2008-2009 worden de
vergoedingen aan scheidsrechters jaarlijks, bij aanvang van het seizoen, aangepast op basis
van de prijsindexcijfers voor gezinsconsumptie. De scheidsrechtersvergoedingen seizoen
2009-2010 (bijlage 5) worden vastgesteld.
- pauze 11.a. Jaarplan NIJB 2010
De voorzitter deelt mee dat het nationale mannenteam niet aan de Euro Ice Hockey
Challenge zal deelnemen, maar dat een andere invulling zal plaatsvinden, zoals zal worden
meegedeeld bij agendapunt 15. Het jaarplan NIJB 2010 wordt vastgesteld.
11.b. Begroting NIJB 2010
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting van 2010.
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De heer Van Dommelen van SIJB Tilburg Trappers heeft geconstateerd dat vanwege het
CTO Eindhoven diverse kosten behoorlijk zijn toegenomen en vraagt hoe deze kosten
worden gedekt. De penningmeester geeft aan dat het CTO Eindhoven aan eigen funding
(sponsorgelden) gaat werken, aan de batenkant staat reeds een bijdrage opgenomen van de
Gemeente Eindhoven. De kosten van het CTO Eindhoven zijn echter niet dekkend binnen de
begroting. De heer Van Dommelen constateert dat de kosten hoger zijn geworden en dat
diverse inkomsten zoals de posten sponsorgelden en talentontwikkelingsfonds omlaag zijn
gegaan. De penningmeester geeft aan dat het bondsbestuur heeft besloten om het Olympic
Solidarity van de IIHF volledig op te nemen in 2010 teneinde een positief resultaat op de
begroting van 2010 te kunnen behalen. Het bondsbestuur heeft vooralsnog besloten het
eigen vermogen van de NIJB niet aan te spreken. Het bondsbestuur meent voorzichtig te
begroten aan de inkomstenkant. De heer Van Dommelen vindt in de begroting van 2010
geen ambitieuze inspanningen om het CTO Eindhoven te kunnen financieren. De voorzitter
geeft aan dat het bondsbestuur van mening is dat innovatie nodig is om de ijshockeysport op
een hoger plan te brengen, waarbij het bondsbestuur meent het financiële risico daarvan
zichtbaar te laten zijn. Er rust een zware inspanningsverplichting om het CTO Eindhoven
kostendekkend te krijgen. Daarnaast geeft de voorzitter aan dat het niet deelnemen aan
dergelijke programma’s gevolgen heeft voor subsidies van NOC*NSF. De NIJB zou zonder
dergelijke programma’s niet de criteria behalen om voor topsportsubsidies in aanmerking te
komen.
De penningmeester vraagt de algemene ledenvergadering de begroting van 2010 vast te
stellen. De begroting van 2010 (bijlage 6) wordt vastgesteld met de aantekening dat SIJB
Tilburg Trappers geen goedkeuring verleent.
12. Statutenwijziging
In de algemene ledenvergadering van 18 september 2008 en de algemene ledenvergadering
van 23 juni 2009 zijn statutenwijzigingen goedgekeurd. Na het vaststellen van de notulen van
de algemene ledenvergadering van 23 juni 2009 treden de statutenwijzigingen in werking
nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt en deze is ingeschreven in de daartoe
bestemde registers.
13. Vaststelling c.q. wijziging van reglementen
De vice-voorzitter licht de voorgestelde wijzigingen van het sportreglement en tuchtreglement
toe. De penningmeester licht de voorgestelde wijzigingen van het huishoudelijk reglement
toe. De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering in te stemmen met de voorgestelde
wijzigingen van reglementen.
De heer Jaspers van Amstel Tijgers Amsterdam vraagt of de wijziging van het
sportreglement regelgeving is vanuit de IIHF of de NIJB. De vice-voorzitter merkt op dat
regelgeving vanuit de IIHF plaatsvindt, maar dat het bondsbestuur heeft besloten de clubs
tegemoet te komen in het verzoek om de spelersnamen ook aan de onderkant van de
rugzijde van het shirt te mogen voeren. De clubs dienen er wel rekening mee te houden, dat
wanneer er wordt deelgenomen aan een IIHF-competitie zoals bijvoorbeeld de Continental
Cup, de clubs gehouden zijn aan de regelgeving van de IIHF, waarbij de spelersnamen aan
de bovenkant van de rugzijde van het shirt gedragen moeten worden.
De voorgestelde wijzigingen van het sportreglement, tuchtreglement en het huishoudelijk
reglement (bijlage 7) worden vastgesteld.
14. Onderscheidingen
De voorzitter houdt de volgende inleiding bij het voorstel van het bondsbestuur:
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Onderscheidingen, een blijk van waardering. Een bevestiging die u als algemene
ledenvergadering kunt geven, op basis van een voordracht van het bondsbestuur.
Een blijk van waardering voor mensen welke zich verdienstelijk hebben ingezet voor de
Nederlandse ijshockeysport.
Een waardering is altijd achteraf. Een waardering is nooit te laat. In sommige gevallen
echter, worden we belemmerd om het betreffende lid hier nog in ons midden te mogen
hebben. En toch ben ik er van overtuigd dat de boodschap aan zal komen.
Op nationaal en internationaal niveau een kanjer. Meer waardering voor het afzien binnen de
sport dan voor de uiteindelijke prijs die men daarmee kan winnen. Volle stadions of minder
gevulde tribunes, alle wedstrijden ingaan met het doel een topprestatie te leveren.
Strijd, afzien, wilskracht, doorgaan om te komen tot een bovenmenselijke prestatie. Het zijn
woorden die passen bij Ilse Robben.
Helaas verloor je in overtime. Op 27 september 2009 schokte je de nationale en
internationale sportwereld door de ongelijke strijd alsnog op te moeten geven.
Ilse Robben, met name het doorzettingsvermogen en de wijze waarop ze als vrouwelijke
arbiter Nederland op de internationale kaart hebt gezet, is voor het bondsbestuur reden om
haar vanavond voor te dragen.
Het bondsbestuur verzoekt hierbij de algemene ledenvergadering in te stemmen met het
postuum verstrekken van de onderscheiding behorende bij een lid van verdienste.
De voorzitter verzoekt Maarten Smulders, levenspartner van Ilse Robben, om deze
onderscheiding in ontvangst te nemen en ervoor zorg te dragen dat deze toegevoegd gaat
worden aan alle mooie herinneringen.
15. Diverse ontwikkelingen
De voorzitter doet melding van de volgende ontwikkelingen:
Het Centrum voor Topsport en Onderwijs is een succes. In de periode april tot en met juni
2009 hebben we een zogenaamde "trial & errorfase" doorlopen. Er is gestart met trainingen
te geven aan spelers van nationale selecties U16 en U18. 4-5 keer per week trainen met
circa 55-60 selectiespelers. Bedoeling van deze periode was om te leren wat we vooral niet
en wel moesten doen. Uiteindelijk zijn de 25 beste talenten, welke eveneens de stap naar
het CTO wilden zetten, geselecteerd en deze zijn begin september officieel gestart met het
CTO-programma. Momenteel traint men nu 8 keer per week in combinatie met school en
wonen. Deze spelers komen uit alle delen van het land. Bestuurlijk evalueren we elke 2
maanden hoe het programma loopt bij, zowel spelers, ouders en trainers en stellen dan daar
waar nodig bij.
Talentontwikkeling begint inderdaad met ambitie. De Nederlandse IJshockey Bond heeft de
ambitie om ooit de Olympische spelen te halen. Dat is in 1980 gelukt en is in de toekomst
ook realistisch mits talentontwikkeling met visie professioneel wordt georganiseerd.
Potentie is er ook. Nederland heeft de afgelopen decennia vele ijshockeytalenten gehad
maar tegelijkertijd ook verloren zien gaan, omdat professionele ijshockeybegeleiding en
talent-ontwikkeling in Nederland stopt vanaf 14-15 jaar. Tot 14 jaar kunnen Nederlandse
jeugdclubs zich heel goed meten met Duitse topclubs of zelfs clubs uit Canada. Daarna
vanaf 15-16 jaar niet meer.
Nederlandse talenten van 15, 16, 17 jaar belanden doorgaans op het hoogste niveau van het
Nederlandse ijshockey en moeten dan vaak concurreren met buitenlandse spelers die vaak
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10-15 jaar ouder zijn. Buitenlanders die qua talent vaak minder zijn maar logischerwijs door
meer ervaring en door fysieke gesteldheid veel sterker zijn. Gevolg is dat talenten weinig
spelen en uiteindelijk afhaken. Beter is om talent met talent te laten ontwikkelen binnen de
eigen leeftijdscategorie. Zwitserland is hier een mooi voorbeeld van.
Zwitserland is in staat gebleken met centrale talentontwikkeling een impuls te geven aan het
Zwitsers ijshockey. Een land als Denemarken heeft Zwitserland gevolgd en is, evenals
Zwitserland, aanzienlijk gestegen op de wereldranglijst.
NOC*NSF is enthousiast over de deelname van de NIJB. Men ondersteunt het feit dat een
en ander via een CTO-commissie wordt vormgegeven, maar geeft tevens aan dat hun
eerste partij in de ontwikkeling van de topsportprogramma's binnen ijshockey de NIJB is en
blijft. De NIJB zal dan ook in het kader van de prestatie-afspraken, medio 2010 de visie op
en de werkwijze bij de totale opleiding van talent naar topper moeten overleggen, waarbij
een grote verankering tussen bondsbeleid en CTO-initiatieven is gewenst.
Mevrouw Fagel-Jaspers van IJV Amstel Tijgers anno 1963 heeft eerder haar zorg
uitgesproken over het feit dat er in Nederland ijshockeytalenten zijn, die deelname aan het
CTO Eindhoven niet kunnen betalen. De voorzitter geeft mee dat dit geluid ook binnen de
andere sportbonden wordt gegeven. De richtlijnen van NOC*NSF voorzien hier niet in.
NOC*NSF zal vanuit de sportbonden gevraagd worden om hiernaar te kijken. Volgt hieruit
geen resultaat dan hoopt het bondsbestuur additioneel extra funding te vinden om dit
probleem op te kunnen lossen.
In de visie van de NIJB moeten alle trainers/coaches van verenigingen een trainersopleiding
volgen en deze succesvol met een diploma afsluiten. Geen enkele trainer/coach op het ijs
zonder diploma. Kortom alle trainers/coaches dienen te worden opgeleid. Ook dit kan
optimaal vanuit het CTO worden georganiseerd. Er heeft een versnelde pilot
plaatsgevonden, met dank aan Hans van Rijssel en Robb Serviss die daar een behoorlijke
rol in hebben gehad. Op basis van deze pilot zal de NIJB opleidingen gaan aanbieden aan
alle trainers; coaches en teammanagers. Talentherkenning en ontwikkeling begint bij een
goed kader. De voorzitter deelt mee dat Hans van Rijssel deze week een brief/mail zal
versturen naar de clubs met betrekking tot het cursusaanbod.
Van belang is dat talentontwikkeling bestuurlijk goed is verankerd en dat het bestuur kan
bouwen en vertrouwen op het NIJB-bondsbureau. Daarbij schept het bestuur kaders en
delegeert op basis van richtlijnen NOC*NSF. Voor continuïteit van talentontwikkeling is een
eventuele fusering of samenwerkingsverband met andere bonden onontbeerlijk en verplicht.
Hierbij is het wenselijk dat het een samenwerkingsverband is met één of meerdere
sportbonden, die de filosofie van het CTO eveneens hebben geadopteerd.
Daarmee is een brug geslagen naar de mogelijke samenwerkingsvorm.
De vorderingen op dat gebied beperken zich vooralsnog tot inventarisatie van kansen en
bedreigingen. Een matrix met activiteiten en een benoeming van quick-wins middels
samenwerking is in ontwikkeling. Alle mogelijkheden worden inhoudelijk met de betrokken
medewerkers besproken.
Ook voor stappen op dit gebied is er inmiddels een prestatieafspraak gemaakt met
NOC*NSF. Voor 1 juli 2010 dient duidelijk te zijn op welke onderdelen samenwerking
concreet ingevuld dient te gaan worden en wat de daaruit voortvloeiende consequenties zijn.
Met andere woorden, een duidelijke visie, aangevuld met een projectplan om tot
concretisering over te gaan. Voor eventueel daaraan verbonden kosten zijn er
subsidiemogelijkheden binnen NOC*NSF. Deze zullen gedeeltelijk worden benut middels de
professionele begeleiding vanuit SportAssist, een dochteronderneming binnen NOC*NSF.
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2010 IIHF WK Divisie I, groep A Tilburg
De voorzitter (tevens voorzitter van de executive committee van het 2010 IIHF WMIA) meldt
dat de voorbereidingen in volle gang zijn. De IIHF heeft de zogenaamde site-visit zeer
positief beoordeeld, alhoewel er nog aanzienlijke ingrijpende zaken geregeld dienen te
worden om het stadion in Tilburg aan alle eisen te laten voldoen.
Later dan gepland zal binnenkort toch een start gemaakt kunnen worden met de verkoop van
toegangskaarten. Met dank aan de Tilburg Trappers voor de coöperatieve houding in deze.
Het enthousiasme ook binnen de gemeente Tilburg is groot. Men wil er een bijzonder
spektakel van maken. Afgelopen vrijdag heeft er nog een evaluerend gesprek
plaatsgevonden tussen de NIJB en de gemeente over de vorderingen. Speciale dank daarbij
aan bestuurslid Henk van de Pas, die als voorzitter van de organizing committee, een
behoorlijke klus te klaren heeft. Henk van de Pas merkt op dat hij de organisatie van het WK
alleen maar kan doen met ondersteuning van Wilma Olijhoek. De voorzitter geeft aan dat
Wilma Olijhoek veel ervaring heeft opgedaan tijdens eerdere WK’s. Het bondsbestuur is al
weken bezig met de vraag hoe te waarderen dat Wilma toch altijd maar doorwerkt, ook
tijdens vakanties.
In de voorbereiding op het WK zal er een herintroductie plaatsvinden van de All Star Game.
Op 6 februari staat in Eindhoven een wedstrijd gepland tussen het nationale mannenteam en
een selectie van spelers, verkozen door een aantal coaches uit de eredivisie. De avond zal
eveneens gebruikt worden om de finale van de NIJB Stean Challenge te laten plaatsvinden.
Net als vorig jaar strijden jeugd-ijshockeyers in diverse categorieën om de winst in deze
behendigheidstest.
De All Star Game (ASG) zal in coöperatie met Kemphanen Eindhoven worden
georganiseerd. In vervolg op het prachtige initiatief van Romijnders Devils uit Nijmegen om
de totale opbrengsten van een wedstrijd, inclusief allerlei neveninkomsten te schenken aan
de Stichting “IJshockey tegen Kanker”, zal ook bij deze wedstrijd de opbrengst geschonken
worden aan een goed doel. De heer De Haan van de Stichting Top IJshockey Eindhoven
geeft aan dat het clubbestuur van Eindhoven de doelstelling heeft om er een festijn van te
maken met zoveel mogelijk supporters. Derhalve overweegt het clubbestuur om geen
entreegelden te heffen, maar op andere wijze (collectebus, sponsoring) gelden te genereren
teneinde de bijkomende kosten zoals beveiliging te kunnen dekken. Het clubbestuur hoopt
op 10 januari 2010 ‘een paal in de grond te kunnen slaan’. De definitieve beslissing over de
haalbaarheid om geen entreegelden te heffen, wordt gecommuniceerd op 11 januari 2010
tijdens de kick off-bijeenkomst van het WK in Tilburg. De voorzitter geeft aan dat de NIJB
tijdens de kick off-bijeenkomst het ontwerp van het ASG-shirt 2010 zal presenteren. De heer
De Haan verzoekt de clubs hun sponsors te bewegen het betreffende evenement te willen
sponsoren. De voorzitter geeft mee dat het ASG-shirt 2010 een uniek shirt is, dat in 2011
een collectors item zal zijn. Het shirt van 2010 zal tijdens de All Star Game in 2011 geveild
worden. Spelers zullen wellicht met dubbele rugnummers deelnemen. Het verschil in lengte
van de spelers zal de speler doen herkennen. De scheidsrechters zullen worden
geïnstrueerd. De voorzitter spreekt zijn dank uit richting de heer De Haan en wenst het
clubbestuur van Eindhoven veel succes.
Begin april zal Oranje afreizen naar Groot Brittannië voor een 2-tal oefenwedstrijden. Ook
zullen er nog 3 oefenwedstrijden plaatsvinden in Nederland, waarbij de laatste inmiddels
definitief zal plaatsvinden op 15 april tegen Frankrijk te Tilburg. Deze wedstrijd zal eveneens
gebruikt worden om de gehele logistiek binnen het WK te testen. De generale test zal echter
op 16 april plaatsvinden wanneer voor een van onze gasten, te weten Oostenrijk, een
oefenwedstrijd zal worden gefaciliteerd tegen Frankrijk.

Notulen ALV NIJB 4 januari 2010
10

Project Samen voor sportiviteit en respect
De sport ondervindt in toenemende mate de negatieve gevolgen van verruwing en
verharding. Verbaal geweld, vernieling en vandalisme, diefstal, lichamelijk geweld en bedrog
zijn daarbij veelvoorkomende verschijnselen. Niet alle sporten worden hierdoor in gelijke
mate getroffen. Ook worden vormen van onwenselijk gedrag niet in alle sporten op eenzelfde
wijze beleefd. Wat in de ene sport als onacceptabel wordt beschouwd, wordt in andere
sporten geaccepteerd. Daarbij spelen zowel geschreven als ongeschreven regels een rol.
Toch kan worden geconcludeerd dat de verschijnselen zo breed waarneembaar zijn dat we
hier van een sportbreed probleem kunnen spreken.
Dit probleem staat niet op zichzelf, maar is nauw verweven met maatschappelijke
ontwikkelingen als individualisering, informalisering en intensivering, die er de afgelopen
decennia toe hebben geleid dat de waarden en normen onder druk zijn komen ter staan.
Vanuit de politiek is er groeiende aandacht voor de rol en betekenis die sport kan spelen in
het bespreekbaar maken en ten positieve veranderen van onwenselijk gedrag.
In haar beleidsbrief De kracht van Sport (oktober 2007) dringt Staatssecretaris Bussemaker
er bij de sportsector op aan om werk te maken van een gezonde, sportieve en (sociaal)
veilige omgeving. Waar het eind 2007 echter nog lastig was om op basis van het rapport Een
gele kaart voor de sport (Sociaal Cultureel Planbureau, 2007) concrete doelstellingen te
formuleren voor het thema Sportiviteit & Respect, biedt het rapport Weinig over de schreef
(SCP, 2008) meer aanknopingspunten voor beleid.
Als reactie op de toename van onwenselijk gedrag zijn de afgelopen jaren vanuit de
sportwereld, ook door de NIJB, reeds verschillende activiteiten ontplooid met als doel om
Sportiviteit & Respect te bevorderen. De breedte en intensiteit van de problematiek, alsmede
de groeiende en door steeds meer partijen gedragen bewustwording dat tegengas gegeven
dient te worden aan onwenselijk gedrag, noopt echter tot het formuleren van een
gezamenlijke aanpak ter bevordering van Sportiviteit & Respect op en rond het sportveld.
Samen met sportbonden heeft NOC*NSF de uitdaging op zich genomen om tot een
gezamenlijke aanpak te komen. Dit heeft geleid tot het programma ‘Samen voor Sportiviteit
& Respect’. Met dit programma wil de sportsector – met financiële steun van het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – het onwenselijke gedrag op en rond om het veld
aanpakken en een bijdrage leveren aan de bevordering van Sportiviteit & Respect in de
sport.
Het doel van het programma ‘Samen voor Sportiviteit & Respect’ is te bewerkstelligen, dat:
- er een duurzame en sportbrede aanpak Sportiviteit & Respect wordt geformuleerd;
- de beeldvorming over de incidentie van onwenselijk gedrag in de sport verbetert;
- binnen de verenigingen de aandacht voor Sportiviteit & Respect wordt vergroot;
- onwenselijk gedrag op en rondom het sportveld wordt aangepakt.
Het programma ‘Samen voor Sportiviteit & Respect’ richt zich daarbij op de doelgroepen
- Sporters en coaches
- Scheidsrechters en trainers
- Ouders, toeschouwers en verenigingsbestuurders
- Bondsbestuurders.
Gezamenlijke aanpak
Om onwenselijk gedrag op en rondom het sportveld, en de te negatieve beeldvorming
daarover écht ten positieve te kunnen veranderen is een fundamentele aanpak noodzakelijk.
Daarbij is gekozen voor een gezamenlijke aanpak in twee stappen met een doorvertaling
naar een individuele aanpak per bond.
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Stap 1 van de gezamenlijke aanpak richt zich op het realiseren van een mentaliteits- en
attitudeverandering onder sportbestuurders in alle lagen van de sport. Zij moeten zich
bewust worden van de urgentie om onwenselijk gedrag bespreekbaar te maken en tegen te
gaan. Het onderwerp Sportiviteit & Respect moet in het bestuur in alle lagen van de sport op
de agenda komen. Doel is om de mentaliteits- en attitudeverandering onder sportbestuurders
door te laten sijpelen naar de verenigingen. Bestuurders spelen tevens een belangrijke rol in
het verbeteren van de beeldvorming over de incidentie van onwenselijk gedrag in de sport.
Stap 2 van de gezamenlijke aanpak richt zich direct op het terugdringen van onwenselijk
gedrag op en rondom het sportveld. Daarbij zijn de activiteiten vooral gericht op het
voorkomen van onwenselijk gedrag en wordt sanctionering van ongewenst gedrag gezien als
laatste mogelijkheid om onwenselijk gedrag terug te dringen. Enerzijds kan onwenselijk
gedrag worden teruggedrongen door kennis van en begrip voor spel- en gedragsregels te
vergroten. Je kunt immers niet verwachten dat mensen zich aan de regels houden als ze niet
weten welke regels er gelden. Bonden kunnen van elkaar leren door samen te bekijken
welke spel- en gedragsregels bevorderlijk of juist remmend zijn voor Sportiviteit & Respect.
Anderzijds kan onwenselijk gedrag worden teruggedrongen door de kwaliteit (en kwantiteit)
van het bestuurlijk, arbitrerend en sporttechnisch kader te vergroten. Bestuurders,
scheidsrechters, trainers en coaches moeten leren hoe zij onwenselijk gedrag op en rondom
het sportveld kunnen voorkomen en hoe zij om moeten gaan met vormen van onwenselijk
gedrag. Dit vraagt om verankering van Sportiviteit & Respect in de opleidingen van
begeleidend kader (nieuwe IJshockey Sportleider 1 opleiding) en verankering van Sportiviteit
& Respect in de gedragscode voor sportbestuurders (Goed Sportbestuur).
In het kader van het landelijke project “Samen voor sportiviteit en respect” dienen er 3
verenigingsbestuurders geïnterviewd te worden. Graag uw medewerking daarbij, heeft u
belangstelling dan verzoekt de voorzitter de clubs dit, aansluitend op deze algemene
ledenvergadering aan te geven bij de vice-voorzitter.
Tot zover de actuele ontwikkelingen.
16. Rondvraag
De heer Van Dommelen van SIJB Tilburg Trappers complimenteert het bestuur van de NIJB
voor de kwaliteit en omvang van de stukken en dan met name van de notulen. De heer Van
Dommelen stelt voor om de notulen voortaan beknopter op te stellen, waardoor ze sneller
voor de leden te lezen zijn. De voorzitter geeft aan dat de NIJB staat voor transparantie
richting haar leden en richting de overheid, maar stelt voor om de notulen van de algemene
ledenvergadering eerder beschikbaar te stellen aan de leden en daarnaast een samenvatting
op te stellen van de punten die besproken zijn binnen de algemene ledenvergadering.
De heer Meijsen van ijshockey.com verzoekt het bondsbestuur te overwegen de faciliteiten
voor de media binnen het accommodatiereglement te verstevigen. De vice-voorzitter geeft
aan dat het bondsbestuur van de NIJB inmiddels om de tafel zit met de Vereniging
Kunstijsbanen Nederland (VKN) teneinde het accommodatiereglement van de NIJB verder
uit te werken met als doel de samenwerking met de VKN te verstevigen en een gezamenlijk
belang na te streven. De vice-voorzitter verzoekt de heer Meijsen een voorstel te doen met
betrekking tot de faciliteiten voor de media, hetgeen het bondsbestuur van de NIJB zal
meenemen in de besprekingen met de VKN.
Mevrouw Fagel-Jaspers van IJV Amstel Tijgers anno 1963 brengt naar voren dat de club niet
beschikt over capabele clubscheidsrechters om U17-wedstrijden te leiden. Die
scheidsrechters die wel capabel zijn, zijn inmiddels NIJB-scheidsrechter geworden. Mevrouw
Fagel-Jaspers betreurt het dat de club beboet wordt voor het feit dat de club niet beschikt
over capabele clubscheidsrechters. De voorzitter is van mening dat de algemene
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ledenvergadering niet de plek is om opgelegde sanctiemaatregelen te bespreken en
verzoekt het bestuur van IJV Amstel Tijgers anno 1963 hier buiten de algemene
ledenvergadering met het bondsbestuur over te spreken. Binnen het bondsbestuur zal
vervolgens worden bekeken hoe hiermee om te gaan.
De heer Borgman van IJV Zoetermeer Panters vraagt of het mogelijk is om een evaluatie
van de competities eerder te laten plaatsvinden en de voorstellen van het bondsbestuur op
basis van de kennis die het reeds heeft opgedaan eerder te bespreken met de clubs, opdat
clubs zich beter kunnen voorbereiden op het nieuwe seizoen. De heer America zegt toe dat
in de eerste helft van februari een (tussentijdse) evaluatiebijeenkomst zal worden
georganiseerd.
De voorzitter brengt het afgelasten van een wedstrijd afgelopen speelweekend vanwege
weersomstandigheden ter sprake. Het bondsbestuur is van mening dat het afgelasten van
een wedstrijd niet zonder overleg met de competitiecommissie kan plaatsvinden. Het
bondsbestuur zal zich gaan beraden op een aanpassing van de reglementen, waarin het niet
kunnen verschijnen door weersomstandigheden eenduidig kan worden afgehandeld. Hierbij
zal gekeken worden naar negatieve reisadviezen van nader te benoemen formele instituten.
Weersomstandigheden kunnen van dien aard zijn dat het reizen wel mogelijk is, echter niet
met alle vervoersmiddelen of het vervoersmiddel dat een club normaliter gebruikt. De
reglementen van de NIJB verplichten een club niet om met een specifiek vervoersmiddel
richting uitwedstrijden te rijden. Het bondsbestuur zal de beoogde reglementaire aanpassing
ter goedkeuring inbrengen bij de eerstvolgende (reguliere of buitengewone) algemene
ledenvergadering. In artikel 28 van het sportreglement wordt thans gesteld, dat reden tot het
afgelasten van een wedstrijd met betrekking tot een gevaarlijke situatie (gladheid en/of zeer
dichte mist) in combinatie moet zijn met het niet functioneren van het openbaar vervoer. De
voorzitter is van mening dat “het niet functioneren van het openbaar vervoer” subjectief is en
dat deze regel zal moeten worden gemoderniseerd. De heer Van der Woude van SJIJ
Heerenveen vraagt of de nuancering zal worden meegenomen in de besluitvorming met
betrekking tot het afgelasten van de wedstrijd afgelopen speelweekend. De voorzitter geeft
aan dat de nuancering geen invloed heeft op de uitspraak van de competitiecommissie. De
heer De Haan van de Stichting Top IJshockey Eindhoven is van mening dat het
bondsbestuur een resoluut standpunt in moet nemen. De voorzitter geeft aan dat het
bondsbestuur en in het verlengde daarvan de competitiecommissie de zorg dragen voor het
ordelijk laten verlopen van de competitie. Er is maar een instituut dat een weeralarm mag
afgeven en dat is het KNMI. De competitiecommissie zal uiterlijk deze week het formele
besluit communiceren met betrekking tot de afgelaste wedstrijd aanhangig. Het bestuur van
de VJN Nijmegen verzoekt of het mogelijk is om voortijdig de meldingen van afgelaste
wedstrijden via een centraal medium te communiceren. De heer America geeft aan dat het
afgelasten van wedstrijden van tevoren moeilijk te bepalen is. Het bondsbestuur gaat ervan
uit dat er in elk geval fatsoenlijk overleg plaatsvindt tussen bestuurders van de betrokken
clubs.
Mevrouw Kastelein van Hoornse IJshockeyvereniging “Blue Mountain Cougars” refereert
naar de opmerking van de voorzitter dat tijdens de rondvraag door het bondsbestuur zou
worden teruggekomen op een van de punten in het ingekomen stuk van Groningen. De heer
America geeft aan dat Groningen heeft verzocht om de leeftijdsgrenzen binnen de Tweede
en Derde divisie bij te stellen. De heer America geeft aan dat dit punt zal worden
meegenomen in het informele ledenoverleg in het kader van de evaluatie van de competities.
De leeftijdsgrenzen binnen de Tweede en Derde divisie zullen in het huidige seizoen niet
worden aangepast, maar kunnen wel voor volgende seizoen besproken worden. Een
eventuele aanpassing daaromtrent wordt opgenomen in de bijlage bij het sportreglement.
Aanpassingen in de bijlage bij het sportreglement behoeven geen goedkeuring van de
algemene ledenvergadering.
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De heer Van der Woude van SJIJ Heerenveen refereert aan het ingezonden stuk van
Groningen, dat bij de rondvraag aan de orde zou komen. Groningen brengt het punt van
communicatie (e-mailverkeer) met medewerkers van de NIJB ter sprake. De voorzitter geeft
aan dat het bondsbestuur signalen ontvangt dat op bepaalde punten de communicatie kan
worden verbeterd. Het bondsbestuur ziet dit absoluut als een aandachtspunt en zal hier de
komende periode dringend op letten en richting aan geven ter verbetering van. De voorzitter
geeft mee dat er veel mailverkeer is binnen de NIJB en dat veel vragen bij clubs kunnen
worden beantwoord door informatie te ‘downloaden’ van de website van de NIJB.
De vice-voorzitter brengt het via de mail uitgezonden zorgsignaal van het bondsbestuur aan
de clubs met betrekking tot excessen binnen de U17-competitie ter sprake. Het
bondsbestuur heeft (inmiddels) mogen constateren dat het zorgsignaal heeft geleid tot
positieve ontwikkelingen.
De vice-voorzitter meldt dat de clubs van het bondsbestuur op korte termijn een enquête
zullen ontvangen in het kader van het project Sportiviteit & Respect met het verzoek eind
februari te reageren. De reacties worden verzameld door de projectgroep ‘Samen voor
Sportiviteit en Respect’.
17. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering, hoopt een ieder te mogen begroeten tijdens het WK in
Tilburg en wenst een ieder wel thuis.
Voorzitter:

Secretaris:
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PRESENTIELIJST VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND, GEHOUDEN MAANDAG 4 JANUARI 2010 IN HET
NIEUWEGEIN’S BUSINESS CENTER (NBC) TE NIEUWEGEIN

Bondsbestuur
J.M.I. Vullers
A.J.J.C. van Berkel
J.J.E. America
H.P.J.M. van de Pas
R.A. Meerhoff

- voorzitter
- vice-voorzitter
- lid
- lid
- lid

Medewerkers bondsbureau
mevrouw W. Olijhoek
mevrouw L. Olijhoek

- office manager
- medewerker administratie

Leden
Amstel Tijgers Amsterdam
IJV Amstel Tijgers anno 1963
Stichting Topsport
Red Eagles 's-Hertogenbosch
IJshockey Vereniging
Red Eagles 's-Hertogenbosch
IJHC Dordrecht Lions
Stichting Top IJshockey Eindhoven
IJshockeyclub Enschede Lions
Stichting Professioneel IJshockey
Sittard-Geleen
VJB Smoke Eaters Geleen
Stichting Professioneel IJshockey
Heerenveen
SJIJ Heerenveen e.o. 1991
Hoornse IJshockeyvereniging
“Blue Mountain Cougars”

aantal
stemmen
1 - H.J. Jaspers
4 - mevrouw D. Fagel-Jaspers,
de heer B. van Duin
1

- mevrouw N. van Bergen

3
5
1
1

- C. van Broekhoven,
- J. van Tilborg
- A. van Doremalen, W. de Haan
- F. Escalante, K. van den Hengel

1
3

- mevrouw L. Schobben
- mevrouw L. Schobben, H.P.A. Loos

1
3

- J. van der Woude, mevrouw H. Spijker
- J. van der Woude, mevrouw H. Spijker

1

- mevrouw H. Kastelein,
mevrouw Y. van Loon
- J. Knoop, B. v.d. Brink
- F. van Dommelen, W.A.J. Hendriks,
Th. Douwes
- D. von Behr, V. de Gast
- R. van Leeuwen, M. van Leeuwen
- P. Borgman

Vereniging Jeugdijshockey Nijmegen
SIJB Tilburg Trappers

2
4

SIJC Utrecht
Stichting Topijshockey Zoetermeer
IJV Zoetermeer Panters

4
1
3

Ereleden en leden van verdienste
A.H. Sijmons

- lid van verdienste
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Sectiebestuursleden, commissieleden en overigen
M. Storms
- belangstellende
R. van Baast
- belangstellende
M. Smulders
- belangstellende
Leden afwezig met kennisgeving
IJV Eindhoven IJsbrekers
Stichting Eredivisie IJshockey Den Haag
Hijs Hokij Den Haag
IJshockeystichting GIJS Grizzlies
GIJS Bears Groningen
LIJC Leiden Lions
Stichting IJshockey Moenen anno 2007
Stichting Adult Recreational Hockey

aantal
stemmen
4
1
4
1
3
2
1
1

J.P. van Rijssel
J.P.L. Ham
Fr.J.M. van Erp
J.A.J. de Greef
F. Baarveld
J. Boertjes
W. Tamboer

- sportcoördinator
- erelid / medewerker bondsbureau
- erevoorzitter
- erelid
- erelid
- erelid
- erelid / tuchtcommissie
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BESTUURSVERKIEZING
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND
ALV, 04-01-2010
AGENDAPUNT 8

J.M.I. Vullers
A.J.J.C. van Berkel
J.J.E. America
H.P.J.M. van de Pas
R.A. Meerhoff

ROOSTER VAN AFTREDEN
Functie
Datum (her)verkiezing
Voorzitter
19-12-2007
vice-voorzitter
23-06-2009*
Lid
23-06-2009*
Secretaris
23-06-2009
Penningmeester
23-06-2009

Aftreden
ALV 2009
ALV 2010
ALV 2010
ALV 2011
ALV 2011

Conform artikel 11 van de statuten van de Nederlandse IJshockey Bond stelt het
bondsbestuur de vergadering voor de heer Joop (J.M.I.) Vullers uit Nijmegen te herverkiezen
tot voorzitter van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond.
Het bondsbestuur vraagt de vergadering de heer Vullers opnieuw te benoemen tot voorzitter
van het bondsbestuur.
* Herbenoemd met terugwerkende kracht naar reguliere verkiezing in 2008. In 2008 heeft in
december echter niet de reguliere ALV plaatsgevonden.

NIJB, NOTULEN ALV 04-01-2010, BIJLAGE 3
BESTUURSVERKIEZING
1

BENOEMING LEDEN VASTE COMMISSIES
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND
ALV, 04-01-2010
AGENDAPUNT 9
FINANCIËLE COMMISSIE
B. Robers
lid
J.Th.M.C. Ponsioen
lid
COMMISSIE VAN BEROEP
Mr. G.A.F. Brizzi
Jhr. Mr. P.R. Feith
Mr. R.P.M.J. Rijppaert
Mr. A.G.W. Leijsen

voorzitter
lid
lid
lid

MEDISCHE COMMISSIE
F. Baarveld

voorzitter

COLLEGE VAN ARBITERS
Lijst A
Mr. J.A. Boertjes
Mr. J.C. v.d. Hooft
Mr. G.J.H. Houtzagers
Mr. W. van Hulten
Lijst B
A.E.Th. Beulink
J.P.L. Ham
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CONTRIBUTIES, BIJDRAGEN EN AFDRACHTEN SEIZOEN 2009-2010
Seizoen
2008-2009
(index:) + 3,2%
EUR

Seizoen
2009-2010
(index:) 0,3%
EUR

1.337,15

1.341,16

17,44
7,00
13,95

17,49
7,00

CONTRIBUTIE
contributie per lid, per seizoen
CONTRIBUTIE INDIVIDUEEL LIDMAATSCHAP
competitie senioren
competitie senioren Tweede en Derde divisie
competitie U20 tot en met U12
competitie U21 tot en met U12
competitie mini en welpen
recreatief senioren
recreatief junioren
ere-leden, leden van verdienste
NIJB-bestuurders
NIJB-vrijwilligers/medewerkers
NIJB-scheidsrechters
clubbestuurders
teambegeleiders
bench-officials
seizoenkaarthouders
donateurs/supporters
donateurs/supporters bij groepsregistratie

7,00
5,00

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

581,37
116,27
581,37
116,27
13,95
nihil
161,55

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

doorbelast
doorbelast
doorbelast
581,37
500,00

doorbelast
doorbelast
doorbelast
583,11
500,00

26,74

26,82

4.069,59
1.337,15
161,55
261,62

4.081,79
1.341,16
162,03

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
5,00
7,00
7,00
7,00

ADMINISTRATIEKOSTEN NATIONALE TRANSFERS
seniorenspeler naar Eredivisie
seniorenspeler naar Eerste divisie
juniorenspeler naar Eredivisie
juniorenspeler naar Eerste divisie
juniorenspeler naar juniorendivisie
transfer naar Tweede of Derde divisie
administratiekosten beoordeling geschil door competitiecommissie
INTERNATIONALE TRANSFERS
International Transfer Card (ITC) IIHF ZFR 300
ITC-faxconfirmatie IIHF ZFR 100
administratiekosten van buitenlandse bonden (ITC naar Nederland)
administratiekosten NIJB ITC naar Nederland
administratiekosten NIJB ITC naar buitenland in ZFR
DISPENSATIE-AANMELDINGEN
administratiekosten
COMPETITIE-AFDRACHTEN
Eredivisie
Eerste divisie*
Tweede en Derde divisie
U20 tot en met U12
U21 tot en met U12
* Indien in dezelfde stad ook een team in de Eredivisie uitkomt,
betaalt het team in de Eerste divisie de U21-afdracht.
WEDSTRIJDGELD COMPETITIE PER THUISWEDSTRIJD
Eredivisie
Eerste divisie*
U20 tot en met U12
U21 tot en met U12
* Indien in dezelfde stad ook een team in de Eredivisie uitkomt,
betaalt het team in de Eerste divisie het U21-wedstrijdgeld.
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262,40

353,13
79,89
45,00

354,19
80,13
45,14

CONTRIBUTIES, BIJDRAGEN EN AFDRACHTEN SEIZOEN 2009-2010
Seizoen
2008-2009
(index:) + 3,2%
EUR

Seizoen
2009-2010
(index:) 0,3%
EUR

46,51
26,75
26,75
46,51

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

TUCHTCOMMISSIE
vastrecht tuchtcommissie senioren Eredivisie en Eerste divisie
vastrecht tuchtcommissie senioren Tweede en Derde divisie
vastrecht tuchtcommissie junioren
vastrecht tuchtcommissie incidenten
aanhanging maken tuchtzaak door leden
(artikel 2.b. bijlage I - tuchtreglement)
bezwaar aantekenen gestandaardiseerde strafafdoening door leden
(artikel 9.d. bijlage II - tuchtreglement)
STANDAARDAFDOENING MATCH PENALTY EN GAME MISCONDUCT PENALTY
administratiekosten

200,00

26,75

26,83

COMMISSIE VAN BEROEP
vastrecht hoger beroep commissie van beroep

290,68

291,56

COLLEGE VAN ARBITERS
griffierecht

290,68

291,56

Met ingang van seizoen 2002-2003 worden de contributies, bijdragen en
afdrachten jaarlijks, bij aanvang van het seizoen, aangepast op basis van de
prijsindexcijfers voor gezinsconsumptie.
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CONTRIBUTIES, BIJDRAGEN EN AFDRACHTEN SEIZOEN 2009-2010
Seizoen
2008-2009
(index:) + 3,2%
EUR
VERGOEDINGEN PER WEDSTRIJD AAN SCHEIDSRECHTERS SEIZOEN 2009-2010
scheidsrechter Eredivisie
67,08
scheidsrechter Eredivisie bekerfinale/play-offs halve finale en finale
85,66
standby scheidsrechter Eredivisie bekerfinale/play-offs halve finale
en finale
15,48
linesman Eredivisie
36,12
linesman Eredivisie bekerfinale/play-offs halve finale en finale
44,38

Seizoen
2009-2010
(index:) 0,3%
EUR
100,00
125,00
15,53
50,00
62,50

door NIJB aangestelde doelrechter

12,38

12,42

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

30,96
30,96
15,48
15,48

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

7,22
7,22
7,22
7,22
7,22

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

scheidsrechter U21
linesman U21
scheidsrechter U17
scheidsrechter U14
scheidsrechter U12
Scheidsrechters en linesmen in Eredivisie hebben buiten een straal van 150 km tevens recht op
een maaltijdvergoeding van EUR 7,00 per persoon.

Scheidsrechters en linesmen in de overige divisies hebben tevens recht op twee consumptiebonnen
per persoon.
KILOMETERVERGOEDING
scheidsrechters/linesmen alle divisies

(index:) + 11%
0,26

NB 1
Hierbij geldt in de Eredivisie de afspraak dat bij een enkele reis van meer dan 175 kilometer,
scheidsrechters en linesmen uit dezelfde regio zoveel mogelijk in één auto dienen te reizen.
In de overige divisies dienen scheidsrechters en linesmen uit dezelfde regio altijd zoveel mogelijk
in één auto te reizen.
NB 2
De te berekenen afstand zal door de NIJB worden vastgesteld in een kilometertabel.
Deze tabel is de enige tabel die mag worden gehanteerd en wordt gepubliceerd op de website
nijb.nl.
NB 3
Vergoedingen scheidsrechters en linesmen worden direct door de clubs
aan scheidsrechters en linesmen vergoed.
NB 4
Met betrekking tot clubscheidsrechters voor de competities in de Tweede divisie,
Derde divisie, U10 en U8 kunnen clubs afwijkende afspraken maken.
Met ingang van seizoen 2008-2009 worden de vergoedingen aan
scheidsrechters jaarlijks, bij aanvang van het seizoen, aangepast op basis van de
prijsindexcijfers voor gezinsconsumptie.
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(index:) 0,3%
0,26

NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND

Begroting
2010

Begroting
2009

Resultaat
2008

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

61.255
32.970
105.270
33.569
3.590
5.200
25.000
127.500

39.835
32.110
59.340
36.765
3.430
5.200
25.000
125.000

73.671
35.188
41.738
35.532
11.449
735
21.790
135.187

PERSOONSGEBONDEN KOSTEN

394.354

326.680

355.290

MATERIAALKOSTEN
STALLING MATERIAAL
MEDISCHE MATERIAALKOSTEN
KOSTEN MATERIELE PRIJZEN
OVERIGE MATERIAALKOSTEN

24.875
4.800
575
3.050
0

18.000
4.800
550
3.000
0

27.267
4.800
461
2.604
1.313

SPORTMATERIALEN

33.300

26.350

36.445

HUURKOSTEN BUREAU
OVERIGE HUISVESTINGSKOSTEN BUREAU

20.000
1.500

20.000
1.500

20.009
1.386

HUISVESTINGSKOSTEN BUREAU

21.500

21.500

21.395

HUURKOSTEN ACCOMMODATIES
OVERIGE HUISVESTINGSKOSTEN ACCOMMODATIES

68.025
0

48.050
0

28.399
25.524

HUISVESTINGSKOSTEN ACCOMMODATIES

68.025

48.050

53.923
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NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND

Begroting
2010

Begroting
2009

Resultaat
2008

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

2.500
500
2.500
9.000
700
5.000
3.500
3.500
40.000
15.600

2.500
0
3.000
8.000
3.800
3.500
3.200
0*
0*
47.450

1.905
428
5.513
8.007
600
4.951
2.866
4.813
20.240
24.263

ORGANISATIEKOSTEN

82.800

71.450

73.586

8.700
9.500
0
0

8.700
7.000
0
0

7.258
8.315
2.589
19.801

COMMUNICATIE, PR EN MARKETING

18.200

15.700

37.963

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

3.000
10.000
1.500
3.000
7.500
2.500

2.500
7.000
0
1.500
6.000
2.500

679
7.175
1.330
3.066
6.837
2.443

BESTUUR EN COMMISSIES

27.500

19.500

21.530

* In 2009 begroot onder Overige organisatiekosten.
INTERNET-SITE
REPRESENTATIE
SPONSORKOSTEN
OVERIGE COMMUNICATIE-, PR- EN MARKETINGKOSTEN
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NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND

Begroting
2010

Begroting
2009

Resultaat
2008

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

5.000
1.000
1.000
6.000
21.500
0

3.500
1.000
500
5.000
24.553
0

7.315
661
1.423
5.124
25.620
1.950

OVERIGE KOSTEN

34.500

34.553

42.093

680.179

563.783

642.225

TOTAAL LASTEN
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NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND

Begroting
2010

Begroting
2009

Resultaat
2008

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

30.000
30.000
10.000
20.550
120.000
4.000
70.000

25.000
28.000
10.000
13.590
112.000
0
61.000

32.488
28.494
9.441
12.141
130.217
240
77.107

OPBRENGSTEN LEDEN EN VERENIGINGEN

284.550

249.590

290.128

10.000
8.400
35.000
21.737
0
23.028
43.620
35.945
0
0
0
10.000
0

10.000
1.600
30.000
20.517
22.537
0
22.000
80.196
4.499
20.000
17.250
10.000
3.000

187.730

241.599

VWS TALENTONTWIKKELING
VWS DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
VWS MASTERPLAN ARBITRAGE
LOTTO ALGEMEEN FUNCTIONEREN
LOTTO MARKTAANDEEL
LOTTO FONDS ONTWIKKELING BONDEN
LOTTO TOPTRAININGS- EN WEDSTRIJDPROGRAMMA'S (basisbijdrage)
LOTTO TOPTRAININGS- EN WEDSTRIJDPROGRAMMA'S (deelname)
LOTTO OVERGANGSREGELING 2006-2008
LOTTO TIJDELIJKE REGELING TOPSPORTCOÖRDINATOR
LOTTO TIJDELIJKE REGELING PARTTIME COACHES
NOC*NSF AMBITION (voorheen Performance)
OVERIGE SUBSIDIES
SUBSIDIES

7.640
8.750
45.000
21.988
0
23.028
41.352
49.052
0
0
0
10.000
25.000 *
231.810

* In 2010 EUR 25.000 Gemeente Eindhoven in kader van CTO.
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NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND

Begroting
2010

Begroting
2009

Resultaat
2008

EVENEMENTEN SPONSORGELDEN
EVENEMENTEN ENTREEGELDEN
EVENEMENTEN OVERIGE OPBRENGSTEN

5.000
35.000
5.000

6.500
30.000
5.000

24.811
37.870
4.988

EVENEMENTEN

45.000

41.500

67.669

SPONSORGELDEN
TV-RECHTEN
TRANSFERGELDEN (naar buitenland)
DONATIES IIHF
TALENTONTWIKKELINGSFONDS
OVERIGE OVERIGE OPBRENGSTEN

22.500
0
5.000
80.000 *
12.500
0

30.000
0
5.000
30.000
20.000
0

18.000
7.500
5.363
30.988
0
12.181

120.000

85.000

74.032

681.360

563.820

673.428

1.181

37

31.203

OVERIGE OPBRENGSTEN
* In 2010 inclusief Olympic Solidarity.
TOTAAL BATEN
EXPLOTATIERESULTAAT
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WIJZIGINGEN VAN REGLEMENTEN
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND
ALV, 04-01-2010
AGENDAPUNT 13
WIJZIGINGEN IN HET SPORTREGLEMENT
ARTIKEL 16: KLEUR SHIRTS EN KOUSEN (HUIDIG)
c. 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.
ARTIKEL 16: KLEUR SHIRTS EN KOUSEN (NIEUW)
c. Tijdens wedstrijden in de Eredivisie dient iedere speler zijn naam te dragen op de rugzijde
van zijn shirt, in hoofdblokletters, tenminste 8 centimeter hoog.
WIJZIGINGEN IN HET TUCHTREGLEMENT
BIJLAGE II: TUCHTREGELING GESTANDAARDISEERDE AFDOENING
TOEVOEGEN ARTIKEL 2.f.:
Indien een nog lopende schorsing [op basis van een Game Misconduct Penalty] conform de
tuchtregeling gestandaardiseerde afdoening in het betreffende seizoen niet (volledig) kan
worden uitgezeten in de divisie of liga waarvoor de speler of teamofficial deelnam, neemt
betreffende speler of teamofficial de nog lopende schorsing mee naar het volgende seizoen.
NB
Het kan zijn dat de betreffende speler of teamofficial het volgende seizoen wordt
doorgeschoven naar een hogere of andere divisie of liga. Dan is dat de divisie of liga waarin
de nog lopende schorsing wordt uitgezeten. Tot aan het moment waarop de laatste wedstrijd
van de opgelegde schorsing is afgelopen, is het betrokkene ook niet toegestaan met andere
teams aan andere competitiewedstrijden deel te nemen. Het is betrokkene wel toegestaan
aan vriendschappelijke wedstrijden deel te nemen.
TOEVOEGEN ARTIKEL 3.e.:
Indien een nog lopende schorsing [op basis van een Match Penalty] conform de
tuchtregeling gestandaardiseerde afdoening in het betreffende seizoen niet (volledig) kan
worden uitgezeten in de divisie of liga waarvoor de speler of teamofficial deelnam, neemt
betreffende speler of teamofficial de nog lopende schorsing mee naar het volgende seizoen.
NB
Het kan zijn dat de betreffende speler of teamofficial het volgende seizoen wordt
doorgeschoven naar een hogere of andere divisie of liga. Dan is dat de divisie of liga waarin
de nog lopende schorsing wordt uitgezeten.Tot aan het moment waarop de laatste wedstrijd
van de opgelegde schorsing is afgelopen, is het betrokkene ook niet toegestaan met andere
teams aan andere competitiewedstrijden deel te nemen. Het is betrokkene wel toegestaan
aan vriendschappelijke wedstrijden deel te nemen.

NIJB, NOTULEN ALV 04-01-2010, BIJLAGE 7
WIJZIGINGEN VAN REGLEMENTEN
1

WIJZIGINGEN IN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT
ARTIKEL 44: VOORSCHOTNOTA EN ACHTERSTALLIGE BETALING (HUIDIG)
1. Het bondsbestuur zendt telkens vóór de aanvang van de competitie en voorts zodra dat
het bondsbestuur gewenst voorkomt, een voorschotnota aan de leden, van het door deze
verschuldigde als bedoeld in artikel 8 van de statuten.
2. De leden zijn verplicht binnen 14 dagen na verzending van bedoelde nota het
verschuldigde te voldoen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is het lid wettelijke
rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast is het bondsbestuur bevoegd
buitengerechtelijke incassokosten tot maximaal 10% van de openstaande hoofdsom in
rekening te brengen.
3. In geval van achterstallige contributies, bijdragen en andere niet voor betwisting vatbare
vorderingen, heeft het bondsbestuur het recht vier weken na de vervaldag van een dergelijke
vordering, het in gebreke gebleven gewoon lid een onmiddellijk ingaand spelverbod voor
thuiswedstrijden van het eerste team en/of andere teams op te leggen tot de gehele schuld
gedelgd is, onverminderd het bepaalde in het sportreglement en in het licentiereglement.
Wedstrijden die ten gevolge van een speelverbod niet worden gespeeld, eindigen in een
reglementaire nul-vijf nederlaag voor de ploeg die het speelverbod opgelegd heeft gekregen.
4. Het in lid 3 bepaalde laat onverlet de mogelijkheid dat dezelfde feiten ter beoordeling aan
de tuchtcommissie worden voorgelegd, die daarop, in overeenstemming met het
tuchtreglement beslist.
ARTIKEL 44: VOORSCHOTNOTA EN ACHTERSTALLIGE BETALING (NIEUW)
1. Het bondsbestuur zendt tekens vóór de aanvang van de competitie en voorts indien
facturatie noodzakelijk is een voorschotnota aan de leden, van het door deze verschuldigde
als bedoeld in artikel 8 van de statuten.
2. De leden zijn verplicht binnen 14 dagen na dagtekening van bedoelde nota het
verschuldigde te voldoen.
3. Het bondsbestuur heeft de mogelijkheid om de facturatie aan derden over te dragen, op
basis van contractuele afspraken, waarbij het risico op achterstallige betaling zal worden
overgedragen.
4. De feitelijke vordering bedraagt 110% van het factuurbedrag en indien binnen de gestelde
termijn van lid 2 een betaling zal worden gedaan, mag 10% in mindering worden gebracht.
Indien niet binnen genoemde termijn is betaald, is wettelijke rente verschuldigd over het
totale openstaande saldo en bedragen de buitengerechtelijke incassokosten maximaal 10%
van de totale hoofdsom.
5. Indien de situatie in lid 4 zich voordoet, zal het bondsbestuur alle administratieve zaken en
reguliere dienstverlening voor het in gebreke gebleven lid staken tot het moment dat betaling
heeft plaatsgevonden.
6. Aanvullend op lid 5 heeft het bondsbestuur het recht om vier weken na de vervaldatum
van een vordering, het in gebreke gebleven lid een onmiddellijk spelverbod voor
thuiswedstrijden van het eerste team en/of andere teams op te leggen tot de gehele schuld is
voldaan. Dit onverminderd het bepaalde in het sportreglement en in het licentiereglement.
Wedstrijden die ten gevolge van een speelverbod niet worden gespeeld, eindigen in een
reglementaire nul-vijf nederlaag voor de ploeg die het speelverbod opgelegd heeft gekregen.
7. Het in lid 5 en 6 bepaalde laat onverlet de mogelijkheid dat dezelfde feiten ter beoordeling
aan de tuchtcommissie worden voorgelegd, die daarop, in overstemming met het
tuchtreglement beslist.
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