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Aanwezig
Zie bijgevoegde presentielijst (bijlage 1).
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen van de algemene ledenvergadering van 19 december 2007
5. Activiteitenverslag NIJB 2007
6. a. Jaarrekening NIJB 2007
6. b. Verslag van de financiële commissie kalenderjaar 2007
7. Toetreding leden
8. Bestuursverkiezing
9. Statutenwijziging
10. Vaststelling c.q. wijziging van reglementen
11. Diverse ontwikkelingen
12. Rondvraag
13. Sluiting
1. Opening
De voorzitter opent de extra algemene ledenvergadering en heet alle leden en overige
aanwezigen van harte welkom en in het bijzonder ook de erevoorzitter, de aanwezige
ereleden, leden van verdienste en commissieleden.
Ook dit jaar is ons helaas een aantal ijshockeyvrienden ontvallen. In het bijzonder en zonder
anderen daarbij tekort te doen: Mark Poeteray, Stef Kleisterlee en Jan Marutiak.
In mei overleed op 29-jarige leeftijd Mark Poeteray. Mark trad een week voor zijn overlijden
in het huwelijk met Bianca Schipper. De in Leeuwarden geboren speler speelde voor Assen,
Utrecht en Groningen in de eerste divisie. Ook kwam hij enkele jaren uit voor de Slapping
Studs uit Enschede, een studententeam.
In maart overleed op 40-jarige leeftijd Stef Kleisterlee. De oud-speler van ondermeer
Nijmegen en Den Bosch was al enige tijd ziek.
In augustus overleed op 58-jarige leeftijd ijshockeyjournalist Jan Marutiak. Jan Marutiak was
vele jaren betrokken bij het ijshockey in Geleen en volgde de sport voor verschillende lokale en
regionale media. Marutiak fungeerde jarenlang als perswoordvoerder voor Eaters Geleen. Ook
schreef hij wedstrijdverslagen, columns en voorbeschouwingen over de sport voor verschillende
media. Als zodanig leverde hij een belangrijke bijdrage aan de voortgaande populariteit van de
ijshockeysport in Geleen en omgeving.
De voorzitter vraagt om een moment van stilte.
In deze ledenvergadering staan de verslaglegging over het kalenderjaar 2007, statutenwijziging, vaststelling c.q. wijzigingen van reglementen en stand van zaken diverse
ontwikkelingen op de agenda.
Gezien het feit dat er eind 2007 (voorafgaand aan de algemene ledenvergadering) niet is
voldaan aan de verplichtingen ex artikel 22 van de statuten - niet (tijdig) ter inzage leggen
resp. toezenden van de beoogde statutenwijzigingen - konden de gewenste
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statutenwijzigingen vooralsnog niet worden doorgevoerd. Dit ondanks het feit dat de leden
zich positief hebben uitgesproken tijdens bedoelde algemene ledenvergadering. De
voorgenomen statutenwijzigingen worden dientengevolge tijdens deze algemene
ledenvergadering andermaal in stemming gebracht. Het bondsbestuur hecht er waarde aan
dit voor de start van de nieuwe competitie alsnog te formaliseren.
Het financiële verslagjaar 2007 is met een plus van EUR 23.224 uiteindelijk nog ruim beter
afgesloten dan begroot (4.320).
Tijdens agendapunt 6 kunnen de leden vragen stellen over de jaarrekening 2007. Het
activiteitenverslag 2007 dat dan ook op de agenda staat, geeft samen met die jaarrekening
een duidelijk inzicht in wat er dat jaar heeft plaatsgevonden.
Op het 2008 IIHF WK IJshockey Divisie l, groep A, Innsbruck, Oostenrijk, is het nationale
mannenteam op de vijfde plaats geëindigd. Op het 2008 IIHF WK Vrouwen Divisie lI,
Vierumäki, Finland, is het nationale vrouwenteam op de vijfde plaats geëindigd. Jong Oranje
Under18 is als laatste geëindigd op het 2008 IIHF WK U18 Divisie l, groep B, Riga, Letland.
Jong Oranje Under20 is als tweede geëindigd op het 2008 IIHF WK U20 Divisie 2, groep B,
Talinn, Estland. Dit toerooi werd reeds op 16 december 2007 afgesloten.
De voorzitter noemt de kampioenen van het seizoen 2007-2007 en feliciteert alle spelers,
begeleiders, bestuurders en sponsoren met het behaalde resultaat:
Tricorp Workwear Eredivisie: DESTIL Trappers Tilburg
Beker van Nederland: DESTIL Trappers Tilburg
Ron Berteling-schaal: DESTIL Trappers Tilburg
Eerste divisie: Leaf Dragons Utrecht
Tweede divisie: Hijs Hokij Butchers Den Haag
Derde divisie: Dordrecht Lions 3
U20: Amstel Tijgers Amsterdam U20
U17 divisie I: Tilburg Trappers U17
Winnaar U17 divisie II: Nijmegen Devils U17
U14: Hijs Hokij Wolves Den Haag U14
U12: Zoetermeer Panters Blauw U12
Jeugdrecreanten: Bantams Heerenveen Flyers JR
NSHL (studenten 1): Thor Amsterdam
Studenten 2: Firebirds Delft
Tijdens het jaarlijkse congres van de internationale ijshockeyfederatie IIHF zijn de WK's en
andere toernooien voor het komende seizoen toegewezen.
Het mannenteam doet van 6 tot 9 november 2008 mee aan een Olympisch Prekwalificatietoernooi in Narva, Estland. De tegenstanders zijn Kazachstan, Estland. De derde
tegenstander zal de winnaar zijn van de eerste kwalificatieronde welke het tweede weekend
van oktober in Turkije zal worden gespeeld. Naast het gastland nemen Spanje, Mexico en
Bulgarije deel aan deze ronde.
Het nationale mannenteam gaat van 11 tot 17 april 2009 naar Torun, Polen, om deel te
nemen aan groep B van het 2009 IIHF WK IJshockey Divisie I. De andere landen in deze
groep zijn Italië, Oekraïne, gastland Polen, Groot-Brittannië en Roemenië. Groep A, met
Slovenië, Kazachstan, Japan, Litouwen, Kroatië en Australië wordt gelijktijdig in Litouwen
gespeeld.
Het Nederlands vrouwenteam gaat van 12 tot 18 april 2009 naar Torrepellice, Italië voor het
2009 WK Vrouwen Divisie II. De tegenstanders zijn Letland, Denemarken, Noord-Korea,
Italië en Groot-Brittannië.
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Jong Oranje Under18 doet mee van 16 tot 22 maart 2009 in Narva, Estland, in groep B van
het 2009 WK U18 Divisie II. De andere deelnemers zijn Groot-Brittannië, gastland Estland,
België, China en Servië.
Jong Oranje Under20 komt uit in groep B van het 2009 WK U20 Divisie II. De tegenstanders
zijn Groot-Brittannië, Kroatië, Spanje, Mexico en Nieuw-Zeeland. Datum en locatie van dit
WK zijn nog niet bekend. Een beslissing wordt verwacht op het halfjaarlijkse congres van de
internationale ijshockeyfederatie IIHF dat in september in Montreux (Zwitserland) plaatsvindt.
Om de lokale arbitrage een impuls te geven, helpt de NIJB, in navolging van andere
sportbonden in Nederland, clubs bij het opstellen van een lokaal arbitrageplan. Op dinsdag 9
september 2008 organiseerde de NIJB een aftrapbijeenkomst, waarbij verwacht werd dat
alle scheidsrechterscoördinatoren en van elke club minimaal één bestuurslid, aanwezig
zouden zijn. Voor meer informatie verwijs ik u allen naar de website van de NIJB waar u het
document met doelstellingen kunt downloaden.
2008 was tot op heden een bijzonder jaar. Het vertrek van Henk Hille als directeur van de
NIJB, een nieuwe samenstelling van het bestuur en het bondspersoneel welke binnen de
veranderde situatie automatisch een nieuwe rolverdeling kreeg opgedrongen. Zeker geen
makkelijk jaar tot op heden. Het bestuur is eenieder die hiervoor begrip heeft getoond en of
ondersteuning heeft gegeven daar waar wenselijk en mogelijk, enorm dankbaar. De
inspanningen die zijn medebestuurders op vrijwillige basis hebben verricht, maar in het
bijzonder de wijze waarop Wilma Olijhoek en Hans van Rijssel hun taken hebben uitgevoerd,
hebben de voorzitter hoopvol gestemd voor de toekomst.
2. Mededelingen
De voorzitter deelt de berichten van verhindering mee. Ook meldt hij dat de aanwezige leden
(clubs) 44 van de mogelijk 55 stemmen kunnen uitbrengen (zie bijlage 1).
De voorzitter meldt dat de convocatie en agenda van de extra algemene ledenvergadering
op 22 augustus 2008 op de website nijb.nl is gepubliceerd. Vanaf 23-07-2008 waren
vergaderstukken via nijb.nl te downloaden. De volgende vergaderstukken liggen vandaag
voor:
- Agenda (beschikbaar vanaf 22-08-2008)
- Notulen van de algemene ledenvergadering van 19 december 2007 (t.b.v. agendapunt 4,
beschikbaar vanaf 05-09-2008)
- Activiteitenverslag NIJB 2007 (t.b.v. agendapunt 5, beschikbaar vanaf 23-07-2008)
- Jaarrekening NIJB 2007 (t.b.v. agendapunt 6, beschikbaar vanaf 23-07-2008)
- Toetreding leden (t.b.v. agendapunt 7, beschikbaar vanaf 05-09-2008)
- Statutenwijziging (t.b.v. agendapunt 9, beschikbaar vanaf 03-09-2008)
- Wijzigingen van reglementen (t.b.v. agendapunt 10, beschikbaar vanaf 05-09-2008)
- Verklaring van afvaardiging
Ook zijn links naar bovenstaande documenten per e-mail verstuurd.
In november 2007 heeft het World Anti-Doping Agency (WADA) een nieuwe World AntiDoping Code vastgesteld. De mondiale dopingregels, alsook het internationale dopingbeleid
dienen op deze Code te zijn afgestemd. Hiertoe heeft de Dopingautoriteit het Nationaal
Dopingreglement (NDR) ontwikkeld. Het Nationaal Dopingreglement neemt een centrale
positie in binnen het antidopingbeleid van NOC*NSF zoals beschreven in de notitie
Hoofdlijnen antidopingbeleid NOC*NSF na 2008. Het Nationaal Dopingreglement, dat is
gebaseerd op de herziene World Anti-Doping Code, is een Bondsreglement dat door alle
bonden met één of meer erkende topsportdisciplines vóór 1 januari 2009 dient te worden
vastgesteld. Het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond heeft de algemene
ledenvergadering d.d. 19 december 2007 gevraagd om mandaat om zo kort mogelijk na
afloop van het seizoen 2007-2008 het vernieuwde dopingreglement in te voeren. Per 1 juli
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2008 is binnen de Nederlandse IJshockey Bond het nieuwe dopingreglement van toepassing
zijn dat is gebaseerd op het NDR en daarmee op de nieuwe versie van de World Anti-Doping
Code. Beschikbaar vanaf 03-06-2008.
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 19 december 2007
De notulen van de algemene ledenvergadering van 19 december 2007 worden vastgesteld.
5. Activiteitenverslag NIJB 2007
Het activiteitenverslag 2006 wordt vastgesteld.
6. a. Jaarrekening 2007
6. b. Verslag van de financiële commissie kalenderjaar 2007
De voorzitter leest het verslag voor van de financiële commissie (zie bijlage 2).
Oud-directeur Henk Hille licht de jaarrekening toe.
De heer J.T. Meijsen van de website ijshockey.com vraagt wie de penningmeester is. De
voorzitter geeft aan dat de vice-voorzitter de heer Van Berkel vanaf 19 december 2007 is
aangesteld als penningmeester ad interim. Tot 19 december 2007 vervulde waarnemend
voorzitter de heer Lindemann de functie van penningmeester ad interim.
De jaarrekening 2007 wordt vastgesteld en de algemene ledenvergadering verleent het
bondsbestuur décharge voor het gevoerde financiële beleid.
7. Toetreding leden
Zie bijlage 3 voor het voorstel.
De Stichting Topsport Red Eagles ’s-Hertogenbosch staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Brabant onder nummer 17229599. Conform artikel 8 van het
huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond besloten de
Stichting Topsport Red Eagles ‘s-Hertogenbosch als lid toe te laten tot de Nederlandse
IJshockey Bond onder de voorwaarde dat de Stichting Topsport Red Eagles ‘s-Hertogenbosch
in zijn statuten heeft opgenomen c.q. laat opnemen dat wat artikel 8 lid 2 van de statuten van de
NIJB voorschrijft. Conform artikel 7 lid 3 van het huishoudelijk reglement stelt het bestuur van
de Nederlandse IJshockey Bond aan de vergadering voor het inleggeld van de Stichting
Topsport Red Eagles ‘s-Hertogenbosch vast te stellen op EUR 350,00.
De Stichting Top IJshockey Eindhoven staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor Brabant onder nummer 17231068. Conform artikel 8 van het huishoudelijk
reglement heeft het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond besloten de Stichting Top
IJshockey Eindhoven als lid toe te laten tot de Nederlandse IJshockey Bond onder de
voorwaarde dat de Stichting Top IJshockey Eindhoven in zijn statuten heeft opgenomen c.q.
laat opnemen dat wat artikel 8 lid 2 van de statuten van de NIJB voorschrijft. Conform artikel
7 lid 3 van het huishoudelijk reglement stelt het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond
aan de vergadering voor het inleggeld van de Stichting Top IJshockey Eindhoven vast te
stellen op EUR 350,00.
De vergadering stelt de voorgestelde inleggelden vast.
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8. Bestuursverkiezing
De voorzitter geeft de stand van zaken met betrekking tot (uitbreiding van) het bondsbestuur.
De werving van bestuursleden vordert, maar heeft op dit moment nog niet de status
waardoor kandidaten ter goedkeuring van deze extra algemene ledenvergadering kunnen
worden voorgelegd. Mede gezien het rooster van aftreden geniet het de voorkeur om eerst in
december mogelijke kandidaten ter stemming aan de algemene ledenvergadering voor te
leggen. Wel kan het bondsbestuur aankondigen dat de heer Henk van de Pas, voorheen
bestuurslid bij Tilburg Trappers, bereid is gevonden om een aantal taken op commercieel
gebied te gaan uitvoeren. Hij zal deze taken volledig in samenspraak en onder
verantwoordelijkheid van het bondsbestuur uitvoeren. Het bondsbestuur vertrouwt op een
goede samenwerking, waarbij de optie wordt opengehouden om de heer van de Pas eind
2008 voor te dragen als bestuurslid van de Nederlandse IJshockey Bond.
9. Statutenwijziging
Vastgesteld wordt dat is voldaan aan de verplichtingen ex artikel 22 van de statuten - tijdig
ter inzage leggen resp. toezenden van de beoogde statutenwijzigingen. Het besluit tot
statutenwijziging behoeft tweederden van de uitgebrachte geldige stemmen, nadat is
vastgesteld dat tweederden van afgevaardigden aanwezig is.
De voorzitter vraagt de ledenvergadering in te stemmen met de voorgestelde statutenwijzigingen. De vergadering stemt in met de voorgestelde statutenwijzigingen (bijlage 4).
10. Vaststelling c.q. wijziging van reglementen
Vetgedrukt toevoeging aan artikel 34 lid c. van het sportreglement t.o.v. het vergaderstuk:
c. De club/contractant dient de clubscheidsrechter bij voorkeur voorafgaand aan het
seizoen via de officiële website van de NIJB aan te melden bij de NIJB, bij gebreke waarvan
het de club/contractant - op straffe van een boete van EUR 50 per overtreding - niet is
toegestaan om de clubscheidsrechter een wedstrijd tijdens het betreffende seizoen te laten
leiden. Een clubscheidsrechter, die niet als speler of teambegeleider beschikt over een NIJBpaspoort, dient door de club/contractant bij de NIJB te worden geregistreerd.
De heer Van Broekhoven van IJV Red Eagles ’s-Hertogenbosch vraagt of de boete van
toepassing blijft ondanks dat met de toevoeging de opening is ontstaan om na aanvang van
het seizoen de clubscheidsrechter alsnog aan te kunnen melden. De vice-voorzitter bevestigt
dat de boete van toepassing blijft.
De voorzitter vraagt de ledenvergadering in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van
reglementen. De vergadering stemt in met de voorgestelde wijzigingen van reglementen
(bijlage 5).
11. Diverse ontwikkelingen
De voorzitter geeft de stand van zaken met betrekking tot diverse ontwikkelingen.
11. a. 75 jarig bestaan NIJB / nieuw logo
Op 6 september 1934 ontstond de Nederlandse IJshockey Bond. Jhr. P.J. Boogaert werd de
eerste voorzitter.
Rond het 40-jarig bestaan keek Frans Henrichs terug naar de eerste jaren van de
Nederlandse IJshockey Bond. Daarin belichtte hij het vertrek van Jhr.Boogaert en zijn
opvolgers de heren Bierenbroodspot, Oosthoek en Schweers. Hij kwam tot de conclusie dat
de NIJB in de eerste 39 jaar maar vier voorzitters heeft gehad, wat volgens Frans Henrichs
niet veel was aangezien het Nederlands ijshockeyleven organisatorisch zeer roerig was.
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Eens temeer wordt duidelijk dat geschiedenis toch redelijk stabiel kan zijn. Na de heer
Feenstra, erevoorzitter Frans van Erp, de heren John Ponsioen, Jan van Vroenhoven en Jan
de Greef en nu ikzelf sinds 9 maanden, tellen we 10 voorzitters in de totale 75 jaar en blijft
het Nederlandse ijshockeyleven zeer roerig, aldus de voorzitter.
Toch mag het jaar 2009 gezien worden als een mijlpaal voor de NIJB. Het 75-jarig bestaan
van de NIJB is in ieder geval een moment dat bij uitstek geschikt is voor extra aandacht via
evenementen en modernisering qua uitstraling.
Het evenement WK divisie 1 gaat aan de NIJB voorbij qua organisatie, het nationale
mannenteam zal zijn positie moeten verdedigen in Torun te Polen. De NIJB had het graag in
het kader van het 75-jarig bestaan in Nederland gehouden. Inmiddels hebben wel 2 steden
aangegeven zich volledig in te willen zetten om dan maar een zogenaamde afterparty te
willen organiseren door dit toernooi in 2010 naar Nederland te halen. Achter de schermen
werkt het bondsbestuur dus aan kandidaatstelling hiervoor, hoewel de kans hierop mede
afhankelijk is van de beslissingen op het congres te Montreux. De voorzitter komt daar bij het
onderdeel internationale ontwikkelingen op terug.
75 Jaar NIJB gaat wel gepaard met de introductie van een nieuw logo. Kijkend naar het
huidige logo onderschrijft het bondsbestuur de herkenbaarheid en tevens een ietwat
klassieke weergave met een gepaste eenvoud. Volgens merkdeskundigen echter niet meer
krachtig genoeg voor deze tijd en heeft het huidige logo een beperkte toepasbaarheid op het
gebied van merchandising. Om diverse redenen ontwikkelde fans van het ijshockey een
eigen fanvariant. Uiteraard heeft men die vrijheid, maar het zou wenselijker zijn wat meer
uniformiteit te bewerkstelligen wat een positieve impuls kan geven aan herkenbaarheid van
het beeldmerk. Het fanshirt werd eveneens voorgelegd aan deskundigen. Het ontbreekt aan
een logische verbinding met de NIJB, gaat voorbij aan het woord kracht en heeft teveel
agressie. De herkenning van de Nederlandse leeuw is te beperkt.
Het bondsbestuur van de NIJB formuleerde in het voorjaar de opdracht met betrekking het
gewenste logo:
- Gebruik van basiselementen bestaande logo
- Merkherkenning koesteren
- Logische overgang eenvoudiger
- Krachtiger maar geen agressie
- Multifunctioneel toepasbaar
- Modulaire uitingen zonder afbreuk aan herkenning
- Verhoging mogelijkheden merchandising
- Collectieve uitstraling NIJB / spelers / fans
De firma Cloudraker, een digitaal communicatiebureau, oorspronkelijk uit Montreal, Canada,
ging de uitdaging aan. Dit bedrijf met een gerenommeerde klantenkring is eveneens het
bedrijf dat betrokken is bij de ontwikkeling van de vernieuwde website van de NIJB. Daarmee
werd de synergie tussen logo en website bij voorbaat geborgd.
De overstap van het oude logo naar het nieuwe logo geeft de leeuwenkop meer kracht door
het nadrukkelijker in beeld brengen van de ‘manen’. Ook het verwijderen van de cirkel om de
leeuwenkop verhoogt de krachtige uitstraling.
Het nieuwe logo zal in een aantal varianten worden gebruikt. Uitsluitend de leeuwenkop
zonder sticks als embleem op de shirts van de diverse nationale teams, de overige uitingen
met sticks. Voor de periode tot en met 2009 zal er tevens een verwijzing worden gemaakt
naar het 75-jarig bestaan van de NIJB.
De firma Cloudraker heeft tevens een ontwerp gemaakt voor shirts. Het bestuur van de NIJB
is zeer tevreden met het resultaat en de shirts zijn inmiddels akkoord bevonden en in
productie via de IIHF.
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De oranjevariant zal voornamelijk oranje blijven, maar krijgt door toepassing van meer
donkerblauw en wit een sportievere uitstraling, waarmee de toepasbaarheid voor fanshirts
flink zal worden verhoogd.
Ook het witte shirt is door toepassing van donkerblauwe en oranje accenten, naar de mening
van het bondsbestuur dusdanig verbeterd, dat er ook hier sprake zal zijn van meer
koopinteresse van ijshockeyliefhebbers.
De koopinteresse zal de NIJB in samenwerking met de organisatie achter de website van
ijshockey.com gaan bedienen. Er zal naar behoefte van de markt een shop worden
ontwikkeld, waarin artikelen te verkrijgen zijn in relatie tot Oranje. Replica’s van shirts, indien
gewenst caps, vrijetijdskleding en dergelijke. Uiteraard zal het beeldmerk door de NIJB
worden bewaakt. De organisatie van ijshockey.com draagt het bedrijfsrisico en krijgt mede
daarom het exclusieve recht qua verkoop. Het primaire belang voor de NIJB is versterking
van het beeldmerk en het verhogen van de loyaliteit naar de Nederlandse ijshockeysport.
Het bestuur wenst ijshockey.com veel succes toe en hoopt op een vruchtbare
samenwerking.
Professionalisering qua uitstraling dient uiteraard ook via internet plaats te vinden. De
website van de NIJB biedt een groot scala aan informatie. De toepassingsmogelijkheid
vanuit administratief perspectief is groot, de leesbaarheid en commerciële toegankelijkheid
echter zeker niet. Op korte termijn zal de nieuwe website van de NIJB in de lucht zijn.
Professioneler qua uitstraling, uitnodigend om regelmatig te bezoeken, met behoud en
verbetering van de administratieve omgeving erachter. Bij agendapunt 11. g. zal er een
aantal screenshots worden getoond van deze website.
11. b. Arbitrageplan
De voorzitter verzoekt de vice-voorzitter om het arbitrageplan toe te lichten. De vicevoorzitter geeft de volgende uiteenzetting met betrekking tot het arbitrageplan.
Omstreeks 2005 hebben alle sportbonden op een informatieve bijeenkomst een aantal zaken
met betrekking tot de arbitrage geïnventariseerd. Duidelijk bleek dat de meeste sporten op
het gebied van de arbitrage tegen dezelfde moeilijkheden, mogelijkheden en uitdagingen
aanliepen. Reden om gezamenlijk actie te ondernemen.
In september 2005 verscheen er een nota van het ministerie van VWS (“Tijd voor Sport”
genaamd) waarin met name de arbitrage van teamcontactsporten onder de loep genomen
werd.
Onder leiding van NOC*NSF heeft een aantal bonden, waaronder de NIJB, contact gezocht
met VWS. Dat resulteerde uiteindelijk in toezegging tot subsidiegelden op voorwaarde dat
een deugdelijk arbitrageplan zou worden opgezet. Deze subsidie werd slechts verstrekt ten
behoeve van teamcontactsporten.
Gezamenlijk werd door de bonden, ongeacht omvang werkende met elkaar als volwaardige
partners, een plan opgesteld onder de noemer ‘Het gemeenschappelijke spoor’. Daarnaast
kon elk van de 9 bonden ook individueel subsidie aanvragen mits ook een deugdelijk
arbitrageplan op bondsniveau werd opgesteld.
De NIJB stelde uiteraard een dergelijk plan op en verkreeg tot 2011 geoormerkte subsidie.
Een subsidie die niet gerelateerd is aan de omvang van het aantal leden, maar afhankelijk
was van de ideeën die in het plan tot uiting kwamen. Zo kon de NIJB voor de arbitrage bijna
dezelfde bedragen binnenhalen als bijvoorbeeld de KNVB.
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Zowel het gemeenschappelijk spoor als het plan opgesteld door de NIJB, kennen de
volgende aandachtspunten:
1. Verbetering klimaat en imago
2. Werving
3. Behoud en doorstroming
4. Kwaliteit en kaderontwikkeling
5. Organisatie
In het samenwerkingsverband werden ondermeer de volgende activiteiten ontwikkeld:
het opstellen en geven van cursussen mentale weerbaarheid, begeleiding, faciliteiten, fair
play en respect (denk bijvoorbeeld aan de SIRE-campagne), clubscheidsrechters,
imagocampagne en werving.
De NIJB investeerde de afgelopen seizoenen in lokale en regionale opleidingen, het ‘referee
for tomorrow’-project, het ontwikkelen van basiscursussen en kaderopleidingen, fair play en
begeleiding door de inzet van een professionele instructeur.
Voor het komende seizoen heeft de NIJB zich ten doel gesteld:
- Ontwikkelen nieuw en extra opleidingsmaterialen (inmiddels gereed).
- Talentvolle jongeren middels buitenlandse stage sneller door te laten stromen, zo hebben
afgelopen zomer 2 talenten een USA Hockey referee school bezocht.
- Meerdere talentvolle jongeren als referee een kans te geven in de eerste divisie. Onder
andere om continuïteit te waarborgen. Deze rookies zullen in het begin bij elke wedstrijd
begeleid worden door een ervaren supervisor.
- Het wederom in dienst nemen van een professionele instructeur. Voor het komende
seizoen heeft de NIJB, op voordracht van USA Hockey, een akkoord bereikt met Paul
DePuydt. Paul zal op 1 oktober in Nederland arriveren en daarna zullen lokale
scheidsrechterscoördinatoren spoedig met hem data afspreken voor de maandelijkse
lokale cursussen.
- Voor aanvang van het seizoen scheidsrechtersopleidingen lokaal organiseren in plaats van
regionaal. De verantwoordelijkheid van de organisatie hiervan ligt bij de vereniging en/of de
lokale scheidsrechterscoördinator. De NIJB zorgt voor een docent in deze.
- Opstarten van een supervisoropleiding ten behoeve van de begeleiding van lokale
scheidsrechters; ook hier geldt, net zoals bij scheidsrechtersopleidingen, dat er kandidaten
moeten zijn die de opleiding willen volgen. De NIJB verzoekt de leden dan ook om
nadrukkelijk om zich heen kijken of er in de vereniging mogelijke enthousiaste kandidaten
zijn en deze pro-actief in contact te brengen met de NIJB.
Scheidsrechter. Midden in de sport.
Met deze slogan geven de gezamenlijke en inmiddels tot een 16-tal uitgegroeide groep van
sportbonden uiting aan het feit dat een scheidsrechter óók een (top)sporter is en midden in
de sport staat. Hij of zij dient ook als zodanig benaderd en behandeld worden door de
overige sporters, bestuurders en toeschouwers. Daarmee sluit de NIJB aan bij de landelijke
imagocampagne, waarvoor ondermeer generiek bruikbare posters werden ontworpen. Om
de herkenbaarheid van de sport te vergroten, heeft de NIJB hierin zelf een initiatief genomen
en een 5-tal posters ontwikkeld binnen de betreffende imago- en wervingscampagne.
Elke club krijgt van elke poster 2 exemplaren mee met het dringende verzoek deze op de
ijsbaan een vooraanstaande plek te geven. Flyers en wervingsfolders zullen vanaf 20
september aanstaande via de website van de NIJB te downloaden zijn.
Daarnaast zal er een tijdschrift uitgegeven gaan worden specifiek over scheidsrechters in de
diverse sporten. De eerste editie die momenteel geschreven gaat worden, zal gratis te
verkrijgen. Hiervoor zijn enige flyers beschikbaar waarmee de clubs een exemplaar kunnen
bestellen. Het is de intentie van de betreffende redacteuren om in elke editie aandacht te
schenken aan de arbitrage binnen de sportbonden die aan dit project deelnemen. Naar
verwachting zal er in het openingsnummer een interview worden geplaatst met arbiter Debby
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Hengst. In het kader van saamhorigheid en begrip kweken voor de functies binnen de sport,
is het blad eveneens een aanrader voor bestuurders.
Scheidsrechters zijn namelijk niet enkel de verantwoordelijkheid van de NIJB, maar ook en
vooral van de clubs. Enerzijds voor de jeugdwedstrijden, maar ook voor de noodzakelijke
doorstroming naar de top om de vergrijzing die daar plaatsvindt op te vangen. Daarnaast
zorgt gezonde concurrentie automatisch ook voor verdere kwaliteitsverbetering.
Werving en behoud zijn van cruciaal belang voor de ijshockeysport. Willen we het spelletje
kunnen blijven spelen, dan hebben we (kundige) scheidsrechters nodig. Het bondsbestuur
doet een dringend beroep op een actieve bijdrage van de clubs in deze, nu en in de
toekomst. Daarnaast wil het bondsbestuur de leden nog extra attenderen op de
voorgenomen verplichte levering van scheidsrechters voor elk team dat in de competitie
wordt ingeschreven, op straffe van bijvoorbeeld het niet kunnen inschrijven van een team in
de competitie. De clubs dienen daarom nu al in deze actie te ondernemen met het oog op
het seizoen 2009-2010.
Ook in samenwerking met ijshockey.com zal op een positieve wijze extra aandacht aan de
persoon achter de scheidsrechter worden besteed.
In navolging op enkele andere bonden, wil de NIJB samen met de clubs tot een lokaal
arbitrageplan komen. Een plan dat per plaats en per club mogelijk kan verschillen vanwege
bijvoorbeeld clubcultuur, historie, inzichten en dergelijke. De aftrap van dit plan heeft
afgelopen week plaatsgevonden. Deelnemende clubs en scheidsrechterscoördinatoren zijn
enthousiast en gaan zich de komende maanden verder over deze problematiek buigen. Voor
de clubs die niet aanwezig konden zijn, zij zullen op korte termijn worden benaderd voor een
gesprek, waarbij men de uitgereikte materialen alsnog kan verkrijgen.
Op vrijwillige basis biedt de NIJB het komende seizoen voor U14-spelers en hun ouders
informatiebijeenkomsten aan over gedrag op en rond de ijsbaan, fair play en respect en
spelregels. De verantwoordelijkheid van de organisatie hiervan ligt bij de vereniging, de NIJB
zal voor een inleider zorgen. Vanaf het seizoen 2009-2010 worden deze bijeenkomsten
conform de wijzigingen in het sportreglement voor de spelers verplicht.
Ten behoeve van kwaliteitsbewaking van de arbitrage bij U17-wedstrijden worden deze
wedstrijden voortaan bemand door de scheidsrechterscommissie met één NIJBscheidsrechter en één clubscheidsrechter, die hiervoor speciaal door de club bij de NIJB is
aangemeld.
Tot slot voor dit agendapunt de mededeling dat de NIJB voor de eredivisiescheidsrechters
een overeenkomst heeft gesloten met BenBarton. De betreffende scheidsrechters zullen de
beschikking krijgen door BenBarton ter beschikking gestelde kleding, waardoor men uniform
en herkenbaar naar hun wedstrijden kunnen gaan. Dit niet slechts vanwege het imago, maar
ook als waardering en facilitering van het werk dat ze voor het Nederlandse ijshockey
leveren. Scheidsrechters in de eredivisie zullen eveneens een ander shirt dragen dan in de
afgelopen jaren. BenBarton zal deze shirts gebruiken voor commerciële uitingen.
11. c. Mediaproject
Een moeizaam project waar wel enige vooruitgang is geboekt, maar wat nog niet het
gewenste resultaat heeft opgeleverd, aldus de voorzitter. Inmiddels is duidelijk dat een van
de vrij in Nederland te ontvangen broadcasters absoluut interesse heeft in een
ijshockeyprogramma van 30 minuten per week. Aan productiezijde is er een positieve
houding van de firma Eyeworks, die eveneens gedeeltelijk wil investeren op voorwaarde van
participatie in een entiteit die de rechten van uitzending ter beschikking heeft. Een
vergelijkbare situatie met het huidige Eredivisie Live. Ook de firma United, een vaste partner
van Eyeworks en leverancier van de benodigde hardware, wil aan een dergelijke constructie
meedoen.
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Qua programmering is er een duidelijk script met vaste onderdelen en geldgenererende
onderdelen. Wat ontbreekt is een sluitende financiële dekking voor de productie. Het blijft
een vicieuze cirkel, is er televisie dan is er interesse vanuit sponsors, zijn er sponsors dan is
televisie mogelijk.
Momenteel wordt er driftig gezocht naar financierders of garantstellingen waarbij, afhankelijk
van de investeringsbereidheid, er mogelijkheden zijn voor een programmering van 12, 16 of
20 weken.
De heer Verreijen van Hijs Hokij Den Haag vraagt of de TV-rechten nog altijd zijn vergeven
aan de NOS. De voorzitter geeft aan dat het contract met de NOS is afgelopen. Er ligt thans
een raamwerk contract dat enigszins is aangepast ten opzichte van het oude contract. De
heer Verreijen stelt vast dat het bureau Spaak & Wolzak helaas niet succesvol is geweest in
de totstandkoming van een nieuw sportprogramma. De voorzitter stelt dat er momenteel
geen contract bestaat met de NOS, maar dat de NIJB wel de mogelijkheid heeft om
evenementen zoals bijvoorbeeld de bekerfinale door de NOS te laten uitzenden. De
voorzitter geeft voorts aan dat het mediaplan meer behelst dan televisie alleen, maar ook
crossmediale toepassingen gaat kennen. Het bedrag voor televisie is onder andere
afhankelijk van de programmering en het aantal camera’s. De opdracht die de mediagroep
heeft, is te komen tot (wekelijks) een halfuur televisie op zondag met 1 wedstrijd uitgebreid in
beeld gebracht met 4 - 5 camera’s en 2 wedstrijden in samenvatting in beeld gebracht met 1
camera. De voorzitter is niet onbekend met de initiatieven in het verleden en is van mening
dat dit initiatief nuchter is.
11. d. NOC*NSF
Zoals bekend is het NOC*NSF verantwoordelijk voor de verdeling van gelden verkregen uit
ondermeer de opbrengsten van de Lotto. Daarvoor wordt voor periodes van vier jaren de
zogenaamde Sportagenda opgesteld. Hierin zijn de richtlijnen bepaald op basis waarvan
sportbonden in aanmerking kunnen komen voor subsidiëring van één of meer activiteiten.
De Sportagenda 2009-2012 heeft voor de sport in Nederland aanzienlijke gevolgen.
Constateerden we in het verleden al teruglopende tegemoetkomingen en een scala aan
overgangsregelingen voor onder andere de NIJB, de komende jaren zullen waar mogelijk
nog ingrijpender zijn.
In de huidige situatie is er voor 2008 is er nog sprake van een:
- Overgangsregeling voor coaches en een topsportcoördinator, deze regeling komt te
vervallen.
- Financiering vanuit VWS gekoppeld aan een gecertificeerde talentontwikkeling.
- Teruglopende subsidiëring doordat zowel het nationale mannen- en vrouwenteam niet
gepositioneerd zijn in de Top 16 van de wereld.
- En worden het aantal seizoenkaarthouders bij clubs opgeteld in het ledenaantal van de
NIJB, daarmee medebepalend voor de hoogte van de tegemoetkoming.
In de nieuwe sportagenda zullen de beschikbare middelen in beginsel ongewijzigd blijven.
De bestaande overgangsregelingen daarentegen worden definitief afgebouwd.
Sportbonden zullen worden geclassificeerd, waarbij strengere kwaliteitseisen en
randvoorwaarden zijn bepaald.
Meest cruciale onderdelen kunnen in een viertal aandachtpunten worden weergeven:
- Goed sportbestuur.
- Omvang topsportprogramma’s (inclusief begeleiding en management).
- Omvang begroting, ledenaantal en werkorganisatie.
- Groeiperspectief.
Een en ander is met name gericht op het bij voorkeur verdelen van de beschikbare gelden
over de sportbonden die in de Top 16 zitten. In de highlights van de sportagenda staat:
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Het programma Top 10 richt zich primair op topsportbonden die met hun organisatie
aantoonbaar kunnen bijdragen aan de Top 10 ambitie.
De sport in zijn algemeenheid wil verder groeien en ontwikkelen. Om ook op organisatorisch
en bestuurlijk vlak verder te groeien zet de sport in op:
- Kwaliteitsontwikkeling en -borging door te werken met een continue verbeter- en
ontwikkelingscyclus inclusief zelfregulering.
- Vergroting organisatiekracht door samenwerken/clusteren van de ondersteunende
werkorganisaties (back offices).
- Ontsluiten van kennis en competenties om de sportmarkt en topsportpositie in het oog te
houden en verder te ontwikkelen.
Momenteel is de sport nog redelijk versnipperd. 72 bonden ondersteunen ruim 200 sporten.
Van deze bonden hebben 52 bonden een bondsbureau, die verdeeld zijn over 41 locaties in
Nederland. Circa 850 fte zijn werkzaam bij bonden. Exclusief voetbal en tennis betekent dit
gemiddeld 4 fte per sport.
In dit kader wordt een integraal kwaliteitsmodel ontwikkeld dat bonden zal helpen zich verder
te ontwikkelen. Tevens worden bonden gestimuleerd om op basis van bewezen succesvolle
samenwerkingsmodellen samen te gaan werken en wordt een branche informatie systeem
opgezet.
In tegenstelling tot voorgaande jaren zal deelname van bonden aan bovenstaande trajecten
niet volledig vrijblijvend zijn. Voor bijvoorbeeld kennisopbouw is het noodzakelijk dat alle
bonden zich committeren aan aanlevering van gegevens over hun sport.
Het bestuur zal er voor zorgdragen dat de definitieve Sportagenda via een link op de website
beschikbaar komt voor geïnteresseerde leden.
Voor de NIJB zal het zeker leiden tot een sterker controlemechanisme vanuit NOC*NSF. Het
is in ieder geval duidelijk dat om over een aantal jaren nog in aanmerking te kunnen komen
voor enige vorm van ondersteuning dat het woord samenwerken met andere sportbonden
een integraal onderdeel gaat worden van ons strategisch beleid.
11. e. Samenwerking
De randvoorwaarden binnen de sportagenda bepalen de verplichting tot samenwerking:
- Jaarrekening van de bond > 1.500.000 euro (reguliere activiteiten, excl. éénmalige
projecten/ evenementen).
- Óf de bond is aangesloten bij een geclusterde werkorganisatie waarvan de geclusterde
jaarbegroting van de bond > 1.500.000 euro.
- Aantal lidmaatschappen bij de bond > 40.000.
- Óf de bond is aangesloten bij een geclusterde werkorganisatie waarvan het totaal aantal
aangesloten lidmaatschappen > 40.000.
- Een goede basis op het gebied van P&O beleid (wordt nog gespecificeerd).
Aansluitend op deze actuele stand van zaken voor wat betreft de Sportagenda, heeft het
bondsbestuur wel de uitgangspunten van de NIJB geformuleerd, die gehanteerd gaan
worden bij het zoeken van een samenwerkingsvorm of -vormen met één of meerdere andere
sportbonden.
Een zelfstandig onafhankelijk bondsbureau is gezien de financiële situatie en de te
verwachten ontwikkelingen en eisen in de (inter)nationale sport niet realistisch.
De uitgangspunten:
- Behouden van eigen identiteit en expertise.
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- Betrekken medewerkerbelang in beslissingstraject. Er wordt grote waarde gehecht aan de
opgebouwde kennis en ervaring van de huidige medewerkers. Een oplossing waarbij dit
behouden kan worden, heeft uiteraard de voorkeur.
- Toekomstvaste consistente oplossing.
- Voorkeur voor een totaaloplossing in plaats van diverse versnipperde samenwerkingsvormen. Uitzondering hierop is een (lopende) samenwerking met de KNSB inzake ijs,
ijstijd, ijsaccommodaties en een gezamenlijk onderwijslespakket (Magic on Ice).
- Meerdere mogelijkheden definiëren.
- Voor- en nadelen kwantificeren.
- Keuzeproces op basis van gekwantificeerde score.
In dit proces krijgt de NIJB ondersteuning van het accountmanagement binnen NOC*NSF.
Inmiddels heeft er een eerste oriëntatie plaatsgevonden en zijn er vier oplossingsrichtingen
benoemd die verder onderzocht moeten worden. Uiteraard zal het bondsbestuur de leden
informeren zodra het definitieve besluitvormingsproces op de agenda komt van het
bondsbestuur.
Samenwerkingsvormen van een geheel andere aard vult de NIJB in samen met Stean.
Afgelopen jaar werd er door de IIHF in verband met het 100-jarig bestaan een internationale
challenge gehouden onder jeugdspelers. Ook in Nederland werd invulling gegeven aan dit
programma. Wegens het succes komt er in het komende seizoen een Nederlandse variant,
de NIJB Stean Challenge. Bij de 14 jeugdverenigingen zal in 3 leeftijdscategorieën een
behendigheidstest op snelheid worden afgenomen. De halve finales zullen daarna
plaatsvinden in Eindhoven. De finale wordt gecombineerd met de bekerfinale op 21 januari
2009. Deze finale zal in het teken staan van het 75-jarig bestaan in 2009 met een
uitgebreider programma dan gebruikelijk, het stadion zal dan ook eerder zijn deuren openen
om mensen in de gelegenheid te stellen de finale van de NIJB Stean Challenge bij te wonen.
De winnaars zullen een reis naar Zweden aangeboden krijgen waar ze naast een fabriek,
eveneens een wedstrijd op het hoogste niveau in Zweden zullen bezoeken. Voor verdere
informatie verwijst de voorzitter de leden naar de artikelen die binnenkort op de website van
de NIJB geplaatst zullen worden.
De heer Verreijen van Hijs Hokij Den Haag informeert met welke bonden de NIJB mogelijk
zou kunnen gaan samenwerken. De voorzitter geeft aan dat eerst nog met bonden
gesproken moet worden. Het bondsbestuur is in deze integer en zorgzaam. De NIJB blijft
bestaan, sterker nog, de kwaliteiten zullen nog meer benut worden door werk elders onder te
brengen. Het inkopen van capaciteit op het gebied van P&O is bijvoorbeeld al een
samenwerkingsvorm.
11. f. Internationale ontwikkelingen
Op internationaal gebied zijn er diverse ontwikkelingen die medebepalend zijn voor de
toekomstplannen van de NIJB. Drie van deze ontwikkelingen zijn de aanpassingen in het
format van wereldkampioenschappen, de introductie van de Champions League en de
verkiezingen voor diverse commissies.
Herstructurering WK’s
Het kostenaspect gekoppeld aan wereldkampioenschappen is aanzienlijk. De financiële
middelen die organiserende landen op moeten brengen, belemmeren wellicht in de
toekomst, in groeiende mate de bereidheid van organisatie.
Onderdelen van discussie om tot een lange termijn strategie te komen, zijn onder meer:
- Moet er elk jaar een kampioenschap in elke divisie gehouden worden.
- Moet er ook in de jaren waarin de Olympische Winterspelen worden gehouden een
wereldkampioenschap plaatsvinden.
- Speelschema van toernooien.
- Doorlooptijd van toernooien.
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- Aantal teams per divisie.
Voor wat dat laatste betreft is er een discussie of het aantal landen bij het wereldkampioenschap van 16 naar 14 of 12 teruggebracht dient te worden. Bij reducering heeft dat direct
consequenties voor de lagere divisies en ongetwijfeld ook voor de nationale teams van
Nederland. Deze discussie gekoppeld aan het vraagstuk of toernooien in deze lagere
divisies nog wel jaarlijks moeten plaatsvinden, is volgens het bondsbestuur een zorgelijke
zaak.
Tijdens het IIHF General Congress in Montreal werden reacties gepeild. Tijdens het IIHF
Semi Annual Congress in Montreux, dat eind volgende week van start gaat, staat het punt
hoog op de agenda. Het bestuur van de NIJB prefereert handhaving van 16 landen bij het
wereldkampioenschap en handhaving van jaarlijkse toernooien in de lagere divisies.
Daarnaast zal Nederland het voorstel om de reglementen verbonden aan de organisatie van
een toernooi in divisie 1 gelijk te trekken aan de reglementen van het wereldkampioenschap,
absoluut afwijzen. Het betreffende voorstel maakt het voor veel landen die momenteel in de
betreffende divisie spelen, onmogelijk om de organisatie in handen te nemen. Buiten de
financiële onmogelijkheid om als organisator bij toewijzing 1 miljoen Zwitserse franken te
moeten betalen, alsmede voor het toernooi een accommodatie ter beschikking te hebben
met minimaal 12.000 plaatsen, is een en ander in de ogen van het bondsbestuur een zware
bedreiging voor de continuering van de internationale kalender voor nationale teams.
Champions League
Het Champions League-model is nieuw binnen de ijshockeysport. Min of meer een kopie van
het model uit de voetbalwereld. Men ziet commerciële mogelijkheden om ook binnen de
ijshockeysport een dergelijk concept te introduceren. De eerste keer zal dat gaan
plaatsvinden in het seizoen 2008-2009 met 12 deelnemers. De uiteindelijke winnaar zal dan
in de gelegenheid worden gesteld een wedstrijd om de Victoria Cup te mogen spelen tegen
een NHL-team, uiteraard bij voorkeur tegen de winnaar van de Stanley Cup. Na het eerste
seizoen, dat als pilot gezien moet worden, is het de intentie om dit concept verder uit te
bouwen. Landskampioenen van Europa mogen dan deelnemen op een voor Nederland
cruciale voorwaarde, een plaats bij de eerste 22 Europese landen op de World Ranking.
Momenteel staat het Nederlands mannenteam op positie 24 van deze lijst, maar de
geschoonde lijst voor Europa brengt Nederland op plaats 19 en zou dus deelname
betekenen in de First Qualifying Round.
Het lijkt op zich vreemd dat deelname van de landskampioen aan de Champions League,
gerelateerd gaat worden aan de prestaties van het nationale team. De Champions League
betreft nu eenmaal een toernooi voor clubteams. Toch ziet het bestuur van de NIJB hier
eveneens een groot voordeel ontstaan. Het belang van Oranje groeit, hetgeen clubteams
zullen onderschrijven als dat rechtstreeks consequenties heeft voor mogelijke inkomsten
vanuit de Champions League. Deze inkomsten zijn voor Nederlandse begrippen
substantieel. Deelname in de kwalificatieronde levert minstens 50.000 Euro op voor de
deelnemer. Het bereiken van de groepsfase minimaal 300.000 Euro voor de deelnemer en
100.000 Euro voor de federatie waartoe de deelnemer behoort.
Ook over dit concept zal in Montreux verder worden gesproken, maar tot op heden is het
bestuur van de NIJB content over de gedachtelijn. In de plannen van de komende jaren zal
de NIJB duidelijk een richting moeten kiezen die gaat leiden tot kwaliteitsverbetering op
nationaal niveau en Nederlandse goalies in het bijzonder. Een plaats bij de eerste 22 is
daarbij een absolute target. Een en ander kan uitsluitend worden bereikt, indien er eveneens
ruimte komt om Oranje frequenter bij elkaar te hebben. Met de komst van de Champions
League komt daar een direct belang voor clubs bij.
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Verkiezingen IIHF-Committees 2008-2012
Het bestuur van de NIJB is gevraagd om huidig commissielid Henk Hille voor te dragen voor
een herverkiezing, zodat hij ook de komende jaren beschikbaar is voor commissiewerk
binnen de IIHF. Tijdens het congres in Montreal, waar Henk Hille in het kader van overdracht
de voorzitter heeft bijgestaan, is het de voorzitter eens temeer duidelijk geworden welke
waardering er voor hem persoonlijk en zijn werkzaamheden is. Het bondsbestuur heeft
gemeend aan het verzoek voor kandidaatstelling gehoor te moeten geven en heeft Henk
Hille voorgedragen als kandidaat voor de Development Committee of voor de Competition
Committee. De daadwerkelijke verkiezingen zullen eind volgende week plaatsvinden tijdens
het IIHF Semi Annual Congress te Montreux.
11. g. Presentatie nieuwe website
De voorzitter presenteert de nieuwe website van de NIJB door middel van screenshots.
12. Rondvraag
De erevoorzitter de heer Van Erp complimenteert het bondsbestuur met de nieuwe
ontwikkelingen en bedankt de medewerkers op het bondsbureau voor de enorme inzet.
De heer Meijsen van de website ijshockey.com informeert naar (de planning en opzet van)
de competitie in de eredivisie. De voorzitter geeft aan dat aansluitend op de algemene
ledenvergadering nog een overleg plaatsvindt met de eredivisieclubs. De competitieleider de
heer America geeft aan dat dit weekeinde een concept speelschema voor akkoord zal
worden voorgelegd aan de deelnemende clubs en dat het speelschema na akkoord van de
clubs zal worden gepubliceerd.
De vice-voorzitter de heer Van Berkel verzoekt clubs op korte termijn een datum te plannen
in het kader van het Arbitrageplan. Tevens verzoekt hij de clubs de posters in het kader van
de imago- en wervingscampagne van scheidsrechters prominent in de ijsbaan op te hangen.
Het bondsbestuur draagt Henk Hille officieel voor als erelid van de Nederlandse IJshockey
Bond. De algemene ledenvergadering benoemt de heer Hille tot erelid van de Nederlandse
IJshockey Bond.
De voorzitter geeft aan dat het bondsbestuur in de volgende algemene ledenvergadering de
leden zal voorstellen om ook de onkostenvergoedingen aan scheidsrechters jaarlijks, bij
aanvang van het seizoen aan te passen op basis van de prijsindexcijfers voor
gezinsconsumptie. Per december van dit jaar zullen de onkostenvergoedingen aan
scheidsrechters verhoogd worden met 3,2%. Het bondsbestuur stelt echter voor om de
kilometervergoeding aan scheidsrechters bij aanvang van het seizoen reeds te verhogen met
11% (optelling gehanteerde index over de afgelopen jaren vanaf het seizoen 2002-2003) en
af te ronden naar EUR 0,26 per kilometer. De indexering volgend jaar zal berekend worden
over het niet-afgeronde bedrag van EUR 0,2564. Met ingang van het seizoen 2008-2009
zullen de vergoedingen aan scheidsrechters jaarlijks, bij aanvang van het seizoen, worden
aangepast op basis van de prijsindexcijfers voor gezinsconsumptie. De scheidsrechters zijn
zich ervan bewust dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de aangifte bij de belastingdienst.
13. Sluiting
De voorzitter dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en voor het gestelde vertrouwen. Hij
sluit af met een ieder een goede thuisreis te wensen.
Voorzitter:

Secretaris:
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PRESENTIELIJST VAN DE EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND, GEHOUDEN OP DONDERDAG 18 SEPTEMBER 2008
IN HET NIEUWEGEIN’S BUSINESS CENTER (NBC) IN NIEUWEGEIN

Bondsbestuur
J.M.I. Vullers
A.J.J.C. van Berkel
P.J. Huys
J.J.E. America

- voorzitter
- vice-voorzitter/penningmeester a.i.
- secretaris
- lid

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

- sportcoördinator
- directiesecretaresse

Leden
IJV Amstel Tijgers anno 1963
Stichting Topsport
Red Eagles 's-Hertogenbosch
IJshockey Vereniging
Red Eagles 's-Hertogenbosch
IJHC Dordrecht Lions
IJV Eindhoven IJsbrekers
Stichting Eredivisie IJshockey Den Haag
Hijs Hokij Den Haag
VJB Smoke Eaters Geleen
Stichting Flyers Heerenveen
SJIJ Heerenveen e.o. 1991
Hoornse IJshockeyvereniging
“Blue Mountain Cougars”
LIJC Leiden Lions
SIJB Tilburg Trappers
Stichting Topijshockey Utrecht anno 2007
SIJC Utrecht
IJV Zoetermeer Panters
Stichting Adult Recreational Hockey
Ereleden en leden van verdienste
Fr.J.M. van Erp
J.M.C.C. Herijgers
H. Hille
H.J. Maas
A.J.M. van Rijswijk
Mevrouw W. van de Krol

aantal
stemmen
3 - mevrouw D. Fagel-Jaspers, K. Tempelaars
-

- C. van Broekhoven

3
5
5
1
3
3
1
5

- C. van Broekhoven, B. Kok
- R. Oduber
- E. Martin, J.H.M. van Hal
- O.C. Smits
- L. Verreijen, O.C. Smits
- mevrouw L. Schobben, H.P.A. Loos
- S. Heinsius
- J. van der Woude

1
2
4
1
3
3
1

- R. Taylor, A.H. Sijmons
- L. Knoester, P. Veger
- F. van Dommelen
- E. Roelofs
- A.M.J.A. Dokter, mevrouw D. Duiveman
- O. Boesenach, R. Bos
- B. Kok

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

Sectiebestuursleden, commissieleden en overigen
H. van de Pas
- kandidaat bondsbestuur
A.H. Sijmons
- scheidsrechterscommissie
J.T. Meijsen
- belangstellende
F. Escalante
- Enschede Lions (contr.)
D. de Vos
- Enschede Lions (contr.)
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Leden afwezig met kennisgeving
Stichting Amstel Tijgers Pro
Vereniging Alphen Polars Bears
Stichting Prof. IJshockey Sittard-Geleen
IJshockeystichting GIJS Grizzlies
GIJS Bears Groningen
Stichting IJshockey Moenen anno 2007
VJN Nijmegen
Stichting Topijshockey Zoetermeer

aantal
stemmen
1
1
1
1
3
1
2
1

F. Baarveld
A.G.W. Leijsen
J.Th.M.C. Ponsioen

- erelid/medische commissie
- erelid/commissie van beroep
- erelid/financiële commissie
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TOETREDING LEDEN
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND
ALV, 18-09-2008
AGENDAPUNT 7
De volgende rechtspersonen verzoeken om toetreding tot het lidmaatschap van de
Nederlandse IJshockey Bond:
STICHTING TOPSPORT RED EAGLES ‘S-HERTOGENBOSCH
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Brabant
onder nummer 17229599. Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft het
bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond besloten de Stichting Topsport Red Eagles ‘sHertogenbosch als lid toe te laten tot de Nederlandse IJshockey Bond onder de voorwaarde
dat Stichting Topsport Red Eagles ‘s-Hertogenbosch in zijn statuten heeft opgenomen c.q.
laat opnemen dat wat artikel 8 lid 2 van de statuten van de NIJB voorschrijft. Conform artikel
7 lid 3 van het huishoudelijk reglement stelt het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond
aan de vergadering voor het inleggeld van de Stichting Topsport Red Eagles ‘sHertogenbosch vast te stellen op EUR 350,00.
STICHTING TOP IJSHOCKEY EINDHOVEN
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Brabant
onder nummer 17231068. Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft het
bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond besloten de Stichting Top IJshockey Eindhoven
als lid toe te laten tot de Nederlandse IJshockey Bond onder de voorwaarde dat de Stichting
Top IJshockey Eindhoven in zijn statuten heeft opgenomen c.q. laat opnemen dat wat artikel
8 lid 2 van de statuten van de NIJB voorschrijft. Conform artikel 7 lid 3 van het huishoudelijk
reglement stelt het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond aan de vergadering voor het
inleggeld van de Stichting Top IJshockey Eindhoven vast te stellen op EUR 350,00.
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STATUTENWIJZIGING
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND
ALV, 18-09-2008
AGENDAPUNT 9
Gezien het feit dat voorafgaand aan de ALV van 19 december 2007 niet is voldaan aan de
verplichtingen ex artikel 22 van de statuten - niet (tijdig) ter inzage leggen resp. toezenden
van de beoogde statutenwijzigingen - konden de gewenste statutenwijzigingen vooralsnog
niet worden doorgevoerd. De voorgenomen statutenwijzigingen worden dientengevolge
tijdens deze ALV andermaal in stemming gebracht.
Het bondsbestuur stelt voor om de statuten zodanig aan te passen dat alle verwijzingen naar
de afdeling inlinehockey en naar secties worden verwijderd. Indien nodig, wordt vervolgens
de nummering van artikelen en de nummering binnen artikelen aangepast.
Het bondsbestuur stelt tevens voor om artikel 8, lid 2 van de statuten te wijzigen.
ARTIKEL 8: VERPLICHTINGEN LEDEN, LID 2 (HUIDIG)
2. De leden zijn verplicht in hun statuten een bepaling op te nemen, krachtens welke:
a. zij bevoegd zijn namens hun eigen leden c.q. aangeslotenen verplichtingen aan te gaan;
b. zij door hun toetreding tot de bond namens hun eigen leden c.q. aangeslotenen de
verplichting aanvaarden de statuten, reglementen en besluiten van de bond na te leven, in
het bijzonder met betrekking tot die bepalingen, welke hun leden c.q. aangeslotenen
betreffen;
c. hun leden c.q. aangeslotenen door hun toetreding tot de vereniging c.q. stichting
aanvaarden zich te zullen gedragen naar het bepaalde onder b.
ARTIKEL 8: VERPLICHTINGEN LEDEN, LID 2 (NIEUW)
2. De leden zijn verplicht in hun statuten een bepaling op te nemen, krachtens welke:
a. zij bevoegd zijn namens hun eigen leden c.q. aangeslotenen verplichtingen aan te gaan;
b. zij door hun toetreding tot de bond namens hun eigen leden c.q. aangeslotenen de
verplichting aanvaarden de statuten, reglementen en besluiten van de bond na te leven, in
het bijzonder met betrekking tot die bepalingen, welke hun leden c.q. aangeslotenen
betreffen;
c. zij door hun toetreding tot de bond namens hun eigen leden c.q. aangeslotenen de
verplichting aanvaarden de statuten, reglementen en besluiten van de internationale
ijshockeyfederatie (IIHF) na te leven, in het bijzonder met betrekking tot die bepalingen,
welke hun leden c.q. aangeslotenen betreffen;
d. hun leden c.q. aangeslotenen door hun toetreding tot de vereniging c.q. stichting
aanvaarden zich te zullen gedragen naar het bepaalde onder b en c.
Het bondsbestuur stelt tevens voor om artikel 16, lid 5 van de statuten te wijzigen.
ARTIKEL 16: ALGEMENE LEDENVERGADERING, LID 5 (HUIDIG)
5.
a. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bondsbestuur met
inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, de dag van de oproeping en die
van de vergadering niet meegerekend.
b. De bijeenroeping geschiedt in het blad van de bond of door middel van een aan alle leden
te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda, of
door middel van een advertentie in ten minste één landelijk dagblad.
Geschiedt de bijeenroeping door middel van een advertentie, dan wordt de agenda voor de
leden op een daartoe geschikte plaats ter inzage gelegd en wordt daarvan melding gemaakt
in de advertentie.
ARTIKEL 16: ALGEMENE LEDENVERGADERING, LID 5 (NIEUW)
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5.
a. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bondsbestuur met
inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, de dag van de oproeping en die
van de vergadering niet meegerekend.
b. De bijeenroeping geschiedt op de website van de bond, zulks onder gelijktijdige
vermelding van de agenda.
Het bondsbestuur stelt tevens voor om artikel 17, lid 3 van de statuten te wijzigen. (Indien het
voorstel voor de nieuwe stemmenverdeling wordt aangenomen, is e.e.a. uiteraard pas van
kracht op een volgende ALV.)
ARTIKEL 17: SAMENSTELLING ALGEMENE LEDENVERGADERING, LID 3 (HUIDIG)
3. Elk lid die zich met ijshockey bezighoudt, benoemt een lid-afgevaardigde, die - indien men
aan de hierna genoemde criteria voldoet - ter vergadering steeds per categorie het
navolgende aantal stemmen mag uitbrengen:
- 1 stem:
a. het lid, dat met 1 of meerdere teams deelneemt aan de ijshockeycompetitie en tezamen
met een ander lid gebruik maakt van dezelfde accommodatie;
b. het lid dat met 3 dan wel minder jeugd- of vrouwen- of recreatieteams aan de
desbetreffende competitie deelneemt;
- 2 stemmen:
a. het lid dat met 1 of meerdere teams op het hoogste niveau deelneemt aan de
ijshockeycompetitie en niet met een ander lid gebruik maakt van dezelfde accommodatie;
b. het lid dat met meer dan 3 jeugd- of vrouwen- of recreatieteams aan de desbetreffende
competitie deelneemt;
Indien, de algemene ledenvergadering voor of na afloop van een competitie wordt gehouden,
is het aantal teams dat aan het einde van de laatst afgelopen competitie deelnam bepalend
voor het aantal uit te brengen stemmen.
ARTIKEL 17: SAMENSTELLING ALGEMENE LEDENVERGADERING, LID 3 (NIEUW)
3. Elk lid die zich met ijshockey bezighoudt, benoemt een lid-afgevaardigde, die - indien men
aan de hierna genoemde criteria voldoet - ter vergadering steeds het navolgende aantal
stemmen mag uitbrengen:
- 1 stem:
het lid dat niet op het hoogste niveau aan de ijshockeycompetitie deelneemt en dat met 3
dan wel minder teams aan de ijshockeycompetitie deelneemt;
- 2 stemmen:
het lid dat wel op het hoogste niveau aan de ijshockeycompetitie deelneemt en dat met 3
dan wel minder teams aan de ijshockeycompetitie deelneemt;
- 2 stemmen:
het lid dat niet op het hoogste niveau aan de ijshockeycompetitie deelneemt en dat met meer
dan 3 teams aan de ijshockeycompetitie deelneemt;
- 3 stemmen:
het lid dat wel op het hoogste niveau aan de ijshockeycompetitie deelneemt en dat met meer
dan 3 teams aan de ijshockeycompetitie deelneemt.
Indien, de algemene ledenvergadering voor of na afloop van een competitie wordt gehouden,
is het aantal teams dat aan het einde van de laatst afgelopen competitie deelnam bepalend
voor het aantal uit te brengen stemmen.
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De volgende statutenwijzigingen worden toegevoegd ten opzichte van de voorgestelde
statutenwijzigingen in de ALV van 19 december 2007.
Het bondsbestuur stelt tevens voor om artikel 3, lid 1 van de statuten te wijzigen.
ARTIKEL 3: LEDEN (HUIDIG)
1. De bond bestaat uit
a. Erevoorzitter;
b. Ereleden;
c. Leden van verdienste;
d. Donateurs;
e. Gewone leden;
f. Aangeslotenen.
ARTIKEL 3: LEDEN (NIEUW)
1. De bond bestaat uit
a. Erevoorzitter(s);
b. Ereleden;
c. Leden van verdienste;
d. Donateurs;
e. Gewone leden;
f. Aangeslotenen.
Het bondsbestuur stelt tevens voor om artikel 16, lid 3 van de statuten te wijzigen.
ARTIKEL 16: ALGEMENE LEDENVERGADERING (HUIDIG)
3. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering dan wel tijdens een door het
bondsbestuur bijeengeroepen algemene ledenvergadering dienen onder meer de volgende
agendapunten aan de orde te worden gesteld:
a. bespreking van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;
b. activiteitenverslag over het voorafgaande kalenderjaar;
c. behandeling en vaststelling van de rekening en verantwoording over het voorafgaande
kalenderjaar;
d. vaststelling van de contributies, bijdragen en afdrachten;
e. vaststelling van de begroting voor het eerstvolgende kalenderjaar;
f. verslagen van de afdeling inlinehockey, de sectiebesturen en commissies;
g. verkiezing c.q. benoeming van de leden van het bondsbestuur en leden van commissie
van beroep;
h. rondvraag.
ARTIKEL 16: ALGEMENE LEDENVERGADERING (NIEUW)
3. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering dan wel tijdens een door het bondsbestuur
bijeengeroepen algemene ledenvergadering dienen onder meer de volgende agendapunten
aan de orde te worden gesteld:
a. bespreking van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;
b. activiteitenverslag over het voorafgaande kalenderjaar;
c. behandeling en vaststelling van de rekening en verantwoording over het voorafgaande
kalenderjaar;
d. vaststelling van de contributies, bijdragen en afdrachten;
e. vaststelling van de begroting voor het eerstvolgende kalenderjaar;
f. verslagen van de commissies;
g. verkiezing c.q. benoeming van de leden van het bondsbestuur en leden van commissies;
h. rondvraag.
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WIJZIGINGEN SPORTREGLEMENT
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND
ALV, 18-09-2008
In diverse artikelen van het sportreglement zal [het bondsbureau] worden vervangen door
[de competitiecommissie via emailadres: competitie@nijb.nl].
Het bondsbestuur stelt wijzigingen voor in artikel 27 van het sportreglement.
ARTIKEL 27: VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJDEN EN TOERNOOIEN (HUIDIG)
a. Het thuisspelende lid of de thuisspelende contractant dient een vriendschappelijke
wedstrijd, dat wil zeggen een wedstrijd buiten NIJB-competitieverband, die gespeeld wordt in
Nederland, aan te melden bij het bondsbureau. Nadrukkelijk wordt gesteld dat ook na het
melden van een vriendschappelijke wedstrijd artikel 5 lid h van dit reglement onverminderd
van kracht blijft. Het wedstrijdgeld voor een vriendschappelijke wedstrijd wordt bepaald door
de algemene ledenvergadering.
b. Voor een wedstrijd buiten NIJB-competitieverband van een lid of contractant in het
buitenland is toestemming van de competitiecommissie van de NIJB vereist. Het lid of de
contractant dient tenminste zeven dagen voor de datum waarop de wedstrijd gespeeld wordt
deze schriftelijk bij het bondsbureau aan te melden. Indien het lid of de contractant binnen
drie werkdagen na het melden geen nader bericht ontvangt, betekent dit de facto dat er
toestemming is verleend. De NIJB zal de betreffende buitenlandse bond hiervan op de
hoogte stellen. Nadrukkelijk wordt gesteld dat ook na het aldus verkrijgen van toestemming
artikel 5 lid h van dit reglement onverminderd van kracht blijft.
c. Verzuim van het in lid a of b gestelde wordt bestraft met een geldboete van maximaal EUR
50 voor het eerste verzuim en maximaal EUR 100 voor ieder volgend verzuim.
d. Een toernooi – dat wil zeggen een aantal vriendschappelijke wedstrijden op één of
meerdere dagen – dient tenminste 21 dagen voor de datum waarop wordt gespeeld, te zijn
aangemeld. Bij toernooien waaraan Eredivisie- of Eerste divisieteams deelnemen, wijst de
scheidsrechterscommissie de scheidsrechters en linesmen aan. Bij de overige toernooien zal
de lokale supervisor deze taak op zich nemen. De verantwoordelijke(n) voor de organisatie
van een dergelijk toernooi dien(t)(en) tenminste 21 dagen voor de datum waarop wordt
gespeeld, contact op te nemen met de lokale supervisor. Het wedstrijdgeld voor
vriendschappelijke wedstrijden is niet van toepassing op een toernooi. Voor toernooien
waaraan Eredivisie- of Eerste divisieteams deelnemen, stelt de algemene ledenvergadering
een toernooiafdracht vast.
e. Indien een vriendschappelijke wedstrijd in Nederland tenminste zeven dagen voor de
datum waarop deze wordt gespeeld, is aangemeld, zal de scheidsrechterscommissie, indien
van toepassing in de betreffende leeftijdscategorie, op gebruikelijke wijze scheidsrechters
en/of linesmen aanwijzen. Bij vriendschappelijke wedstrijden die later worden aangemeld, is
het thuisspelende lid of de thuisspelende contractant zelf verantwoordelijk voor het
uitnodigen van scheidsrechters en/of linesmen. Het thuisspelende lid of de thuisspelende
contractant dient de namen van de scheidsrechters en/of linesmen, die aldus bereid zijn
gevonden de vriendschappelijke wedstrijd te arbitreren, voordat de wedstrijd wordt gespeeld,
door te geven aan het bondsbureau. Dit laatste geldt niet bij de inzet van
clubscheidsrechters.
f. Tijdens vriendschappelijke wedstrijden is het, indien de teamleiders van beide teams
hiermee instemmen, toegestaan om van de vastgestelde leeftijdscategorieën af te wijken.
ARTIKEL 27: VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJDEN EN TOERNOOIEN (NIEUW)
a. Het thuisspelende lid of de thuisspelende contractant dient een vriendschappelijke
wedstrijd, die gespeeld wordt in Nederland, aan te melden bij het bondsbureau. Nadrukkelijk
wordt gesteld dat ook na het melden van een vriendschappelijke wedstrijd artikel 5 lid h van
dit reglement onverminderd van kracht blijft. Het wedstrijdgeld voor een vriendschappelijke
wedstrijd wordt bepaald door de algemene ledenvergadering.
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b. Voor een wedstrijd buiten NIJB-competitieverband van een lid of contractant in het
buitenland is toestemming van de competitiecommissie van de NIJB vereist. Het lid of de
contractant dient tenminste zeven dagen voor de datum waarop de wedstrijd gespeeld wordt
deze schriftelijk bij het bondsbureau aan te melden. Indien het lid of de contractant binnen
drie werkdagen na het melden geen nader bericht ontvangt, betekent dit de facto dat er
toestemming is verleend. De NIJB zal de betreffende buitenlandse bond hiervan op de
hoogte stellen. Nadrukkelijk wordt gesteld dat ook na het aldus verkrijgen van toestemming
artikel 5 lid h van dit reglement onverminderd van kracht blijft.
c. Een toernooi – dat wil zeggen een aantal vriendschappelijke wedstrijden op één of
meerdere dagen – dient tenminste 21 dagen voor de datum waarop wordt gespeeld, te zijn
aangemeld. Bij toernooien waaraan Eredivisie- of Eerste divisieteams deelnemen, wijst de
scheidsrechterscommissie de scheidsrechters en linesmen aan. Bij de overige toernooien zal
de lokale supervisor deze taak op zich nemen. De verantwoordelijke(n) voor de organisatie
van een dergelijk toernooi dien(t)(en) tenminste 21 dagen voor de datum waarop wordt
gespeeld, contact op te nemen met de lokale scheidsrechterscoördinator. Het wedstrijdgeld
voor vriendschappelijke wedstrijden is niet van toepassing op een toernooi. Voor toernooien
waaraan Eredivisie- of Eerste divisieteams deelnemen, stelt de algemene ledenvergadering
een toernooiafdracht vast.
d. Indien een vriendschappelijke wedstrijd in Nederland tenminste zeven dagen voor de
datum waarop deze wordt gespeeld, is aangemeld, zal de scheidsrechterscommissie, indien
van toepassing in de betreffende leeftijdscategorie, op gebruikelijke wijze scheidsrechters
en/of linesmen aanwijzen.
e. Verzuim van het in lid a, b of c gestelde wordt bestraft met een geldboete van maximaal
EUR 50 voor het eerste verzuim en van maximaal EUR 100 voor ieder volgend verzuim. In
afwijking hiervan wordt ieder verzuim als hiervoor bedoeld bestraft met een geldboete van
EUR 185 indien het een Eredivisiewedstrijd betreft en met een geldboete van EUR 100
indien het een Eerste divisiewedstrijd betreft. Ingeval van cumulatie van verzuimen, wordt
ieder verzuim - met inachtneming van vorengenoemde boetebedragen - apart bestraft.
f. Tijdens vriendschappelijke wedstrijden is het, indien de teamleiders van beide teams
hiermee instemmen, toegestaan om van de vastgestelde leeftijdscategorieën af te wijken.
g. Onder een vriendschappelijke wedstrijd wordt verstaan: een wedstrijd die niet door de
NIJB is georganiseerd, maar die wel onder auspiciën van de NIJB wordt gespeeld. Een
wedstrijd, die onder trainingstijd van één van de wedstrijdteams wordt georganiseerd en
gespeeld, kwalificeert uit dien hoofde evenzeer als vriendschappelijke wedstrijd in voormelde
zin.
Het bondsbestuur stelt wijzigingen voor in artikel 32 van het sportreglement.
ARTIKEL 32: SCHEIDSRECHTERS EN LINESMEN (HUIDIG)
b. De scheidsrechterscommissie bepaalt per competitie het systeem van arbitrage, zoals
daar zijn het systeem met één scheidsrechter en twee linesmen (beschreven in het IIHFspelregelboek) en het twee-scheidsrechterssysteem (ook beschreven in het IIHFspelregelboek). Beroep tegen het systeem van arbitrage is niet mogelijk.
ARTIKEL 32: SCHEIDSRECHTERS EN LINESMEN (NIEUW)
b. De scheidsrechterscommissie bepaalt - voorafgaand aan het seizoen - per competitie het
systeem van arbitrage, zoals daar zijn het systeem met twee scheidsrechters en twee
linesmen, met één scheidsrechter en twee linesmen en het twee-scheidsrechterssysteem
(een en ander beschreven in het IIHF-spelregelboek). Indien de scheidsrechterscommissie
daartoe - om welke reden dan ook - aanleiding ziet, kan zij bij individuele wedstrijden
afwijken van het door haar voorafgaand aan dat seizoen bepaalde systeem van arbitrage.
Tegen het door de scheidsrechterscommissie bepaalde systeem van arbitrage is geen
beroep mogelijk. Evenmin staat beroep open tegen een beslissing van de
scheidsrechterscommissie om hiervan bij individuele wedstrijden af te wijken.
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Het bondsbestuur stelt wijzigingen voor in artikel 34 van het sportreglement.
ARTIKEL 34: CLUBSCHEIDSRECHTERS (HUIDIG)
b. Als clubscheidsrechter kunnen oudere junioren- en seniorenspelers en trainers of anderen
worden ingezet.
c. Een lid of contractant dient een clubscheidsrechter, die niet beschikt over een NIJBpaspoort als speler of teambegeleider, bij de NIJB te registreren.
ARTIKEL 34: CLUBSCHEIDSRECHTERS (NIEUW)
b. Onder clubscheidsrechter als bedoeld in sub a van dit artikel wordt verstaan een persoon,
die de leeftijd van 16 is gepasseerd en niet voorkomt op een door de
scheidsrechterscommissie voor het betreffende seizoen gepubliceerde lijst van NIJBscheidsrechters, maar die wel - aantoonbaar - voldoende kennis (van de spelregels)
respectievelijk ervaring heeft om een wedstrijd naar behoren te leiden.
c. De club/contractant dient de clubscheidsrechter voorafgaand aan het seizoen via de
officiële website van de NIJB aan te melden bij de NIJB, bij gebreke waarvan het de
club/contractant - op straffe van een boete van EUR 50 per overtreding - niet is toegestaan
om de clubscheidsrechter een wedstrijd tijdens het betreffende seizoen te laten leiden. Een
clubscheidsrechter, die niet als speler of teambegeleider beschikt over een NIJB-paspoort,
dient door de club/contractant bij de NIJB te worden geregistreerd.
Toevoeging (overgangs)regelingen
(OVERGANGS)REGELINGEN
Voor het seizoen 2009-2010 heeft de volgende regeling te gelden.
1. Iedere club/contractant is verplicht om per team dat zich voor de competitie inschrijft
ten minste gemiddeld 1,5 scheidsrechter (met licentie) aan te wijzen en bij de NIJB
aan te melden.
2. Iedere door de club/contractant bij de NIJB aangemelde clubscheidsrechter dient
voorafgaand aan het seizoen een lokale bijscholingscursus (één dagdeel) of
basiscursus (meerdere dagdelen) – (waarvan het cursusmateriaal wordt) verzorgd
door de NIJB – te hebben gevolgd. De cursus kan lokaal – in overleg met de NIJB –
door de club/contractant gegeven worden.
3. Per club/contractant wordt minimaal één van de onder 1 aangemelde scheidsrechters
als scheidsrechter voor de U17-wedstrijden worden aangewezen en aangemeld.
a. Deze scheidsrechter wordt ingezet bij het U17-team van de club/contractant, die
hem heeft aangewezen en aangemeld.
b. Deze scheidsrechter mag ook bij andere wedstrijden van de club/contractant, die
hem heeft aangewezen en aangemeld, worden ingezet.
c. Als de club/contractant (op een bepaald moment) geen gebruik maakt van deze
scheidsrechter, dan kan deze scheidsrechter, indien hij/zij daartoe bereid is, ook
elders als NIJB-scheidsrechter worden ingezet.
4. De scheidsrechterscommissie wijst voor U17-wedstrijden twee scheidsrechters aan:
één door de club/contractant aangewezen respectievelijk aangemelde scheidsrechter
en één reguliere NIJB-scheidsrechter. Afmeldingen en verhinderingen van
scheidsrechters worden tijdig en gemotiveerd bij de scheidsrechterscommissie
gemeld.
5. De door de club/contractant aangewezen respectievelijk aangemelde U17scheidsrechter kan - bij gebleken goede prestaties, zulks uitsluitend te bepalen door
de NIJB - na één seizoen de status van reguliere NIJB-scheidsrechter krijgen.
6. De lokale scheidsrechterscoördinator wijst één of twee clubscheidsrechters aan voor
wedstrijden op de niveaus U14, U12, welpen en mini’s (en Tweede en Derde divisie),
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waarbij incidenteel - in geval van nood - een beroep gedaan kan worden op een
NIJB-scheidsrechter, mits deze niet reeds is of wordt ingezet door de NIJB.
7. Beginnende scheidsrechters en voormalige scheidsrechters, die gedurende een
periode van twee jaren geen bij de NIJB geregistreerde wedstrijden meer hebben
geleid, zijn verplicht een - door de NIJB verzorgde - basiscursus te volgen (meerdere
dagdelen).
8. Alleen scheidsrechters die de basis- of bijscholingscursus van de NIJB hebben
gevolgd, worden door de NIJB een licentie toegekend.
9. Alle U14-spelers dienen een verplichte cursus (spelregels, fair play & respect),
(waarvan het cursusmateriaal wordt) verzorgd door de NIJB, te volgen alvorens er
voor hen door de NIJB spelerskaarten worden afgegeven. De cursus kan lokaal – in
overleg met de NIJB – door de club/contractant worden gegeven.
Voor het seizoen 2008-2009 heeft de volgende overgangsregeling te gelden.
1. Alle clubscheidsrechters en alle NIJB-scheidsrechters, die niet aan het jaarlijkse
scheidsrechtersweekend deelnemen, zijn gehouden een lokale bijscholingscursus,
verzorgd door de NIJB, te volgen.
2. Beginnende scheidsrechters en voormalige scheidsrechters, die gedurende een
periode van twee jaren geen bij de NIJB geregistreerde wedstrijden meer hebben
geleid, zijn verplicht een – door de NIJB verzorgde – basiscursus te volgen
(meerdere dagdelen).
3. De clubs/contractanten moeten, indien zij een U17-team voor de competitie
inschrijven, minimaal één (maar bij voorkeur meer) clubscheidsrechter(s) aanmelden
bij de scheidsrechterscommissie, die bij dit team als scheidsrechter(s) kan (kunnen)
worden ingezet.
4. De scheidsrechterscommissie wijst voor U17-wedstrijden twee scheidsrechters aan:
één door de club/contractant aangewezen respectievelijk aangemelde scheidsrechter
en één reguliere NIJB-scheidsrechter. Afmeldingen en verhinderingen van
scheidsrechters worden tijdig en gemotiveerd bij de scheidsrechterscommissie
gemeld.
5. De lokale scheidsrechterscoördinator wijst één of twee clubscheidsrechters aan voor
wedstrijden op de niveaus U14, U12, welpen en mini’s (en Tweede en Derde divisie),
waarbij incidenteel - in geval van nood - een beroep gedaan kan worden op een
NIJB-scheidsrechter, mits deze niet reeds is of wordt ingezet door de NIJB.
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