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NOTULEN 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND 
DONDERDAG 10 DECEMBER 2015 
IN ‘T VEERHUIS TE NIEUWEGEIN 

 
Notulist  
Wilma Olijhoek, office manager Nederlandse IJshockey Bond (NIJB) 
 
Aanwezig 
Zie bijgevoegde presentielijst (bijlage). 
 
Agenda 
1. Opening 
2. Mededelingen  
3. Ingekomen stukken  
4. Notulen van de buitengewone algemene ledenvergadering van 2 juni 2015  
5. Toetreding leden  
6. Vaststelling c.q. wijziging van statuten en reglementen  
7. Bestuursverkiezing  
8. Benoeming leden vaste commissies seizoen 2015-2016  
9.a. Vaststelling contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2015-2016  
9.b. Vaststelling scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2015-2016  
10.a. Jaarplan NIJB 2016  
10.b. Begroting NIJB 2016  
11. Onderscheidingen  
12. Rondvraag  
13. Sluiting 
 
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:  
 
Jammo Brizzi 
Op 30 maart 2015 is Jammo Brizzi, oud-goalie van Tilburg Trappers, overleden. Jammo 
Brizzi heeft zich na zijn actieve carriere jarenlang ingezet als voorzitter van de commissie 
van beroep. Een overleg tussen de dopingautoriteit en Jammo heeft ertoe geleid dat de 
WADA besloten heeft om finasteride een bijzondere status te geven. Dat betekent dat bij 
sporters bij wie bij een test finasteride wordt aangetroffen volstaan kan worden met een 
waarschuwing.  
 
Petra Aarts 
Tot onze grote verslagenheid bereikte ons het trieste nieuws dat Petra Aarts veel te jong 
van ons is heen gegaan. Petra zette zich jarenlang in als statisticus voor het eerste team 
van Tilburg Trappers, maar ook tijdens het WK in Tilburg in 2010. Wij wensen de familie 
van Petra veel sterkte in deze moeilijke periode. 
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De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering een moment van stilte in acht te nemen 
voor alle leden, die de NIJB in de afgelopen periode ontvallen zijn. 
  
2. Mededelingen 
De algemeen directeur deelt de berichten van verhindering mee. Er zijn berichten van 
verhindering ontvangen van Jan Hopstaken (vicevoorzitter), Theo van Gerwen (technisch 
directeur), Jan de Greef (erelid), John Ponsioen (erelid), Wim Tamboer 
(erelid/tuchtcommissie), Ruud Jonkmans (erelid/tuchtcommissie), Cyril Speijer (lid van 
verdienste), Karel van de Wal (lid van verdienste), Jean Driessen (voorzitter medische 
commissie), IJHC Dordrecht Lions, Hoornse IJshockeyvereniging “Blue Mountain Cougars”, 
Stichting Eredivisie Friesland Flyers 2014, Gijs Groningen en LIJC Leiden Lions. 
 
Ook meldt de directeur dat de aanwezige leden (clubs) 24 van de mogelijk 49 stemmen 
kunnen uitbrengen. Voor een conform de statuten geldige vergadering zijn minimaal 33 
stemmen nodig. De vergadering wordt hierop gesloten en opnieuw geopend. 
 
De convocatie is op 19 november 2015 op de website nijb.nl gepubliceerd. De agenda van 
de algemene ledenvergadering is op 19 november 2015 op de website nijb.nl gepubliceerd. 
Vanaf 3 december 2015 waren de vergaderstukken via nijb.nl te downloaden. Ook zijn links 
naar de vergaderstukken per mail verzonden.  
 
Besloten wordt om de overige mededelingen via een nieuwsbrief naar de clubs te sturen. 
 
Hierna volgt een presentatie door Harry Vlaardingerbroek van Hijs Hokij Den Haag inzake 
het binden van toeschouwers en recreatieteams aan de vereniging: Een nieuw bestuur van 
Hijs Hokj Den Haag heeft sinds 2011 een nieuw plan opgesteld. De volgende pijlers zijn 
vastgesteld: organisatie, partnership, eenheid en doelen (ambitie). Bewust is voor een 
bestuur van drie personen gekozen. Na twee jaar viel HYS The Hague weg, daardoor 
kreeg Hijs Hokij Den Haag er een eerste team bij. Dit voelde aan als het onderbrengen van 
een extra organisatie. Onder het bestuur is zijn kaderleden aangesteld, die het bestuur 
ontzorgen op diverse onderdelen. Een en ander wordt daarmee beheersbaar. Er is onder 
andere een functionaris aangesteld voor marketingactiviteiten. De database is hierna 
uitgebouwd. Steeds vaker wordt uitgewisseld met andere sporten. Betrokkenheid van 
sponsors is een belangrijke factor. Er is een grote vijver van vrijwilligers die onder één vlag 
op tal van punten worden ingezet. Ondanks het feit dat Hijs Hokij Den Haag veel 
toegangskaarten weggeeft, stijgt de vrije verkoop van wedstrijdkaarten en de verkoop van 
seizoenkaarten. Horea in eigen beheer levert substantiële inkomsten voor de vereniging. 
De Uithof krijgt geen subsidie van de gemeente. Horeca is de vereniging gegund door de 
gemeente, de vereniging investeert in verbouwingen (verbeteringen) aan de 
accommodatie. Alle teams worden gelijk behandeld. De vereniging zorgt voor ieder team 
trainingspakken en shirts. Hijs Hokij Den Haag organiseert een verenigingsdag en een 
toernooi voor seniorenteams. Dit heeft ervoor gezorgd dat de seniorenteams zich bij de 
vereniging hebben aangemeld. De vereniging zorgt voor scheidsrechters. Seniorenteams 
zorgen zelf voor spelers. Bij onvoldoende spelers vult de vereniging de seniorenteams aan. 
Hijs Hokij Den Haag organiseert op de maandagavond een vrij inloopuur om te kunnen 
trainen. Jaarlijks worden doelen (ambities) gesteld waaronder een Winter Classic in het 
stadion van ADO Den Haag. Het ledental is gegroeid van 160 naar 300 leden. Met 
ledenwerving gericht op de onderkant hoopt Hijs Hokij Den Haag uit te groeien naar een 
vereniging van 350 leden.  
 
Op de vraag van de voorzitter hoe Harry Vlaardingerbroek de BeNe-league beoordeelt, 
geeft deze aan dat de BeNe-league positief wordt ontvangen. Harry Vlaardingerbroek 
maakt zich wel zorgen over de smalle selecties van de Belgische teams.  
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De voorzitter stelt voor vaker inspiratiesessies te organiseren en clubs hiervoor te vragen.  
 
3. Ingekomen stukken 
Van de voorzitter van de medische commissie (Jean Driessen) is de volgende brief 
ontvangen: 
 

 
Een hersenschudding is een serieus probleem bij ijshockey. Zeker in een nog niet 

ontwikkeld brein. Daarbij willen wij, als medische commissie van de NIJB graag onze 
verantwoordelijkheid nemen in de bewustwording en het verminderen van de schadelijke 
gevolgen van een hersenschudding. 
 
Een hersenschudding heeft niet alleen op korte termijn gevolgen voor een kind, ook op de 
lange termijn kunnen de gevolgen groot zijn. Denk aan concentratiestoornissen, 
gedragsproblemen, en gemiste kansen wegens schoolverzuim. Ook in de grootste 
competitie ter wereld, de NHL en vanuit grote organisaties als Hockey Canada, worden de 
schadelijke gevolgen van een hersenschudding steeds meer onderkent en worden stappen 
ondernomen om de gevallen zoals Eric Lindros en Sydney Crosby in de toekomst te 
voorkomen, en beter te behandelen. 
 
Aangaande komend seizoen 2016-2017 willen wij, de medische commissie, dan ook een 
proef starten in de onder 17 competitie. Daarbij willen wij alle betrokkenen onderwijs 
aanbieden inzake het herkennen, en behandelen van hersenschuddingen. Daarbij zal 
worden geïnventariseerd hoe groot het probleem op dit moment is in Nederland. Dit kan 
door middel van zelfrapportage, maar daarnaast willen wij bond-scheidsrechters trainen in 
het herkennen van hersenschuddingen. De gevallen waarbij scheidsrechters een 
hersenschudding vermoeden zullen worden doorgegeven aan het bondsbureau waarna 
een lid van de medische commissie contact met de speler zoekt om de toedracht en de 
ernst van de klachten te achterhalen. Ook kunt u zelf contact opnemen met het 
bondsbureau indien u een hersenschudding vermoedt.  
 
Naast het actief opsporen van hersenschudding zal er een ‘return-to-play’ stappenplan 
worden gepubliceerd op de website van de NIJB, dit plan is gebaseerd op de huidige stand 
van de wetenschap en toont grote gelijkenis met de plannen van bijvoorbeeld Hockey 
Canada en ook de IIHF. 
 
Na een periode van maximaal 2 jaar zal er een officiële terugkoppeling komen van de 
resultaten van deze pilot. Graag horen wij ook uw ideeën over de aanpak van dit serieuze 
probleem. Suggesties hiervoor kunt u sturen naar: jean.driessen@nijb.nl. 
 

 
Rob van Rijswijk geeft de vergadering mee dat de IIHF samen met de FIFA een onderzoek 
naar hersenschuddingen uitvoert. Daarop geeft hij het advies dat een goed passende 
mondbeschermer de kans op een hersenschudding reduceert.  
 
Ben van Duin (IJV Amstel Tijgers anno 1963) vraagt waarom het onderzoek alleen start bij 
U17. De algemeen directeur geeft aan dat het hier eerst een pilot betreft en dat specifiek 
voor deze categorie is gekozen omdat de betreffende wedstrijden onder leiding staan van 
erkende bondsscheidsrechters, die ook een specifieke scholing hiertoe krijgen 
aangeboden.  
 
4. Notulen van de buitengewone algemene ledenvergadering van 2 juni 2015 
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de notulen van de buitengewone 

mailto:jean.driessen@nijb.nl
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algemene ledenvergadering van 2 juni 2015 vast te stellen. De notulen van de 
buitengewone algemene ledenvergadering van 2 juni 2015 worden vastgesteld.  
 
5. Toetreding leden 
De volgende rechtspersoon verzoekt om toetreding tot het lidmaatschap van de NIJB: 
 
Stichting Eredivisie Friesland Flyers 2014 
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61141135. 
Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de NIJB besloten 
de Stichting Eredivisie Friesland Flyers 2014 als lid toe te laten tot de NIJB onder de 
voorwaarde dat de Stichting Eredivisie Friesland Flyers 2014 in zijn statuten heeft 
opgenomen c.q. laat opnemen dat wat artikel 7 lid 3 van de statuten van de NIJB 
voorschrijft. Conform artikel 7 lid 6 van het huishoudelijk reglement stelt het bestuur van de 
NIJB aan de ledenvergadering voor het inleggeld van de Stichting Eredivisie Friesland 
Flyers 2014 vast te stellen op EUR 350. 
 
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering het inleggeld op EUR 350 vast te 
stellen. De algemene ledenvergadering gaat akkoord met de hoogte van het inleggeld. 
 
6. Vaststelling c.q. wijziging van statuten en reglementen 
De leden zijn voor aanvang van het seizoen 2015-2016 middels een nieuwsbrief gewezen 
op de reglementswijzigingen met het verzoek hierop eventueel uiterlijk 18 september 2015 
via info@nijb.nl te reageren. De formele goedkeuring vindt tijdens deze reguliere algemene 
ledenvergadering plaats. 
 
Een drietal jaren geleden zijn alle reglementen van de NIJB gescreend door juristen van 
DAS-verzekeringen. De juristen van DAS-verzekeringen beoordeelden de reglementen van 
de NIJB destijds als zeer professioneel en deskundig. Een enkele opmerking van de 
juristen is alsnog verwerkt in de reglementen. Twee jaar geleden zijn de statuten, het 
huishoudelijk reglement en het tuchtreglement van de NIJB in verband met toetreding tot 
het ISR inzake overtredingen Seksuele intimidatie en Doping herzien door Prof. Mr. Marjan 
Olfers. Desalniettemin zijn we door leden erop gewezen dat sommige artikelen multi-
interpreteerbaar zijn. We zullen ons daarin na afloop van het seizoen verdiepen en 
eventuele aanpassingen verwerken. De algemeen directeur roept de leden op om hun 
opmerkingen aangaande de reglementen van de NIJB te doen toekomen. 
 
De voorzitter verzoekt de algemene ledenvergadering de reglementswijzigingen formeel 
goed te keuren. De reglementswijzigingen worden door de algemene ledenvergadering 
goedgekeurd.  
 
7. Bestuursverkiezing  
Conform artikel 10 van de statuten van de NIJB stelt het bondsbestuur de vergadering voor 
de heer R. (Rob) van Rijswijk uit Tilburg te kiezen tot lid van het bestuur van de NIJB. Rob 
van Rijswijk stelt zichzelf aan de ledenvergadering voor.  
 
De voorzitter geeft aan dat het bondsbestuur op zoek was naar een bestuurslid met een 
sporttechnische achtergrond en stelt de algemene ledenvergadering voor de heer Van 
Rijswijk te kiezen tot lid van het bondsbestuur. De algemene ledenvergadering gaat 
akkoord met de benoeming van Rob van Rijswijk tot bestuurslid van de NIJB. 
 
8. Benoeming leden vaste commissies seizoen 2015-2016 
De voorzitter verzoekt de algemene ledenvergadering de volgende leden van de vaste 
commissies te benoemen: 
 

mailto:info@nijb.nl
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FINANCIËLE COMMISSIE 
B. Robers   lid 
H. Vlaardingerbroek  lid 
 
COMMISSIE VAN BEROEP 
Mr. P.P. Rousseau  voorzitter 
Mr. W.E. Dijkstra  lid 
Mr. A.G.W. Leijsen  lid 
 
MEDISCHE COMMISSIE 
Jean Driessen, MD PhD voorzitter 
Richard van Delft  lid 
Robert James Goddard lid 
Stephan Widjaja  lid 
Dr. Frank Baarveld  adviseur 
 
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 
 
De algemene ledenvergadering gaat akkoord met de benoeming van de leden van de vaste 
commissies van de NIJB. 
 
9.a. Vaststelling contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2015-2016 
Met ingang van seizoen 2002-2003 worden de contributies, bijdragen en afdrachten 
jaarlijks, bij aanvang van het seizoen, aangepast op basis van de prijsindexcijfers (augustus 
2015: 0,8%) voor gezinsconsumptie. De bedragen zijn conform afspraak afgerond. Er zijn 
een tweetal toevoegingen: de administratiekosten van een nationale transfer naar de 
Oberliga aan de NIJB en de competitie-afdracht voor deelname aan de Oberliga aan de 
NIJB.  
 
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de contributies, bijdragen en 
afdrachten seizoen 2015-2016 formeel vast te stellen. De algemene ledenvergadering stelt 
de contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2015-2016 formeel vast. 
 
9.b. Vaststelling scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2015-2016 
Met ingang van seizoen 2008-2009 worden de vergoedingen aan scheidsrechters jaarlijks, 
bij aanvang van het seizoen, aangepast op basis van de prijsindexcijfers (augustus 2015: 
0,8%) voor gezinsconsumptie. De bedragen zijn conform afspraak afgerond. 
 
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de scheidsrechtersvergoedingen 
seizoen 2015-2016 formeel vast te stellen. De algemene ledenvergadering stelt de 
scheidsrechtersvergoedingen 2015-2016 formeel vast. 
 
10.a. Jaarplan NIJB 2016 
Dit zijn de activiteiten die het bestuur van de NIJB graag in 2016 wil doen laten 
plaatsvinden en waarnaar zoveel mogelijk zal worden gestreefd. Mochten activiteiten niet 
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kunnen plaatsvinden door gebrek aan mankracht of middelen dan zal daarvan verslag 
worden gedaan in het activiteitenverslag NIJB 2016.  
 
Ron van Gestel (Stichting Topijshockey Tilburg) mist de vermelding van de deelname aan 
de Oberliga in het jaarplan. Ron van Gestel verzoekt een aantal punten zoals 
dopingvoorlichting en voorlichting over hersenschuddingen ook voor de spelers van de 
Oberliga beschikbaar te stellen. De voorzitter stelt voor dat er in het volgende jaarplan een 
paragraaf komt over deelname aan de Oberliga en de punten die daarbij betrokken zijn.  
 
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering het jaarplan NIJB 2016 vast te stellen. 
De algemene ledenvergadering stelt het jaarplan NIJB 2016 vast. 
 
10.b. Begroting NIJB 2016 
De in het jaarplan genoemde activiteiten vinden hun neerslag in de begroting van 2016. De 
penningmeester geeft een korte toelichting op de totstandkoming van de begroting NIJB 
2016.  
 
Ron van Gestel (Stichting Topijshockey Tilburg) vraagt in het kader van de salariskosten 
waarom een deel van de salariskosten is toegerekend aan topsportactiviteiten. De 
penningmeester geeft aan dat daarmee zichtbaar wordt welk deel van de salariskosten 
vrijkomt voor overige activiteiten wanneer topsportactiviteiten geschrapt zouden worden.  
 
Eric Hoffman (Stichting Topsport Eaters Limburg) vraagt naar de opbrengsten van de 
bekerfinale en geeft aan dat de verwachting zou zijn dat op basis van de toegangsprijs en 
het aantal tribuneplaatsen de opbrengsten hoger zouden zijn. De penningmeester geeft 
aan dat er niet alleen toegangskaarten maar ook arrangementen worden verkocht en dat er 
in het kader van de bekerfinale ook kosten worden gemaakt. De algemeen directeur geeft 
een verdere toelichting: 
- Gezien de nieuwe opzet van de competitie (BeNe-league) en de filosofie daarachter 
 worden de toegangsprijzen drastisch verlaagd en moet worden afgewacht hoeveel 
 belangstelling voor deze wedstrijd bestaat. 
- Duidelijk is dan dat de inkomsten beduidend lager uitvallen, maar dat de uitgaven gelijk 
 blijven. 
- De uitgaven zullen dit jaar zelfs stijgen vanwege het grote aantal genodigden. 
De heer Hoffman vraagt of er een winstdeling is over de finalisten en de bond. De 
algemeen directeur memoreert aan de afspraak dat alle opbrengsten uit de bekerfinale ten 
gunste gaan van talentontwikkeling (besluit algemene ledenvergadering juli 2013 – zie ook 
notulen algemene ledenvergadering juni 2015).  
 
Harry Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den Haag) vraagt of de sponsorinkomsten haalbaar zijn. 
De penningmeester geeft aan dat er vervolggesprekken zijn met de directie van Jack’s 
Casino over het verlengen van het sponsorcontract, dat er een sponsor is gevonden voor 
het Olympisch kwalificatietraject van de mannen en dat een aparte stichting zich tot doel 
heeft gesteld om inkomsten te werven voor de activiteiten van het nationale vrouwenteam. 
Tijdens de bekerfinale wordt een presentatie gegeven over de toekomstplannen van de 
NIJB, waarbij de deelnemers gevraagd worden binnen hun netwerk op zoek te gaan naar 
partijen die een financiële bijdrage aan de toekomstplannen van de NIJB zouden willen 
leveren. Uiteindelijk is 80% van de beoogde sponsorgelden in de begroting meegenomen. 
De aanvraag bij het KPN-fonds in het kader van subsidie voor het Olympisch kwalificatie-
traject van de vrouwen is ver gekomen, maar heeft helaas de tweede ronde niet gehaald. 
De voorzitter meldt dat subsidies aan de NIJB nog maar 10% van de totale begroting 
bedraagt.  
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De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de begroting NIJB 2016 vast te stellen. 
De algemene ledenvergadering stelt de begroting NIJB 2016 vast. 
 
11. Onderscheidingen 
Er zijn geen onderscheidingen. 
 
12. Rondvraag 
Er volgen geen vragen. 
 
13. 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 DONDERDAG 10 DECEMBER 2015 IN 

‘T VEERHUIS TE NIEUWEGEIN 
 
Bondsbestuur 
R.L. Vreeman - voorzitter 
R.F.P. van Rijswijk - vicevoorzitter 
L.B.T. Pakos - secretaris / legal affairs 
A.J.J. van der Horst - penningmeester 
 
Medewerkers bondsbureau 
A.J.J.C. van Berkel - algemeen directeur 
mevrouw W. Olijhoek - office manager 
J.P.L. Ham - medewerker financiële administratie 
 
Leden  aantal 

 stemmen 
IJV Amstel Tijgers anno 1963 3 -  B.A. van Duin 
Stichting Topsport 
 Red Eagles 's-Hertogenbosch  3 - J. Ekels 
IJshockey Vereniging 
 Red Eagles 's-Hertogenbosch  2 -  R. Pelders 
IJV Eindhoven Kemphanen 2 -  P. Daams, mevr. B. Daams 
Stichting Topijshockey Eaters Geleen 2 - E. Hoffman 
Vereniging Jeugdbelang  
 Smoke Eaters Geleen 2 - mevr. N. Kösters 
Hijs Hokij Den Haag 3 - H. Vlaardingerbroek, L.J. de Jong  
Stichting Jeugdijshockey Heerenveen  
 e.o. 1991 2 - L. Scheenstra 
Stichting Topijshockey Tilburg 3 - R. van Gestel, R. Peijs 
IJV Zoetermeer Panters 2 -  P.F. Soeters, M. Bontan 
 
Ereleden en leden van verdienste 
E. Martin -  lid van verdienste/competitiecommissie 
 
Commissieleden 
S. van Heteren - competitiecommissie  
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Leden afwezig met kennisgeving 
 aantal 

 stemmen 
IJshockeyclub Dordrecht Lions - 3  
GIJS Groningen - 2  
Stichting Eredivisie Friesland Flyers 2014 - 2 
Hoornse IJshockeyvereniging  
 “Blue Mountain Cougars” - 1  
Leidse IJshockeyclub Leiden Lions - 2 
 
Leden afwezig zonder kennisgeving 
 aantal 

 stemmen 
Stichting Support Eindhoven IJshockey - 2 
IJshockeyclub Enschede Lions - 2 
IJshockeyclub Capitals Leeuwarden - 2 
Stichting IJshockey Noviomagus - 2 
Vereniging Jeugdijshockey Nijmegen - 2 
Stichting IJshockeyclub Utrecht - 2 
Stichting Zoetermeer Panters - 2 
Individuele leden - 1 
 
Berichten van verhindering 
Jan Hopstaken - vicevoorzitter 
Theo van Gerwen - technisch directeur 
Jan de Greef - erelid 
John Ponsioen - erelid 
Wim Tamboer - erelid/lid tuchtcommissie 
Ruud Jonkmans - erelid/lid tuchtcommissie 
Cyril Speijer - lid van verdienste 
Karel van de Wal - lid van verdienste 
Jean Driessen - voorzitter medische commissie  
IJshockeyclub Dordrecht Lions - lid 
GIJS Groningen - lid 
Stichting Eredivisie Friesland Flyers 2014 - lid 
Hoornse IJshockeyvereniging  
 “Blue Mountain Cougars” - lid 
Leidse IJshockeyclub Leiden Lions - lid 
 
 
 


