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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE NEDERLANDSE 
IJSHOCKEY BOND, GEHOUDEN OP MAANDAG 17 DECEMBER 2012  

IN ‘T VEERHUIS TE NIEUWEGEIN 
 
Aanwezig 
Zie bijgevoegde presentielijst (bijlage 1 wordt nog toegevoegd). 
 

Agenda 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Ingekomen stukken 
4. Notulen van de algemene ledenvergadering van 21 november 2011 
5. Activiteitenverslag NIJB 2011 
6.a. Jaarrekening NIJB 2011 
6.b. Verslag van de financiële commissie kalenderjaar 2011 
7. Toetreding leden 
8. Bestuursverkiezing 
9. Benoeming leden vaste commissies seizoen 2012-2013 
10. Vaststelling besturingsmodel NIJB 
11.a. Vaststelling contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2012-2013 
11.b. Vaststelling scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2012-2013 
12.a. Beleidsplan NIJB 2012-2016 
12.b. Sporttechnisch beleidsplan NIJB 2012-2016 
13.a. Jaarplan NIJB 2013 
13.b. Begroting NIJB 2013 
14. Vaststelling aanvullingen c.q. wijzigingen reglementen 
15. Vaststelling licentiereglement 
16. Onderscheidingen 
17. Rondvraag 
18. 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 dit jaar is ons helaas een aantal ijshockeyvrienden en -vriendinnen ontvallen. In het 
bijzonder en zonder anderen daarbij tekort te doen, noemt de voorzitter hier: 
 
Marcel Bolsius 
Voormalig persvoorlichter van Tilburg Trappers Marcel Bolsius is zaterdag 4 februari 2012 
overleden na een ziektebed van een half jaar. Bolsius is 66 jaar oud geworden. Marcel 
Bolsius fungeerde enkele jaren als persvoorlichter van Tilburg Trappers. Daarnaast was hij 
actief als sportverslaggever bij Omroep Brabant. Bij die zender presenteerde hij ook vijftien 
jaar lang het weekendprogramma Lekker Geen Wekker. In het dagelijks leven was Bolsius 
werkzaam in het onderwijs, waaronder vele jaren als directeur van basisschool Sint-Adrianus 
in Hilvarenbeek, waar hij in december 2007 afscheid nam. Dat was ook het moment waarop 
hij stopte als radiopresentator. Wel was zijn stem nog veel te horen bij sportprogramma's op 
radio en televisie van Omroep Brabant. De NIJB heeft Marcel Bolsius leren kennen als een 
ijshockeyliefhebber met een passie voor Tilburg Trappers en het hart op de juiste plaats. 
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Harry Loos 
Op donderdag 28 juni 2012 is Harry Loos op 61-jarige leeftijd overleden. Harry Loos, in het 
dagelijks leven bloemenverkoper op de markt, raakte in 1968 verslingerd aan ijshockey bij de 
opening van de ijshal aan de Kummenaedestraat in Geleen. Hij ging al snel een rol spelen in 
de supportersvereniging en toonde zich al snel iemand die zich met hart en ziel wilde 
inzetten voor de sport. Hij speelde zelf op recreatieniveau als goalie, was actief als coach bij 
de jeugd- en seniorenteams van Geleen, als teammanager voor het eerste team en 
bestuurder van de vereniging. Harry Loos was enorm trots ook op zijn ijshockeyende 
kinderen, waarvan doelman Honoré en forward Maarten natuurlijk het bekendst zijn. In 2001 
moest Harry Loos vanwege hartproblemen veel van zijn activiteiten voor het ijshockey op 
een lager pitje zetten. Maar het ijshockeyvuur bleef in hem branden en met het organiseren 
van drie tours naar Canada in de afgelopen jaren droeg hij bij aan de ontwikkeling van een 
nieuwe generatie Geleense jeugdspelers. Ook nam hij weer plaats in het jeugdbestuur van 
de club en bleef hij als coach voor diverse teams actief. In de algemene ledenvergadering is 
Harry Loos benoemd tot lid van verdienste van de NIJB. 
 
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering een moment van stilte in acht te nemen 
voor alle leden, die de Nederlandse IJshockey Bond het afgelopen jaar ontvallen zijn. 
 
2. Mededelingen 
De directeur deelt de berichten van verhindering mee. Ook meldt hij dat de aanwezige leden 
(clubs) 33 van de mogelijk 45 stemmen kunnen uitbrengen (bijlage 1). 
 
De directeur meldt dat de convocatie en de agenda van de algemene ledenvergadering op 
28 november 2012 op de website nijb.nl zijn gepubliceerd. Vanaf 10 december 2012 waren 
de vergaderstukken via nijb.nl te downloaden. Ook zijn links naar de vergaderstukken per 
mail verzonden. 
 
Het bondsbureau van de NIJB is begin oktober 2012 verhuisd naar het Huis van de Sport in 
Nieuwegein. De NIJB heeft per juli 2012 een technisch directeur aangetrokken in de persoon 
van Theo van Gerwen en per augustus 2012 een algemeen directeur in de persoon van 
Noud van Berkel. Binnen het Huis van de Sport wordt uitputtend gezocht naar samenwerking 
met andere sportbonden. Na het aantrekken van de algemeen directeur kiest het 
bondsbestuur ervoor om van executief naar beleidsvoerend bestuur over te willen gaan. Het 
bestuur heeft begin oktober 2012 bij NOC*NSF een subsidieplan in het kader van Top 10 
binnen de sportagenda 2016 ingediend. De aanvraag tot structurele financiering van de 
topsportprogramma’s is niet gehonoreerd, echter nog wel de financiering van een deel van 
de kosten voor deelname aan het Olympische kwalificatietoernooi van het nationale 
mannenteam in Duitsland in februari 2013. Eind november 2012 heeft de NIJB een 
organisatie ontwikkelplan ingediend voor de komende vier jaren, waarop besluitvorming van 
NOC*NSF over financiering nog moet plaatsvinden. In het licht van de huidige 
ontwikkelingen alsmede het gegeven dat NOC*NSF over de financiering van het CTO per 1 
april 2013 zal besluiten, loopt het vaststellen van de begroting NIJB 2013 vertraging op. 
Mede in het kader van de begroting NIJB 2013 zal in het voorjaar van 2013 een 
buitengewone algemene ledenvergadering worden geagendeerd. 
 
De directie van de NIJB is in gesprek met de Stichting Instituut Sportrechtspraak (ISR) over 
het onderbrengen van de tuchtrechtspraak inzake seksuele intimidatie en dopingzaken bij 
het Instituut Sportrechtspraak. In het geval een samenwerking wordt aangegaan met ISR 
dienen aanpassingen plaats te vinden in de statuten van de NIJB, het huishoudelijk 
reglement van de NIJB en het tuchtreglement van de NIJB. [De kosten per afgehandelde 
zaak worden door de NIJB doorberekend aan de betreffende club. De betreffende club dient 
de kosten te verhalen op de veroordeelde persoon.] Samenwerking met ISR biedt ook de 
mogelijkheid voor clubs om voor eigen rekening gebruik te kunnen van mediation door 
deskundigen binnen het ISR. 
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Op de agenda van de buitengewone algemene ledenvergadering zullen naast de begroting 
NIJB 2013, de eventuele aanpassingen in de statuten, het huishoudelijk reglement en het 
tuchtreglement, ook de vaststelling van het licentiereglement worden geagendeerd. 
 
Voorts wordt aandacht gevraagd voor de bekerfinale Eindhoven Kemphanen en Tilburg 
Trappers op zondag 13 januari 2013 om 14:30 uur en Super Sunday op zondag 23 
december 2012. We vragen u hierbij aanwezig te willen zijn. 
 
De voorzitter geeft een toelichting op het topsportbeleid door NOC*NSF binnen de 
sportagenda 2015 en de weg die de NIJB heeft gevolgd in de aanloop naar de 
subsidieaanvraag. NOC*NSF gaf aan een plan in te dienen parallel aan de andere 
sportbonden. Het bestuur en de directie van de NIJB zullen tot het eind toe knokken om met 
NOC*NSF in onderhandeling te blijven. Het bestuur en de directie van de NIJB hebben de 
ambitie op talentontwikkeling en organisatieontwikkeling. In het kader van talentontwikkeling 
heeft het bestuur en de directie van de NIJB de ambitie om binnen een tijdslijn van 8 jaar een 
flinke stap omhoog te gaan op de internationale ladder. 
 
Harry Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den Haag) vraagt of NOC*NSF een verklaring heeft 
gegeven waarom andere sportbonden wel subsidie hebben gekregen. De voorzitter geeft 
aan dat NOC*NSF daarop geen antwoord wil geven. Het bestuur en de directie van de NIJB 
hebben besloten om het ‘straatvechten’ voorlopig te laten, maar wel tot het uiterste te zullen 
gaan. John Ponsioen (financiële commissie) vraagt naar het verschil van inkomsten. De 
voorzitter geeft aan dat het een afbouwregeling betreft van zo’n EUR 120.000 naar 50%, 
naar 0%. 
  
De directeur geeft een toelichting op de overige subsidies, die zijn aangevraagd voor de 
deadline van 1 december 2012. Het gaat hier onder andere om subsidies in het kader van 
algemeen functioneren, gekwalificeerd sportkader, veilig sportklimaat en organisatie-
ontwikkeling. 
 
Veilig Sportklimaat 
Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen!. Maar die mooie emoties 
die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Iedereen kent de 
voorbeelden wel: de sporter die te agressief speelt, de scheidsrechter die belaagd wordt en 
de bestuurder die niet durft in te grijpen. De sportbonden en NOC*NSF vinden dat iedereen 
een leven lang moet kunnen genieten van sport. Daarom gaan we samen met verenigingen 
ervoor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn. Het 
programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en 
ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken. 
 
Ook komend jaar gaat de NIJB er samen met de verenigingen alles aan doen om sportiviteit 
en respect om en rond de ijsbanen te bevorderen en het speelplezier te stimuleren. De NIJB 
besteedt hier de komende tijd, samen met andere sportbonden, extra aandacht aan vanuit 
het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’. 
 
Onderwerpen binnen VSK zijn ‘Verenigingen en bestuurders’, ‘Trainers/coaches/ 
begeleiders’, ‘Scheidsrechters/officials’, ‘Theatervoorstellingen, ‘Aanpak excessen’ en 
‘Tuchtrecht’. Met betrekking tot ‘Trainers/coaches/begeleiders’ bestaat de mogelijkheid tot 
het inschrijven op diverse modules. Op de website van de NIJB staat gerichte informatie. 
Deelname is gratis. Er is wel haast geboden om in te schrijven. De NIJB heeft 2 mensen 
benoemd, die de intake voor VSK bij verenigingen verrichten: Ron Perdon en Sophie 
Chermin. Zij zullen in het kader van VSK de behoeften bij clubs polsen en hun adviseren. Ze 
zullen tevens van de gelegenheid gebruik maken om ook andere behoeften van clubs te 
inventariseren (werving, technische zaken, organisatorisch). De intakers zullen clubs 
telefonisch benaderen. 
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3. Ingekomen stukken 
Van de financiële commissie is het verslag van de financiële commissie ontvangen. Dit 
verslag komt aan de orde bij agendapunt 6. 
 
4. Notulen van de algemene ledenvergadering van 21 november 2011 
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de notulen van de algemene 
ledenvergadering van 21 november 2011 vast te stellen. De notulen worden vastgesteld. 
 
5. Activiteitenverslag NIJB 2011 
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering het activiteitenverslag NIJB 2011 vast te 
stellen. Het activiteitenverslag NIJB 2011 wordt vastgesteld. 
 
6.a. Jaarrekening NIJB 2011 
De penningmeester geeft een korte toelichting op de jaarrekening NIJB 2011. 
 
Onder overige organisatiekosten staan onder andere opgenomen kosten inhuur NOC*NSF 
werkgroepssessies Samen bouwen aan vertrouwen (EUR 10.000) [hier staat EUR 10.000 
subsidie Fonds ontwikkeling bonden tegenover], kosten Dag van het ijshockey (EUR 3.500), 
accountantskosten (EUR 2.300), organisatiekosten Ron Berteling Schaal-wedstrijd (EUR 
1.000), organisatiekosten Bekerfinale (EUR 1.100), kosten administratieve verwerking 
seizoenkaarthouders (EUR 1.100). Aan de lastenkant is onder kosten internetsite de extra 
kosten opgenomen van de webportal Eredivisie. Aan de lastenkant is reis- en verblijfkosten 
bestuurskosten hoger uitgevallen dan begroot door het uitvoerend karakter van het 
bondsbestuur. Aan de lastenkant is een bedrag van EUR 56.000 afgeboekt op oninbare 
schulden van clubs aan de NIJB. Aan de batenkant is in het kader van subsidies 
Lottogelden/NOC*NSF extra een tussentijdse verhoging bestedingsplan ontvangen van EUR 
30.500. In het kader van donaties IIHF is een bedrag van EUR 20.650 extra ontvangen 
(prijzengeld nationaal mannenteam). 
 
De jaarrekening is gecontroleerd door Inventive Control, waarvoor wij verwijzen naar de 
accountantsverklaring. Wij stellen u voor de jaarrekening 2011 vast te stellen 
overeenkomstig de voorgelegde stukken, welke vaststelling het bondsbestuur, 
overeenkomstig artikel 13 van de statuten, tot décharge strekt. 
 
Harry Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den Haag) vraagt naar de verhoging van de 
wedstrijdgelden. De penningmeester geeft aan dat onder andere een bijdrage voor 
deelname aan de Eredivisie van de Koninklijke Belgische IJshockey Federatie zorgt voor een 
verhoging. Harry Vlaardingerbroek vraagt naar de afboekingen van EUR 56.000. De 
penningmeester geeft aan dat een aanmaningstructuur gehanteerd gaat worden en dat (in 
de toekomst) door middel van een licentiereglement clubs worden gemonitord en 
gesanctioneerd. Jan de Greef vraagt naar de systematiek van het inleggeld. De 
penningmeester geeft aan dat daar waar mogelijk een oude schuld wordt meegenomen in 
het inleggeld. De penningmeester geeft aan dat in sommige steden een schuld is 
opgebouwd waar geen opvolger komt. In sommige gevallen zijn regelingen getroffen in het 
kader van het afbetalen van de schuld, waarbij eveneens de resterende schuld moest 
worden afgeboekt. Met betrekking tot een van de posten is de NIJB in procedure verwikkeld, 
waarbij via de kantonrechter geprobeerd wordt om (een deel van) de schuld terug te halen. 
Bij een enkele club is sprake van een dispuut, waar geen oplossing of compromis voor komt. 
In het geval van clubs die wegvallen, waarvoor geen nieuwe club op hetzelfde niveau wordt 
opgericht, is het terughalen van de schuld via inleggeld niet van toepassing en zal tot 
afboeking moeten worden overgegaan. Het licentiereglement en het huishoudelijk reglement 
geven handvaten. John Ponsioen (financiële commissie) stelt voor om nieuwe clubs binnen 
een termijn van vijf jaar een schuld van een oude club voor te leggen. De penningmeester 
heeft gemeend een schone jaarrekening te willen voorleggen. Ron van Gestel (Stichting 
Topijshockey Tilburg) stelt voor om in het voorzittersoverleg Eredivisie dit punt te bespreken. 
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Harry Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den Haag) verzoekt om een systeem in te bouwen, 
waardoor het risico beperkt wordt. De penningmeester is hier zeker voorstander van. De 
voorzitter is van mening dat betalingsverplichtingen voldaan moeten worden. Dit  is cruciaal 
voor de NIJB. Harry Vlaardingerbroek is van mening dat daar waar het risico het grootst is, 
maatregelen genomen moeten worden. 
 
De jaarrekening 2011 wordt vastgesteld en de algemene ledenvergadering verleent het 
bondsbestuur décharge voor het gevoerde financiële beleid. 
 
6.b. Verslag van de financiële commissie kalenderjaar 2011 
John Ponsioen (lid financiële commissie) leest het verslag van de financiële commissie voor 
(bijlage 2). De financiële commissie doet het voorstel aan de algemene ledenvergadering tot 
het verlenen van decharge voor het gevoerde financiële beleid. De financiële commissie  
wenst echter een uitzondering te maken. De financiële commissie wil een nader onderzoek 
verrichten naar kosten binnen de post bestuurskosten, waar geen bonnen tegenover staan. 
De financiële commissie verzoekt het bondsbestuur dringend om de oud-voorzitter (Joop 
Vullers) met klem te verzoeken om de niet verantwoorde posten alsnog van bewijslast te 
voorzien. De penningmeester is hiermee bij aantreden geconfronteerd. De penningmeester 
heeft de oud-voorzitter verzocht om de onderliggende bonnen in te leveren. De 
penningmeester heeft vervolgens de oud-voorzitter een brief gestuurd inzake de persoonlijke 
fiscale verantwoordelijkheid. Harry Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den Haag) vraagt naar de 
hoogte van het bedrag. De penningmeester geeft aan dat het om enkele duizenden euro’s 
gaat. Harry Vlaardingerbroek vraagt of de uitgaven aannemelijk zijn. De penningmeester 
schat dit zo in. John Ponsioen meent dat opnamen in het buitenland verantwoord moeten 
worden. De voorzitter geeft aan dat het huidige bondsbestuur geen creditcard heeft en dat 
het bondsbestuur alleen kilometers declareert tegen een vergoeding van EUR 0,19. Alleen 
het bondsbureau heeft een bankpas, waarmee kantoor- en kantine-artikelen worden 
aangeschaft in overleg met de directeur. 
 
7. Toetreding leden 
De volgende rechtspersonen verzoekt om toetreding tot het lidmaatschap van de 
Nederlandse IJshockey Bond: 
 
Stichting IJshockeyvrienden Amsterdam 2012 
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56156502. 
Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de Nederlandse 
IJshockey Bond besloten de Stichting IJshockeyvrienden Amsterdam 2012 als lid toe te laten 
tot de Nederlandse IJshockey Bond onder de voorwaarde dat de Stichting 
IJshockeyvrienden Amsterdam 2012 in zijn statuten heeft opgenomen c.q. laat opnemen dat 
wat artikel 6 lid 2 van de statuten van de NIJB voorschrijft. Conform artikel 7 lid 3 van het 
huishoudelijk reglement stelt het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond aan de 
ledenvergadering voor het inleggeld van de Stichting IJshockeyvrienden Amsterdam 2012 
vast te stellen op EUR 10.737,23.  
 
Stichting Support Eindhoven IJshockey 
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17219992. 
Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de Nederlandse 
IJshockey Bond besloten de Stichting Support Eindhoven IJshockey als lid toe te laten tot de 
Nederlandse IJshockey Bond onder de voorwaarde dat de Stichting Support Eindhoven 
IJshockey in zijn statuten heeft opgenomen c.q. laat opnemen dat wat artikel 6 lid 2 van de 
statuten van de NIJB voorschrijft. Conform artikel 7 lid 3 van het huishoudelijk reglement stelt 
het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond aan de ledenvergadering voor het inleggeld 
van de Stichting Support Eindhoven IJshockey vast te stellen op EUR 350,00.  
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Stichting Eredivisie Friesland Flyers 2012 
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56050119. 
Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de Nederlandse 
IJshockey Bond besloten de Stichting Eredivisie Friesland Flyers 2012 als lid toe te laten tot 
de Nederlandse IJshockey Bond onder de voorwaarde dat de Stichting Eredivisie Friesland 
Flyers 2012 in zijn statuten heeft opgenomen c.q. laat opnemen dat wat artikel 6 lid 2 van de 
statuten van de NIJB voorschrijft. Conform artikel 7 lid 3 van het huishoudelijk reglement stelt 
het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond aan de ledenvergadering voor het inleggeld 
van de Stichting Eredivisie Friesland Flyers 2012 vast te stellen op EUR 8.350,00. 
De voorzitter verzoekt de algemene ledenvergadering de voorgestelde inleggelden vast te 
stellen. 
 
De algemene ledenvergadering stelt de voorgestelde inleggelden vast. 
 
8. Bestuursverkiezing 
De voorzitter meldt het aftreden van Arnoud van Berkel als vice-voorzitter en Cees van 
Broekhoven als secretaris bij de NIJB. Zij stellen zich niet herkiesbaar. Er zijn vacatures 
binnen het bondsbestuur op het gebied van technische zaken en juridische zaken 
(secretaris). Het bondsbestuur doet een oproep aan de clubs kandidaten aan te dragen 
teneinde deze functies het komende jaar in te vullen. 
 
9. Benoeming leden vaste commissies seizoen 2012-2013 
De voorzitter verzoekt de algemene ledenvergadering de volgende leden van de vaste 
commissie te benoemen: 
 
FINANCIËLE COMMISSIE 
B. Robers   lid 
J.Th.M.C. Ponsioen  lid 
 
COMMISSIE VAN BEROEP 
Mr. P.P. Rousseau  voorzitter 
Jhr. Mr. P.R. Feith  lid 
Mr. A.G.W. Leijsen  lid 
 
MEDISCHE COMMISSIE 
J.M.M. Driessen, MD  voorzitter 
M. Sanchez Horneros lid 
Dr. F. Baarveld  lid 
 
Verdere aanvulling in de loop van komend jaar; gesprekken met diverse kandidaten worden 
gevoerd. 
 
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 financiële commissie, de commissie van beroep, de medische commissie en het college 
van arbiters worden conform het voorstel benoemd. 
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De NIJB is erin geslaagd om met de volgende personen de licentiecommissie te formeren; 
de leden van de licentiecommissie zijn benoemd door het bondsbestuur: 
 
LICENTIECOMMISSIE 
Dr. Mr. S.F.H.  Jellinghaus voorzitter 
D.B.C. Contzé   lid 
Drs. J. van Dongen  lid 
J.A.J. de Greef  adviseur 
 
10. Vaststelling besturingsmodel NIJB 
De voorzitter verzoekt de algemene ledenvergadering de bestuursprofielen vast te stellen. 
De algemene ledenvergadering stelt de bestuursprofielen vast. 
 
11.a. Vaststelling contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2012-2013 
De directeur vraagt de algemene ledenvergadering de contributies, bijdragen en afdrachten 
seizoen 2012-2013 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 worden conform het voorstel (bijlage 3) vastgesteld. 
 
11.b. Vaststelling scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2012-2013 
De directeur vraagt de algemene ledenvergadering de scheidsrechtersvergoedingen seizoen 
2012-2013 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 worden 
conform het voorstel (bijlage 3) vastgesteld. 
 
12.a. Beleidsplan NIJB 2012-2016 
De directeur geeft een toelichting op het beleidsplan NIJB 2012-2016. De voorzitter vraagt 
de algemene ledenvergadering het beleidsplan NIJB 2012-2016 vast te stellen. Harry 
Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den Haag) refereert naar de financiële paragraaf en gaat ervan 
uit dat de opgenomen post van EUR 50.000 op jaarbasis minimaal is en dat gezien de 
ambitieuze plannen meer financiële middelen nodig zullen zijn. De directeur geeft aan dat de 
doelstelling in het plan gebaseerd zijn op de verwachting van subsidies. Harry 
Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den Haag) vraagt naar de verplichting tot het hebben van een 
jeugdtrainer. De voorzitter en de directeur vragen Harry Vlaardingerbroek hierop terug te 
komen tijdens 12.b. De directeur geeft aan dat de verplichting tot het hebben van een 
jeugdtrainer in het licentiereglement wordt vastgesteld. 
 
Het beleidsplan NIJB 2012-2016 wordt door de algemene ledenvergadering goedgekeurd. 
 
12.b. Sporttechnisch beleidsplan NIJB 2012-2016 
De technisch directeur geeft een toelichting op het sporttechnisch beleidsplan NIJB 2012-
2016. De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering het sporttechnisch beleidsplan 
NIJB 2012-2016 vast te stellen. 
 
De NIJB ontwikkelt een licentiereglement, waarbij voorwaarden gesteld worden op 
organisatorisch en financieel gebied. De NIJB gaat samen met de technisch coördinatoren 
een betere competitieopzet van jeugdcompetities onderzoeken. De kaderopleidingen zullen 
worden aangeboden, waarbij mogelijk minimaal een verplichting kan gaan gelden voor het 
volgen van de opleiding tot sportleider 1. Gekeken wordt hoe de verplichting reglementair 
vastgelegd gaat worden. De NIJB biedt train-de-trainer-opleidingen, hockey development 
camps en speedclinics, waarbij bepaalde onderwerpen behandeld zullen worden, zowel in 
theorie als in praktijk. De technisch directeur hoopt op zoveel mogelijk deelnemers. Bij geen 
deelname door clubs zal een achterstand in ontwikkeling gaan ontstaan. Tijdens de Dag van 
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het ijshockey zullen eveneens clinics worden georganiseerd. Deelname zal in de toekomst 
noodzakelijk zijn om de trainerslicentie te kunnen blijven behouden. De NIJB beoogt 
uitbreiding van de nationale teams naar U14 en U12. De NIJB implementeert een 
talentvolgsysteem teneinde beter inzicht te krijgen in het aanwezige talent. Belangrijk is 
scouts en regiomanagers te vinden om clubs te kunnen ondersteunen met de juiste kennis. 
De technisch directeur geeft aan dat NOC*NSF per 1 april 2013 besluit over 
subsidieverstrekking aan het CTO-ijshockey. De NIJB zal het CTO adviseren bij het 
opstellen van het plan om ervoor te zorgen dat NOC*NSF het CTO wil blijven ondersteunen. 
Gekeken moet worden naar instroom, doorstroom en uitstroom. De technisch directeur 
noemt de (regionale) talentcentra in Tilburg, Dordrecht en Zoetermeer. De Gemeente 
Dordrecht participeert in het talentcentrum in Dordrecht teneinde hier een succes van te 
maken. De technisch directeur biedt aan om clubs op maatwerk van ondersteuning te willen 
zijn. Op weg naar succes heeft te maken met hoe we er met zijn allen achter gaan staan. 
 
Joost Ekels (Den Bosch) brengt in het kader van talentontwikkeling het volgende naar voren. 
Clubs hebben betaalde jeugdtrainers in huis. Binnen het ijshockey zie je goede spelers 
verdwijnen naar het CTO. Joost Ekels vraagt naar het in het leven brengen van 
opleidingsvergoedingen. Jan de Greef geeft aan dat opleidingsvergoedingen in het 
licentiereglement worden opgenomen. Bij de uitstroom van het CTO zal de speler 
geadviseerd worden terug te keren naar de oude club mits de oude club de juiste 
topsportcultuur heeft, aldus de technisch directeur. Piet Borgman (Stichting Zoetermeer 
Panters) zou het kwalijk vinden als de club aan bepaalde criteria moet voldoen om voor een 
opleidingsvergoeding in aanmerking te komen. De technisch directeur geeft aan dat de 
speler uiteindelijk zelf bepaalt naar welke club de speler terugkeert. De technisch directeur is 
intern aan het onderzoeken hoe een betere samenwerking met de clubs tot stand zou 
kunnen komen. Jeroen van Bergen (Stichting IJshockey Noviomagus) brengt naar voren dat 
bij het wegvallen van spelers naar het CTO, het niveau van bijvoorbeeld U17-teams omlaag 
gaat. De technisch directeur meent dat wanneer het niveau van de spelers omhoog gaat, dat 
wanneer er meer succes wordt behaald op internationaal niveau, dit de clubs meer de ruimte 
geeft om de sport op een hoger plan te brengen. De technisch directeur onderzoekt de 
oplossing naar het probleem. Gezocht moet worden naar talentontwikkeling op regionaal 
niveau. 
 
De voorzitter geeft aan dat met het CTO een piramide wordt gemaakt om jeugd in een 
bepaalde fase op een hoger niveau te krijgen. Met een bredere sport en een betere 
sportopleiding speelt het probleem bij de clubs minder. Het is een keuze, die echter ook 
minpunten kent. Het bestuur en de directie van de NIJB menen toch te willen doorzetten om 
een bepaalde groep te ontwikkelen en de aanvoer naar nationale teams mogelijk te maken. 
De voorzitter meent dat wel gekeken moet worden naar betere oplossingen. De technisch 
directeur geeft aan dat het CTO voor de NIJB misschien nu niet het beste systeem is, 
wellicht nog iets te vroeg is voor de NIJB. Maar nu besluiten ermee te stoppen, zou zonde 
zijn voor de toekomst, wanneer in het kader van de instroom wel breder geselecteerd kan 
worden. De vijver moet niet alleen in kwantiteit, maar ook op kwaliteit ontwikkeld worden. De 
beste trainers moeten op de jongste leeftijd gezet worden. Straks zou het CTO wellicht wel 
op een beter niveau kunnen presteren.  
 
Harry Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den Haag) geeft zijn complimenten op het sporttechnisch 
beleidsplan en met name het nationale U12-team. Harry Vlaardingerbroek vraagt of clubs 
data krijgen waarop gebruik van faciliteiten gemaakt kan worden. De technisch directeur 
geeft een toelichting op de train-de-trainer-programma’s. Hier zal een prijskaartje aan 
verbonden zijn. De technisch directeur verzoekt de clubs hiervoor de technisch directeur in 
huis uit te nodigen. Clubs kunnen elkaar helpen, bijvoorbeeld met keepertrainingen. 
 
Het sporttechnisch beleidsplan NIJB 2012-2016 wordt door de algemene ledenvergadering 
goedgekeurd. 
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13.a. Jaarplan NIJB 2013 
Dit zijn de activiteiten die het bestuur graag in 2013 wil doen laten plaatsvinden en waarnaar 
zoveel mogelijk zal worden gestreefd. Mochten activiteiten niet kunnen plaatsvinden door 
gebrek aan mankracht of middelen dan zal daarvan verslag worden gedaan in het 
activiteitenverslag NIJB 2013. De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering het 
jaarplan NIJB 2013 vast te stellen. Het jaarplan NIJB 2013 wordt door de algemene 
ledenvergadering goedgekeurd. 
 
13.b. Begroting NIJB 2013 
De begroting NIJB 2013 zal worden voorgelegd in het voorjaar 2013 tijdens een 
buitengewone algemene ledenvergadering. 
 
14. Vaststelling aanvullingen c.q. wijzigingen reglementen 
De directeur geeft een toelichting op de wijzigingen van reglementen (zie bijlage 4). De 
voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de wijzigingen van reglementen vast te 
stellen. Aanpassingen op de statuten in het kader van de minimale kwaliteitseisen van 
NOC*NSF met betrekking tot het reglement Seksuele Intimidatie, de vaststelling van het 
reglement Seksuele Intimidatie en de vaststelling van het licentiereglement zullen 
plaatsvinden op de buitengewone algemene ledenvergadering in het voorjaar van 2013. De 
wijzigingen van reglementen worden door de algemene ledenvergadering goedgekeurd. 
 
15. Vaststelling licentiereglement 
Vaststelling van het licentiereglement zal plaatsvinden op de buitengewone algemene 
ledenvergadering in het voorjaar van 2013. 
 
16. Onderscheidingen 
Het bondsbestuur draagt de volgende personen voor tot lid van verdienste van de 
Nederlandse IJshockey Bond: 
 
Ron Berteling 
Ron staat bekend als het boegbeeld van het ijshockey in Nederland. Hij heeft sinds het 
seizoen 1974-1975 in de Eredivisie 759 wedstrijden gespeeld, waarin 548 goals en 705 
assists (totaal 1253). In zijn lange carrière als speler won Ron talloze prijzen waaronder vier 
landstitels, vijf nationale bekers en de Frans Henrichs Bokaal. Ron heeft in de periode van 
27-12-1976 tot en met 11-04-1999 213 interlands gespeeld, waarin 92 goals en 103 assists. 
Met totaal 195 punten voor het nationale team staat Ron op de derde plaats in de 
topscorerslijst allertijden. Hoogepunten uit zijn carrière waren vast het 
Wereldkampioenschap ijshockey voor B-landen 1979 in Roemenië, waar de Nederlandse 
ijshockeyploeg promotie afdwong naar de A-groep, de Olympische Winterspelen van 1980 in 
Lake Placid (negende plaats) en het Wereldkampioenschap voor A-landen in 1981 in 
Zweden. In 1994 werd Ron door Erica Terpstra 1994 geridderd in de Orde van Oranje 
Nassau voor zijn verdiensten voor het Nederlandse ijshockey.. Na zijn actieve carrière is Ron 
de laatste jaren onder andere coach van het eerste in Amsterdam en trainer van de jeugd in 
Amsterdam. Naar hem is de Ron Berteling Schaal genoemd. Graag draagt het bondsbestuur 
Ron Berteling voor aan de algemene ledenvergadering voor de benoeming tot lid van 
verdienste van de NIJB. 
 
De algemene ledenvergadering benoemt de heer Ron Berteling tot lid van verdienste van de 
Nederlandse IJshockey Bond. 
 
Wil Zwarthoed 
Wil Zwarthoed debuteerde in het eerste team van Smoke Eaters in het seizoen 1985-1986 
als speler en stopte met de actieve wedstrijdsport in 2003. Zijn coachingcarriere bij Smoke 
Eaters begon in 1996 als opvolger van Cliff Stewart. Wil had toen al enige jaren ervaring als 
coach, want samen met Herman Dame trainde hij vanaf begin jaren ’90 de Oranje Kadetten. 



NOTULEN ALV NIJB 17-12-2012 
10 

 

Hij was als begeleider betrokken bij alle nationale juniorenteams, van U14 t/m U20. Het 
laatste toernooi waarbij hij betrokken was, is het WK U18 in 2010 waar hij samen met Ron 
Berteling het Jong Oranje-team coachte. Ook gaf Wil les op verschillende HDC’s en 
ijshockeyscholen. In het eerste CTO-seizoen was hij een van de trainers. Samen met Hans 
van Rijssel trainde hij de Jeugd Olympische deelnemers dat resulteerde in een gouden 
medaille voor zijn dochter Julie. Hij stond altijd klaar om in te vallen als er een beroep op 
hem werd gedaan. Graag draagt het bondsbestuur Wil Zwarthoed voor aan de algemene 
ledenvergadering voor de benoeming tot lid van verdienste van de NIJB. 
 
De algemene ledenvergadering benoemt de heer Wil Zwarthoed tot lid van verdienste van de 
Nederlandse IJshockey Bond. 
 
Rob Theunissen 
Rob is als tiener in het begin van de zeventiger jaren lid geworden van de Nederlandse 
IJshockey Bond. In zijn toenmalige woonplaats Den Bosch zette hij zijn eerste schreden op 
het ijs als scheidsrechter. Dat was in een periode dat het Nederlandse ijshockey hoogtij 
kende en vele toeschouwers de verrichtingen van lokale helden, buitenlandse sterren en de 
immigrantenzonen gadesloegen. Het was ook de tijd van Al Tarnowski, John Lennon, Ted 
Langdon en Jim Cressman. Canadese scheidsrechtersinstructeurs die door de NIJB naar 
Nederland werden gehaald om talenten op te sporen en hen op te leiden tot volwaardige 
scheidsrechters. Rob was een van die talenten die op zijn 18e al als linesman in de top van 
het vaderlandse ijshockey meedeed. In volle hallen werden heroïsche gevechten gevoerd, 
waarbij de adrenaline, ook bij scheidsrechters door de aderen vloeiden. Een jaar of twintig 
heeft Rob dat volgehouden. Na zijn actieve carrière trad Rob toe tot de scheidsrechters-
commissie, waar hij vicevoorzitter van werd. Dat hield hij, ondanks de tegenslagen die hij in 
de privésfeer kende, maar liefst 19 jaar vol. In die tijd was Rob actief als supervisor en 
docent. Nog belangrijker was zijn rol als de persoon die zaken wist te relativeren, die 
incidenten tot de juiste proporties wist terug te brengen en die vooral door zijn mede-
commissieleden als klankbord en adviseur werd gebruikt en daardoor voor het 
scheidsrechterswezen van onschatbare waarde was. Jammer dat hij afscheid heeft 
genomen van het scheidsrechterswereldje, maar we gunnen hem, samen met zijn nieuwe 
partner, een fijne en gelukkige toekomst waarbij ze samen kunnen genieten van hun 
gemeenschappelijke interesses. Graag draagt het bondsbestuur Rob Theunissen voor aan 
de algemene ledenvergadering voor de benoeming tot lid van verdienste van de NIJB. 
 
De algemene ledenvergadering benoemt de heer Rob Theunissen tot lid van verdienste van 
de Nederlandse IJshockey Bond. 
 
Meine Dijkstra 
Meine Dijkstra is in 1995 als vicevoorzitter toegetreden tot de tuchtcommissie van de NIJB, 
waarna hij in 1997 voorzitter van de tuchtcommissie van de NIJB (15 jaar) is geworden, 
welke functie hij nu nog steeds bekleedt (totaal 17 lid van de tuchtcommissie van de NIJB). 
Graag draagt het bondsbestuur Meine Dijkstra voor aan de algemene ledenvergadering voor 
de benoeming tot lid van verdienste van de NIJB. 
 
De algemene ledenvergadering benoemt de heer Meine Dijkstra tot lid van verdienste van de 
Nederlandse IJshockey Bond. 
 
Herman Dame 
Herman Dame is pas op late leeftijd (was reeds senior) met ijshockey begonnen. Hij heeft bij 
HIJS Den Haag, Rotterdam en HOKIJ Den Haag gespeeld. Tijdens zijn ijshockeycarrière 
heeft hij onder andere met Doug Mason en Dennis van Rijswijk met goed gevolg de 
coachcursus (A diploma) gevolgd. Hij is zes jaar coach van het kadettenteam en één jaar 
coach van het eerste team van HIJS Den Haag geweest. In 1987 is Herman Dame als lid 
toegetreden tot de tuchtcommissie van de NIJB, welke functie hij nog steeds bekleedt (totaal 
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25 jaar lid van de tuchtcommissie van de NIJB). Graag draagt het bondsbestuur Herman 
Dame voor aan de algemene ledenvergadering voor de benoeming tot lid van verdienste van 
de NIJB. 
 
De algemene ledenvergadering benoemt de heer Herman Dame tot lid van verdienste van 
de Nederlandse IJshockey Bond. 
 
Frank Dobbelaar 
Frank Dobbelaar is zijn ijshockeycarrière als elfjarige jongen begonnen bij Nijmegen. 
Vervolgens heeft hij bij Leiden, HIJS Den Haag, Utrecht en HOKIJ Den Haag gespeeld. Ook 
is hij voor Jong Oranje en in één oefenwedstrijd (Denemarken) voor het nationale 
mannenteam uitgekomen, waarin hij zelfs eenmaal wist te scoren. In 1985 is Frank 
Dobbelaar als lid toegetreden tot de tuchtcommissie van de NIJB. Sinds 1995 is hij 
vicevoorzitter van de tuchtcommissie van de NIJB, welke functie hij nog steeds bekleedt 
(totaal 27 jaar lid van de tuchtcommissie van de NIJB). Graag draagt het bondsbestuur Frank 
Dobbelaar voor aan de algemene ledenvergadering voor de benoeming tot lid van verdienste 
van de NIJB. 
 
De algemene ledenvergadering benoemt de heer Frank Dobbelaar tot lid van verdienste van 
de Nederlandse IJshockey Bond. 
 
17. Rondvraag 
Het erelid Jacques Herijgers richt namens de erevoorzitter een dankwoord aan het 
bondsbestuur, het personeel en de aanwezige oud-voorzitters. 
 
De directeur krijgt tijdens de vergadering het bericht dat Ruijters Eaters Geleen tot 
sportploeg van het jaar 2012 van de provincie Limburg is uitgeroepen. 
 
18. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.  
 
Voorzitter:      Secretaris: 
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BESTUURSVERKIEZING 
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND 

ALV, 17-12-2012 
AGENDAPUNT 8 

 
De leden van het bondsbestuur worden benoemd voor een periode van vier jaren. De 
voorzitter wordt in functie benoemd, de overige bestuurders als bestuurslid. Aftredende leden 
van het bondsbestuur kunnen nadien aansluitend tweemaal voor eenzelfde periode van vier 
jaren worden herbenoemd. Bestuurders hebben een maximale aaneengesloten 
zittingstermijn van twaalf jaar. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk tijdens de 
eerstvolgende vergadering van de bondsvergadering voorzien. Het streven is een optimale 
spreiding in aan- en aftreden te hanteren. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, 
neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger in de aan- en aftreedcyclus zodat 
voorzitter, vice-voorzitter en/of bestuurssecretaris nooit tegelijkertijd aftredend zijn. 
Collectief aftreden van het bestuur is onwenselijk, omdat daarmee het organisatiegeheugen 
van de bond verloren gaat. 
 
Om de continuïteit in het bestuur te waarborgen, wordt een rooster van aftreden vastgesteld. 
Dit rooster is openbaar. 
 
Functie:     Voorzitter  
Cyclus:     2013-2017-2021… 
Naam:      Ruud Vreeman 
Datum aantreden:    ALV 2011 (21-11-2011) gekozen tot voorzitter 
Datum volgende herverkiezing:  ALV 2013 
 
Functie:      Vice-voorzitter 
Cyclus:     2012-2016-2020… 
Naam:      Arnoud van Berkel 
Datum aantreden:     ALV 2002 (19-09-2002) 
Datum tussentijds aftreden:    08-09-2006 
Datum aantreden:     ALV 2006 (19-12-2006) 
Datum laatste herverkiezing:   ALV 2008 (23-06-2009) 
Datum aftreden:     01-08-2012 
 
Functie:     Secretaris 
Cyclus:     2014-2018-2022… 
Naam:      Cees van Broekhoven 
Datum aantreden:    ALV 2010 (29-11-2010) 
Datum aftreden:    ALV 2012 
 
Functie:     Bestuurslid Legal & Finance 
Cyclus:     2015-2019-2023… 
Naam:      Theo Assmann 
Datum aantreden:    ALV 2011 (05-11-2011) 
Datum volgende herverkiezing:   ALV 2015 
 
Functie:     Bestuurslid PR & Marketing 
Cyclus:     2015-2019-2023… 
Naam:      Jaap Hermsen 
Datum aantreden:    ALV 2011 (05-11-2011) 
Datum volgende herverkiezing:   ALV 2015 
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BENOEMING LEDEN VASTE COMMISSIES 
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND 

ALV, 17-12-2012 
AGENDAPUNT 9 

 
FINANCIËLE COMMISSIE 
B. Robers   lid 
J.Th.M.C. Ponsioen  lid 
 
COMMISSIE VAN BEROEP 
Mr. P.P. Rousseau  voorzitter 
Jhr. Mr. P.R. Feith  lid 
Mr. A.G.W. Leijsen  lid 
 
MEDISCHE COMMISSIE 

J.M.M. Driessen, MD voorzitter 

M. Sanchez Horneros lid 
Dr. F. Baarveld  lid 
 
Verdere aanvulling in de loop van komend jaar; gesprekken met diverse kandidaten worden 
gevoerd. 
 
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 



CONTRIBUTIES, BIJDRAGEN EN AFDRACHTEN SEIZOEN 2012-2013

Seizoen Seizoen

2011-2012 2012-2013

(index:) + 2,6% (index:) + 2,3%

EUR EUR

CONTRIBUTIE

contributie per lid, per seizoen 1.396,67 1.428,80            

CONTRIBUTIE INDIVIDUEEL LIDMAATSCHAP

competitie senioren 18,21 18,63                  

competitie senioren Tweede, Derde en Vierde divisie 7,00 7,00                    

competitie ARHL 7,00 7,00                    

competitie studenten 7,00 7,00                    

competitie U17 tot en met U12 14,57 14,90                  

competitie mini en welpen 7,00 7,00                    

recreatief senioren 7,00 7,00                    

recreatief junioren 7,00 7,00                    

ere-leden, leden van verdienste 7,00 7,00                    

NIJB-bestuurders 7,00 7,00                    

NIJB-vrijwilligers/medewerkers 7,00 7,00                    

NIJB-scheidsrechters 5,00 5,00                    

clubbestuurders 7,00 7,00                    

teambegeleiders 7,00 7,00                    

bench-officials 7,00 7,00                    

seizoenkaarthouders 20,00 20,00                  

donateurs/supporters 7,00 7,00                    

donateurs/supporters bij groepsregistratie 5,00 5,00                    

ADMINISTRATIEKOSTEN NATIONALE TRANSFERS

seniorenspeler naar Eredivisie 607,25 621,22                

seniorenspeler naar Eerste divisie 121,45 124,24                

juniorenspeler naar Eredivisie 607,25 621,22                

juniorenspeler naar Eerste divisie 121,45 124,24                

juniorenspeler naar juniorendivisie 14,57 14,91                  

transfer naar Tweede, Derde, Vierde divisie nihil nihil

administratiekosten beoordeling geschil door competitiecommissie 168,74 172,62                

INTERNATIONALE TRANSFERS

International Transfer Card (ITC) IIHF ZFR 300 doorbelast doorbelast

ITC-faxconfirmatie IIHF ZFR 100 doorbelast doorbelast

administratiekosten van buitenlandse bonden  (ITC naar Nederland) doorbelast doorbelast

administratiekosten NIJB ITC naar Nederland 607,25 621,22                

administratiekosten NIJB ITC naar buitenland in ZFR 500,00 500,00                

DISPENSATIE-AANMELDINGEN

administratiekosten 27,93 28,57                  

COMPETITIE-AFDRACHTEN

Eredivisie 4.250,74 4.348,51            

Extra afdracht i.v.m. mediaproject **** 2.000,00 2.000,00            

Eerste divisie / Eerste divisie * 1.396,67 1.428,80            

Eerste divisie / Promotie divisie * 782,71 800,71                

Tweede divisie, Derde divisie en Vierde divisie ** 168,74 172,62                

ARHL ** 168,74 172,62                

Studenten *** 60,00                  

U17 tot en met U12 273,26 279,55                

Jeugdrecreanten 279,55                

* Indien in dezelfde stad ook een team in de Eredivisie uitkomt,

betaalt het team in de Eerste divisie de U17-afdracht.

** Vanaf het seizoen 2011-2012 is de competitie-afdracht gelijkgetrokken

naar Tweede, Derde en Vierde divisie.

*** Studenten betalen vanaf 2012-2013 een competitieafdracht van EUR 60.

Vanaf 2013-2014 wordt de competitieafdracht gelijkgetrokken aan 

Tweede divisie, Derde divisie, Vierde divisie en ARHL.

**** Indien van toepassing en geaccordeerd op voorzittersoverleg Eredivisie.
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CONTRIBUTIES, BIJDRAGEN EN AFDRACHTEN SEIZOEN 2012-2013

Seizoen Seizoen

2011-2012 2012-2013

(index:) + 2,6% (index:) + 2,3%

EUR EUR

WEDSTRIJDGELD COMPETITIE PER THUISWEDSTRIJD

Eredivisie 368,85 377,33                

Eerste divisie * 83,44 85,36                  

U21 tot en met U12

U17 tot en met U12 47,01 48,09                  

* Indien in dezelfde stad ook een team in de Eredivisie uitkomt,

betaalt het team in de Eerste divisie het U17-wedstrijdgeld.

TUCHTCOMMISSIE

vastrecht tuchtcommissie senioren Eredivisie en Eerste divisie 48,58 49,70                  

vastrecht tuchtcommissie senioren Tweede, Derde en Vierde divisie 27,94 28,58                  

vastrecht tuchtcommissie junioren 27,94 28,58                  

vastrecht tuchtcommissie incidenten 48,58 49,70                  

aanhanging maken tuchtzaak door leden 200,00 200,00                

(artikel 2.b. bijlage I - tuchtreglement)

bezwaar aantekenen gestandaardiseerde strafafdoening door leden 200,00 200,00                

(artikel 10.d. bijlage II - tuchtreglement)

STANDAARDAFDOENING MATCH PENALTY EN GAME MISCONDUCT PENALTY

administratiekosten 27,94 28,58                  

COMMISSIE VAN BEROEP

vastrecht hoger beroep commissie van beroep 303,62 310,61                

COLLEGE VAN ARBITERS

griffierecht 303,62 310,61                

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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Seizoen Seizoen

2011-2012 2012-2013

(index:) + 2,6% (index:) + 2,3%

EUR EUR

VERGOEDINGEN PER WEDSTRIJD AAN SCHEIDSRECHTERS SEIZOEN 2012-2013

scheidsrechter Eredivisie 104,14 106,53                

scheidsrechter Eredivisie bekerfinale/play-offs halve finale en finale 130,17 133,17                

standby scheidsrechter Eredivisie bekerfinale/play-offs halve finale

en finale 16,17 16,54                  

linesman Eredivisie 52,07 53,27                  

linesman Eredivisie bekerfinale/play-offs halve finale en finale 65,09 66,58                  

door NIJB aangestelde doelrechter 12,94 13,23                  

scheidsrechter Eerste divisie / Eerste divisie 41,66 42,61                  

scheidsrechter Eerste divisie / Eerste divisie play-offs halve finale en finale 52,07 53,27                  

linesman Eerste divisie / Eerste divisie 20,83 21,31                  

linesman Eerste divisie / Eerste divisie play-offs halve finale en finale 26,03 26,63                  

scheidsrechter Eerste divisie / Promotie divisie 25,00 25,00                  

linesman Eerste divisie / Promotie divisie 15,00 15,00                  

scheidsrechter U17 20,83 21,31                  

scheidsrechter U14 15,62 15,98                  

scheidsrechter U12 10,41 10,65                  

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 (index:) + 2,6% (index:) + 2,3%

scheidsrechters/linesmen alle divisies 0,27 0,28                    

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, Vierde divisie, studenten, 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.

Voorstel: De geïndexeerde bedragen zullen worden afgerond op hele euro’s

om contante betaling te vergemakkelijken.
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