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1. Opening
De voorzitter opent de algemene ledenvergadering en heet alle leden en overige
aanwezigen van harte welkom en in het bijzonder ook de erevoorzitter Frans-Michaël van
Erp, 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:
Kees van Gorp – oud-bestuurslid van Tilburg Trappers – is overleden op 17 april 2011.
Vaclav Sochor, legendarische oud-doelman van ijshockeyclub Eaters Geleen, is begin mei
2011 overleden. Vaclav is 70 jaar oud geworden. Hij vluchtte eind jaren zestig uit
Tsjechoslowakije, toen de Russen binnenvielen en een einde maakten aan de Praagse
Lente. De doelman, vaste waarde in de goal van Sparta Praag, vluchtte en kwam na
omzwervingen in Engeland en Duitsland uiteindelijk in Geleen terecht. Begin jaren zeventig
kreeg Vaclav een puck in zijn oog tijdens een wedstrijd waarna hij uiteindelijk nog maar 10%
kon zien met zijn linkeroog en er een einde kwam aan zijn loopbaan. Na zijn actieve
loopbaan bleef Vaclav betrokken bij Eaters Geleen, onder meer als keeperstrainer. Hij is van
2002 tot 2007 als goalietrainer van het nationale mannenteam actief geweest.
Jennifer Haalmeijer – partner van Rob Theunissen, lid van de scheidsrechterscommissie – is
overleden op 16 mei 2011.
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Op woensdag 20 juli 2011 is Wim van den Heuvel na een kort ziektebed op 70-jarige leeftijd
overleden. Wim was de afgelopen 30 jaar nauw betrokken bij het Amsterdamse ijshockey.
Binnen het Amsterdamse ijshockey bekleedde Wim jarenlang diverse bestuursfuncties. Zo
was hij bijzonder actief als secretaris en later als voorzitter. Wim was van 1987 tot en met
1995 lid van de Sectie Jeugd- en Vrouwenijshockey bij de Nederlandse IJshockey Bond.
Tussen 1988 en 1992 was Wim teammanager van Jong Oranje A. Ook op clubniveau heeft
Wim de functie van teammanager bekleed.
Oud-voorzitter van de Nederlandse IJshockey Bond Freddy Schweers is zondag 31 juli 2011
op 95-jarige leeftijd overleden. Freddy Schweers was van 1967 tot 1987 voorzitter van de
Nederlandse IJshockey Bond. Freddy Schweers was van 1972 tot 1988 lid van de council
van de IIHF. Hij was ook een kandidaat om John Francis Ahearne op te volgen als voorzitter
van de IIHF in 1975, maar verloor de verkiezing van Günther Sabetzki met 16 stemmen
tegen 36 voor Sabetzki. Als lid van de council van de IIHF diende Freddy Schweers ook als
een lid of voorzitter in diverse commissies van de IIHF.
Het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond spreekt haar medeleven uit naar de
nabestaanden en de collega's in diverse landen naar aanleiding van de vliegtuigcrash op 7
september 2011. Het team van Lokomotiv Yaroslavl, uitkomende uit de KHL, was betrokken
bij dit ongeluk waarbij 44 van de 45 inzittenden omkwamen. De Nederlandse IJshockey
Bond heeft voor aanvang van de wedstrijd om de Ron Berteling Schaal (Tilburg - Den Haag
op 25 september 2011) stilgestaan bij dit afschuwelijke ongeluk.
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering een moment van stilte in acht te nemen
voor alle leden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn.
2. Mededelingen
De voorzitter deelt de berichten van verhindering mee. Ook meldt hij dat de aanwezige leden
(clubs) 40 van de mogelijk 45 stemmen kunnen uitbrengen (zie bijlage 1).
De voorzitter meldt dat de convocatie en de agenda van de algemene ledenvergadering op
25 oktober 2011 op de website nijb.nl zijn gepubliceerd.
Vanaf 08-11-2011 waren vergaderstukken via nijb.nl te downloaden. De volgende
vergaderstukken liggen vandaag voor:
- Agenda
(beschikbaar vanaf 25 oktober 2011)
- Notulen van de algemene ledenvergadering van 29 november 2011
(t.b.v. agendapunt 4, beschikbaar vanaf 08-11-2011)
- Activiteitenverslag NIJB 2010
(t.b.v. agendapunt 5, beschikbaar vanaf 08-11-2011)
- Jaarrekening NIJB 2010
(t.b.v. agendapunt 6.a., beschikbaar vanaf 08-11-2011)
- Toetreding leden
(t.b.v. agendapunt 7, beschikbaar vanaf 16-11-2011)
- Bestuursverkiezing
(t.b.v. agendapunt 8, beschikbaar vanaf 16-11-2011)
- Benoeming leden vaste commissies seizoen 2011-2012
(t.b.v. agendapunt 9, beschikbaar vanaf 21-11-2011)
- Contributie, bijdragen en afdrachten seizoen 2011-2012 en vergoedingen aan
scheidsrechters seizoen 2011-2012
(t.b.v. agendapunt 10.a. en 10.b., beschikbaar vanaf 08-11-2011)
- Beleidsplan verbetertraject NIJB 2014
(t.b.v. agendapunt 11, beschikbaar vanaf 08-11-2011)
- Jaarplan NIJB 2012
(t.b.v. agendapunt 12.a., beschikbaar vanaf 18-11-2011)
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- Begroting NIJB 2012
(t.b.v. agendapunt 12.b., beschikbaar vanaf 18-11-2011)
- Vaststelling c.q. wijziging van reglementen
(t.b.v. agendapunt 13, beschikbaar vanaf 18-11-2011)
- Vaststelling vernieuwd Nationaal Dopingreglement
(t.b.v. agendapunt 14, beschikbaar vanaf 08-11-2011)
- Verklaring van afvaardiging
Ook zijn links naar bovenstaande documenten per e-mail verstuurd.
3. Ingekomen stukken
Van de financiële commissie is het verslag van de financiële commissie ontvangen. Dit
verslag komt aan de orde bij agendapunt 6.
Van de heer Danny Micola von Fürstenrecht is een ingekomen stuk ontvangen. Dit
ingekomen stuk komt aan de orde bij agendapunt 8.
4. Notulen van de algemene ledenvergadering van 29 november 2010
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de notulen van de algemene
ledenvergadering van 29 november 2010 vast te stellen. De notulen van de algemene
ledenvergadering van 29 november 2010 worden door de algemene ledenvergadering
goedgekeurd.
De heer Harry Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den Haag) merkt op dat op pagina 3 melding
wordt gemaakt van de klachtenregeling. De voorzitter geeft aan dat een en ander in de
planning is. De NIJB loopt graag in pas met de blauwdruk van NOC*NSF.
5. Activiteitenverslag NIJB 2010
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering het activiteitenverslag NIJB 2010 vast te
stellen. Het activiteitenverslag NIJB 2010 wordt door de algemene ledenvergadering
goedgekeurd.
6.a. Jaarrekening NIJB 2010
6.b. Verslag van de financiële commissie kalenderjaar 2010
De voorzitter leest het verslag van de financiële commissie voor (bijlage 2). De heer Harry
Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den Haag) vraagt naar de oorzaak van het hoger uitvallen van
de baten en lasten, met name organisatiekosten. De voorzitter merkt op dat de verhogingen
met name te verklaren zijn door de organisatie van het WK. De voorzitter meldt dat de NIJB
in 2012 de organisatie WK U18 te Heerenveen op zich heeft, dit evenement zal echter in
financieel opzicht van een totaal ander kaliber zijn.
Het financiële resultaat verdient een compliment. De heer Ron Meerhoff is tussentijds
afgetreden als penningmeester van de Nederlandse IJshockey Bond. De verhoging van de
bestuurskosten ontstaat door uitbreiding van het aantal overlegstructuren. De NIJB heeft de
kosten binnen de perken gehouden en is er in de laatste jaren in geslaagd om het negatieve
eigen vermogen om te buigen naar een positief eigen vermogen.
De jaarrekening is gecontroleerd door Inventive Control, waarvoor wij verwijzen naar de
accountantsverklaring. Wij stellen u voor de jaarrekening 2010 vast te stellen
overeenkomstig de voorgelegde stukken, welke vaststelling het bondsbestuur,
overeenkomstig artikel 13 van de statuten, tot décharge strekt.
De jaarrekening NIJB 2010 wordt vastgesteld en de algemene ledenvergadering verleent het
bondsbestuur décharge voor het gevoerde financiële beleid.
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7. Toetreding leden
De volgende rechtspersonen verzoeken om toetreding tot het lidmaatschap van de
Nederlandse IJshockey Bond:
Stichting Eredivisie Friesland Flyers
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53197267.
Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de Nederlandse
IJshockey Bond besloten de Stichting Eredivisie Friesland Flyers als lid toe te laten tot de
Nederlandse IJshockey Bond onder de voorwaarde dat de Stichting Eredivisie Friesland
Flyers 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 vast te stellen op EUR 4.350,00.
Stichting IJshockeyclub Capitals Leeuwarden
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51172666.
Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de Nederlandse
IJshockey Bond besloten de Stichting IJshockeyclub Capitals Leeuwarden als lid toe te laten
tot de Nederlandse IJshockey Bond onder de voorwaarde dat de Stichting IJshockeyclub
Capitals Leeuwarden 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 IJshockeyclub Capitals Leeuwarden vast te stellen op
EUR 350,00.
Stichting IJshockey Noviomagus
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53750314.
Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de Nederlandse
IJshockey Bond besloten de Stichting IJshockey Noviomagus als lid toe te laten tot de
Nederlandse IJshockey Bond. 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 IJshockey Noviomagus vast te stellen op EUR 10.436,23.
Stichting Topijshockey Tilburg
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52304329.
Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de Nederlandse
IJshockey Bond besloten de Stichting Topijshockey Tilburg als lid toe te laten tot de
Nederlandse IJshockey Bond. 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 Topijshockey Tilburg vast te stellen op EUR 350,00.
Stichting Zoetermeer Panters
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52455114.
Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de Nederlandse
IJshockey Bond besloten de Stichting Zoetermeer Panters als lid toe te laten tot de
Nederlandse IJshockey Bond onder de voorwaarde dat de Stichting Zoetermeer Panters 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 Zoetermeer Panters vast te stellen op EUR 2.500,00. (Inmiddels is van de EUR
5.000 EUR 2.500 afgelost.)
De heer Ben van Duin (IJV Amstel Tijgers anno 1963) vraagt of het feitelijk de openstaande
schuld betreft (of dat de bedragen oorspronkelijk hoger waren). De voorzitter geeft aan dat
het de actuele stand van zaken per vandaag betreft.
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Stichting Top IJshockey Noord-Holland
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53112369.
Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de Nederlandse
IJshockey Bond besloten de Stichting Top IJshockey Noord-Holland als lid toe te laten tot de
Nederlandse IJshockey Bond onder de voorwaarde dat de Stichting Top IJshockey NoordHolland 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 Top IJshockey Noord-Holland vast te stellen op EUR 350,00.
De algemene ledenvergadering stelt de voorgestelde inleggelden vast.
8. Bestuursverkiezing
Zie bijlage 3 voor het rooster van aftreden en het voorstel bestuursverkiezing.
Gezien het feit dat de bestuursverkiezing eveneens zijn positie betreft, hecht de voorzitter er
waarde aan om met respect voor objectiviteit en neutraliteit dit agendapunt in handen te
geven van erelid Mr. Ton Leijsen. Hij zal als technisch voorzitter dit agendapunt verder
begeleiden.
Reeds meerdere ALV’s heeft het bestuur aangegeven op zoek te zijn en te blijven naar
uitbreiding van het aantal bestuurders om daarmee het aantal op het statutaire niveau te
krijgen. Hiervoor verwijst de heer Ton Leijsen naar betreffende notulen.
De heer Ton Leijsen geeft ter kennisgeving een korte weergave van het proces tot op heden:
In het voorjaar, nadat het bekend was dat enerzijds de heer Ron Meerhoff formeel af zou
treden als bestuurslid Finance en voorzitter de heer Joop Vullers op 8 maart 2011 heeft
aangegeven de functie als voorzitter te willen neerleggen, is in diverse bijeenkomsten
aangegeven voor welke posities kandidaten werden gezocht. Na het uitblijven van
kandidaten uit of via eigen geledingen, is in diverse bijeenkomsten aangekondigd en
eveneens gepubliceerd via de website van de NIJB, dat er bemiddeling van NOC*NSF, de
firma Sport & Zaken en de firma Partners@Work werd ingeroepen om tot competente
bestuurskandidaten te komen. Hierbij uitgaande van de actuele vacatures en de door u in de
algemene ledenvergadering van 29 november 2010 goedgekeurde bestuurdersprofielen. De
vacatures zijn in de zomer 2011, conform mededeling, gepubliceerd op de site van Sport &
Zaken. Het betrof de volgende posities: Bestuurslid Finance, Bestuurslid PR & Marketing en
het voorzitterschap. De firma Partners@Work heeft begin september een aantal kandidaten
aangeleverd op basis van een match gemaakt tussen hun database en de behoeften zoals
aangegeven vanuit de Nederlandse IJshockey Bond. De activiteiten hebben geleid tot een 6tal kandidaten en met alle kandidaten werden gesprekken gevoerd. Hierbij werd het
beleidsplan voor de nieuwe werkorganisatie, zoals in samenspraak met een ruime
afvaardiging vanuit de leden werd opgesteld, meegenomen. Op basis daarvan heeft er een
toetsing plaatsgevonden op de bereidheid van de kandidaten, alsmede de beoordeling van
de competenties en de rol die de kandidaten daarin zouden kunnen hebben.
Dit heeft in september 2011 geleid tot een toezegging van de heer Ruud Vreeman. Hij heeft
daarbij de bereidheid uitgesproken om de rol van voorzitter van de Nederlandse IJshockey
Bond te accepteren. Gezien de plannen die de nieuwe sportagenda 2016 van NOC*NSF
bevatten, is zijn voormalige positie in het bestuur van NOC*NSF, zijn politieke ervaring en
netwerk en zijn voormalig bestuurslidmaatschap bij een toch florerende Koninklijke
Nederlandse Hockey Bond een grote pré voor de Nederlandse IJshockey Bond. Zoals het
concept van de nieuwe sportagenda nu is beschreven, breken er zwaardere tijden aan voor
sportbonden buiten de Top 10 van de wereld. De goede connectie tussen oud-hockeycollega
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en momenteel voorzitter van NOC*NSF, de heer André Bolhuis en de heer Ruud Vreeman
zal hierbij zeker positief bijdragen.
In de eerste helft van oktober 2011 hebben de gesprekken plaatsgevonden tussen het
bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond en de overige kandidaten. Hieruit werden 3
kandidaten als uitermate positief beoordeeld, eveneens getoetst op bestuurdersprofielen als
op hun persoonlijke competenties. Uiteindelijk hebben 2 van deze kandidaten schriftelijk
aangegeven de functie te accepteren. Het betreft hier de heren Theo Assmann, beoogd
kandidaat Finance, en de heer Jaap Hermsen, beoogd kandidaat PR & Marketing.
Alvorens tot convocatie van de vergadering over te gaan, hebben er tussen de beoogde
kandidaten en het bestuur diverse gesprekken plaatsgevonden. De kandidatuur van de heer
Vreeman was, ondanks dat er geen formele perspublicatie was geweest vanuit de
Nederlandse IJshockey Bond, inmiddels breder bekend dan uitsluitend binnen het bestuur.
Om moverende redenen is er niet echt ruchtbaarheid aangegeven, maar was zowel pers als
een fors aantal bestuurders van de leden van de NIJB al op de hoogte. Dit getuige de
positieve reacties die het bestuur ontving, maar ook getuige de persoonlijke gesprekken die
bestuursleden van de NIJB in de afgelopen periode, voor convocatie hebben gevoerd.
Complimenten voor de Nederlandse pers dat men het embargo volledig heeft gerespecteerd.
Dit respect wilt het bestuur zeker uitspreken richting aanwezige pers en de heer Joep
Meijsen, één van de vrijwilligers achter de website ijshockey.com, in het bijzonder.
Ook de heer Danny Micola von Fürstenrecht is één week voor convocatie van deze
algemene ledenvergadering hierover geïnformeerd. In een gesprek met de heer Joop
Vullers verzocht de heer Micola von Fürstenrecht de heer Vullers om aan te blijven binnen
de Nederlandse IJshockey Bond. Er is op geen enkele wijze aangegeven dat de heer Danny
Micola von Fürstenrecht zich kandidaat wilde of zou stellen.
Zoals eerder gemeld werd op 25 oktober 2011 de convocatie van deze algemene
ledenvergadering uitgeschreven. Conform artikel 16 lid 1 van het huishoudelijk reglement
resteren er dan 8 dagen om kandidaatstelling schriftelijk bij het bondsbestuur in te dienen,
vergezeld van een schriftelijke verklaring van de kandidaten dat zij een eventuele benoeming
zullen aanvaarden. Op 12 november 2011 zijn het bestuur en 2 van de 3 kandidaten
nogmaals bij elkaar geweest voor een uitgebreide meeting, daar op dat moment de termijn
van mogelijke kandidaatstellingen reeds meer dan 1 week was verstreken en zijn er
afspraken gemaakt omtrent publicering in aanloop op de algemene ledenvergadering van
hedenavond.
Op zondag 13 november 2011 ontving het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond een
e-mail van de heer Danny Micola von Fürstenrecht, waarin de navolgende passage was
opgenomen:
Geacht bestuur van de Nederlandse IJshockeybond,
Via deze email stel ik mij beschikbaar voor de functie bondsvoorzitter. Ik zou graag van te
voren contact hebben over de te volgen route.
Buiten het feit dat deze kandidaatstelling ver buiten de reglementaire termijn werd ingediend,
ontbrak eveneens de schriftelijke verklaring waarin acceptatie van de functie wordt
toegezegd. Het bestuur van de NIJB heeft de heer Danny Micola von Fürstenrecht dan ook
een bericht doen toekomen dat deze mail, getoetst aan de geldende reglementen zoals
bepaald door de algemene ledenvergadering, niet kan leiden tot een kandidatuur.
De heer Danny Micola von Fürstenrecht heeft het bestuur verzocht zijn mail van 16
november in deze algemene ledenvergadering te willen behandelen als ingekomen stuk.
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Zoals de voorzitter in het begin van de vergadering reeds heeft gemeld, is de behandeling
daarvan opgenomen in dit agendapunt.
De heer Ron Meerhoff is tussentijds afgetreden (01-2011) en stelt zich niet herkiesbaar.
Conform artikel 9 van de statuten van de Nederlandse IJshockey Bond stelt het
bondsbestuur de vergadering voor de heer Dr. Ruud (R.L.) Vreeman uit Tilburg te kiezen tot
voorzitter van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond. De heer Ruud Vreeman
wordt gekozen tot voorzitter van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond.
Ruud Vreeman:
Hij is gevraagd voor de functie van voorzitter van het bestuur van de Nederlandse IJshockey
Bond. Hij vindt als buitenstaander de ijshockeysport een fascinerende sport en is als
burgemeester van Tilburg vaak uitgenodigd. Hij heeft een geweldige belangstelling voor
teamsporten. Doorslaggevend in de afweging was toch dat hij de ijshockeysport zo mooi
vindt. De snelheid en dynamiek is zeer aantrekkelijk. Hij stelt de vraag of het een nadeel is
dat je een buitenstander bent. Aan de ene kant is dat zo vanwege in de inwerkperiode, aan
de andere kant zie je dan wel de eigenaardigheden. De fascinatie voor de sport heeft bij
Ruud de doorslag gegeven. Hij zou graag vanuit bescheidenheid willen beginnen, waarbij hij
(kern)begrippen als talentherkenning, talentontwikkeling, ledenwerving, beeldvorming van de
sport en samenwerking belangrijk vindt. Ruud is van mening dat anders dan energie stoppen
in een intern conflict de krachten intern gebundeld moeten worden en daarbij samenwerking
gezocht moet worden in de Nederlandse sportwereld.
Conform artikel 9 van de statuten van de Nederlandse IJshockey Bond stelt het
bondsbestuur de vergadering voor de heer Drs. Jaap (J.) Hermsen uit Lathum te kiezen tot
lid van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond. De heer Jaap Hermsen wordt
gekozen tot lid van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond.
Conform artikel 9 van de statuten van de Nederlandse IJshockey Bond stelt het
bondsbestuur de vergadering voor de heer Theo (T.H.J.) Assmann uit Barneveld te kiezen
tot lid van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond. De heer Theo Assmann wordt
gekozen tot lid van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond.
De voorzitter geeft de algemene ledenvergadering mee dat het bestuur van de Nederlandse
IJshockey Bond nog op zoek gaat naar een bestuurslid met een stevige ijshockeyreputatie.
9. Benoeming leden vaste commissies seizoen 2011-2012
De financiële commissie, de commissie van beroep, de medische commissie en het college
van arbiters worden conform het voorstel (zie bijlage 4) benoemd.
10.a. Vaststellen contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2011-2012
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de contributies, bijdragen en afdrachten
seizoen 2011-2012 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 heer Niels de Boer van de Slapping Studs Enschede merkt op dat de NIJB de competitieafdracht studenten gelijk wil trekken met andere competities. De samenwerking was destijds
een win-win-situatie, waarbij werd vastgelegd dat er geen competitie-afdracht betaald hoefde
te worden. De vice-voorzitter stelt dat de studententeams contributie individueel
lidmaatschap betalen, hetgeen gehandhaafd blijft, nieuw is de competitie-afdracht van
studententeams. De vice-voorzitter geeft mee dat het bestuur van de NIJB het redelijk vindt
dat wanneer een service wordt verleend, er een kleine bijdrage wordt geleverd. Niels de
Boer merkt op dat de NIJB er klaarblijkelijk voor kiest om eenzijdig van afspraken af te zien.
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De vice-voorzitter geeft aan dat de NIJB voor wat betreft de competitie-afdracht studenten
nog in overleg gaat met de studententeams.
De contributies, bijdragen en afdrachten worden conform het voorstel (zie bijlage 5)
vastgesteld.
10.b. Vaststellen scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2011-2012
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de scheidsrechtersvergoedingen
seizoen 2011-2012 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 geïndexeerde bedragen zullen
rekenkundig worden afgerond op hele euro’s om contante betaling te vergemakkelijken. De
scheidsrechtersvergoedingen worden conform het voorstel (zie bijlage 5) vastgesteld.
11. Beleidsplan verbetertraject NIJB 2014
De voorzitter geeft een toelichting op het beleidsplan verbetertraject NIJB 2014. De heer
Jack America (Stichting Topsport Eaters Geleen T.E.G.) meent dat het hier een hele kluif
betreft waarover in de algemene ledenvergadering nagedacht moet worden en stelt voor
jaarlijks een tweede algemene ledenvergadering te initiëren. De voorzitter stelt voor dit
voorstel binnen het bondsbestuur te bespreken, maar meent dat een bijeenkomst pas zin
heeft wanneer er stappen zijn gezet, een bijeenkomst kan dan ook in informele setting.
De heer Harry Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den Haag) stelt dat in het jaarplan 2012 reeds
stappen uit het verbeterplan staan opgenomen en vraagt of deze in het jaar 2012 worden
vormgegeven. De heer Joop Vullers geeft aan dat met NOC*NSF is afgesproken dat een
timetable wordt gehanteerd. De heer Joop Vullers geeft derhalve aan dat als de algemene
ledenvergadering het jaarplan 2012 goedkeurt dat dit de stappen zijn, die als opdracht door
de algemene ledenvergadering wordt gegeven. Wat in 2012 moet zitten, staat in het
jaarplan, timetable moet nog wel worden ingevuld. De voorzitter geeft aan dat de NIJB in de
snelheid met de omgeving (NOC*NSF) mee moet.
Het beleidsplan verbetertraject NIJB 2014 wordt door de algemene ledenvergadering
goedgekeurd.
12.a. Jaarplan NIJB 2012
De voorzitter verzoekt de algemene ledenvergadering in te stemmen met het jaarplan NIJB
2012. Het jaarplan NIJB 2012 wordt door de algemene ledenvergadering goedgekeurd.
12.b. Begroting NIJB 2012
De voorzitter verzoekt de algemene ledenvergadering in te stemmen met de begroting NIJB
2012. De begroting NIJB 2012 wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
13. Vaststelling c.q. wijziging van reglementen
De vice-voorzitter licht de voorgestelde wijzigingen van reglementen toe. De voorzitter vraagt
de algemene ledenvergadering in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van
reglementen.
De heer Piet Borgman (Stichting Zoetermeer Panters) vraagt of onderscheid gemaakt wordt
met de regelgeving omtrent kleuren kousen en shirts tussen 1A en 1B. De vice-voorzitter
geeft aan dat gesproken wordt over de Eerste divisie en dat derhalve geen onderscheid
bestaat.
Gevraagd wordt of de rangschikking ook geldt voor een anderhalve competitie. De
competitieleider de heer Eric Martin geeft aan dat de rangschikking niet geldt voor een
anderhalve competitie.
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Gevraagd wordt wanneer de betreffende reglementswijzigingen van kracht zijn. De vicevoorzitter geeft mee dat de reglementswijzigingen reeds eerder tijdens diverse
gelegenheden zijn gepresenteerd. De reglementswijzigingen gaan met terugwerkende kracht
in per aanvang van dit huidige seizoen.
Opgemerkt wordt dat de scheidsrechtersvergoedingen lager zijn in 1B dan in 1A. De
competitieleider de heer Eric Martin geeft aan dat clubs deelnemende aan 1B zelf een
linesman moeten aanwijzen. De vice-voorzitter is voorstander om scheidsrechtersvergoedingen van 1B niet te verhogen teneinde jeugdteams aan 1B te kunnen laten
deelnemen. De heer Ted Wijnen (Stichting IJshockey Noviomagus) heeft geen
scheidsrechters om zelf linesmen aan te kunnen wijzen. De vice-voorzitter geeft aan dat dit
vooraf als eis is gesteld. De clubs kunnen een beroep doen op collega-clubscheidsrechters
of een beroep doen op de NIJB-scheidsrechters. De vice-voorzitter doet een beroep aan de
clubs om het scheidsrechtersbestand uit te breiden. De heer Ted Wijnen vindt maar geen
geschikte kandidaten. De vice-voorzitter geeft aan dat de NIJB ook niet over voldoende
scheidsrechters beschikt om in alle gevallen scheidsrechters te leveren. De vice-voorzitter
heeft een mail gestuurd met kandidaten voor clubscheidsrechters. De voorzitter verzoekt de
heer Ted Wijnen hierover met de vice-voorzitter na afloop van de algemene
ledenvergadering te bespreken.
De wijzigingen van reglementen worden door de algemene ledenvergadering goedgekeurd.
14. Vaststelling van vernieuwd Nationaal Dopingreglement
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering in te stemmen met het vernieuwd
Nationaal Dopingreglement. De vaststelling van dit reglement is noodzakelijk om volledig te
voldoen aan de World Anti-Doping Code. Het (gecorrigeerde) Dopingreglement voor de NIJB
is als concept voor de vergadering van vanavond uitgereikt. Inhoudelijk komen de
wijzigingen voornamelijk neer op verduidelijking van de procedures bij dopingzaken, en de
uitbreiding en verduidelijking van de positie van de Dopingautoriteit (m.n. in een
tuchtprocedure).
Het dopingreglement wordt door de algemene ledenvergadering goedgekeurd.
15. Onderscheidingen
Het bondsbestuur draagt de volgende personen voor tot lid van verdienste van de
Nederlandse IJshockey Bond:
Jack America is van 1972 tot 1983 actief speler geweest van de VJB Smoke Eaters Geleen.
In 1990 werd hij voorzitter van diezelfde vereniging. Vanaf 1997 tot 2002 was hij - naast
voorzitter van de VJB Smoke Eaters Geleen - voorzitter van het eerste team (eerst Anno 93
Eaters, dan Cema Eaters, dan Ruijters Eaters). Jack is vanaf november 2002 tot januari
2010 actief geweest als teammanager van het nationale mannenteam, vanaf de algemene
ledenvergadering in 2006 tot januari 2010 heeft hij zich bijzonder ingezet als bestuurslid en
vanaf 2008 tot januari 2010 als competitieleider van de Nederlandse IJshockey Bond. Sinds
2010 is hij wederom weer clubvoorzitter in Geleen van Ruijters Eaters. Graag draagt het
bondsbestuur Jack America voor aan de algemene ledenvergadering voor de benoeming tot
lid van verdienste van de NIJB.
De algemene ledenvergadering benoemt de heer Jack America tot lid van verdienste van de
Nederlandse IJshockey Bond.
Otto Smits, voor zijn jarenlange inzet voor het ijshockey in Den Haag. Otto is ruim 35 jaar
geleden betrokken geraakt binnen het Haagse ijshockey in de functies van teamofficial,
wedstrijdsecretaris en bestuurslid en is hij momenteel naast wedstrijdsecretaris ook
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teammanager van HYS The Hague. Graag draagt het bondsbestuur Otto Smits voor aan de
algemene ledenvergadering voor de benoeming tot lid van verdienste van de NIJB.
De algemene ledenvergadering benoemt de heer Otto Smits tot lid van verdienste van de
Nederlandse IJshockey Bond.
Jur Visser, voor zijn jarenlange inzet voor het ijshockey in Amsterdam. Jur is ruim 30 jaar
geleden betrokken geraakt binnen het Amsterdamse ijshockey in de functies van
teamofficial, wedstrijdsecretaris en bestuurslid en is hij momenteel naast wedstrijdsecretaris
ook bestuurslid van de Capitals Amsterdam. Tussendoor mag hij ook graag een keer in de
week beschikbaar zijn om tijdens een training schaatsen te slijpen. Graag draagt het
bondsbestuur Jur Visser voor aan de algemene ledenvergadering voor de benoeming tot lid
van verdienste van de NIJB.
De algemene ledenvergadering benoemt de heer Jur Visser tot lid van verdienste van de
Nederlandse IJshockey Bond.
Eric Martin, voor zijn jarenlange inzet voor het ijshockey in Eindhoven. Eric is ruim 16 jaar
geleden betrokken geraakt bij jeugd van de Kemphanen in de functies van teamofficial,
bench-official en clubvoorzitter. Daarnaast is Eric bijzonder actief geweest bij evenementen
van de NIJB, te noemen finalewedstrijden, diverse WK's en HDC's. Hij en zijn crew waren
immer een bijzonder gedreven team, waardoor de evenementen telkens tot een
organisatorisch succes geroemd konden worden. Thans is Eric toegetreden tot de
competitiecommissie van de NIJB, waarvoor hij zich eveneens bijzonder inspant. Graag
draagt het bondsbestuur Eric Martin voor aan de algemene ledenvergadering voor de
benoeming tot lid van verdienste van de NIJB.
De algemene ledenvergadering benoemt de heer Eric Martin tot lid van verdienste van de
Nederlandse IJshockey Bond.
Paul Marx, voor zijn bijzondere inzet in het kader van de implementatie van het ijshockey
binnen het CTO in Eindhoven. Voor de stappen die op het terrein van het CTO-ijshockey
werden gezet, is speciale dank verschuldigd aan Paul, die als voorzitter van de projectgroep
CTO-ijshockey deze ontwikkeling heeft vormgegeven. Graag draagt het bondsbestuur Paul
Marx voor aan de algemene ledenvergadering voor de benoeming tot lid van verdienste van
de NIJB.
De algemene ledenvergadering benoemt de heer Paul Marx tot lid van verdienste van de
Nederlandse IJshockey Bond.
Tot slot draagt het bondsbestuur de volgende persoon voor tot erelid van de Nederlandse
IJshockey Bond:
Joop Vullers, voor zijn bijzondere inzet voor de ijshockeysport in Nederland. Eerst in de jaren
90 als voorzitter van de Fulda Tigers Nijmegen, vanaf 2006 tot heden eerst als bestuurslid en
vanaf 2007 als voorzitter van de Nederlandse IJshockey Bond. Gedurende 5 jaar was Joop
Vullers betrokken bij het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond. Een periode waarin
hij zich met veel passie en hart voor de sport heeft ingezet. Een periode waarin de NIJB min
of meer gedwongen werd om te kiezen voor een meewerkend bestuur. Een periode waarin
het CTO-ijshockey in Eindhoven tot stand is gekomen. Een periode waarin een succesvol
WK mannen in Tilburg is georganiseerd. Een periode waarin een tweetal audits van de IIHF
hebben plaatsgevonden, de eerste in 2008 als een pilot op speciaal verzoek van de IIHF aan
Nederland om het systeem te kunnen testen voordat het wereldwijd ging, de tweede als
officieel, waarvan de resultaten in de vorige algemene ledenvergadering zijn gedeeld. Ook
werden de eisen vanuit NOC*NSF behoorlijk verzwaard. De afgelopen jaren heeft het
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bondsbestuur veel energie gestoken om aan al die voorwaarden (minimale kwaliteitseisen)
te voldoen en deze te borgen in reglementen en statuten. Ook internationaal heeft Joop het
ijshockey met hart en ziel vertegenwoordigd tijdens de IIHF-congressen, niet alleen voor
Nederland, maar ook voor de andere 'kleine' landen. Graag draagt het bondsbestuur Joop
Vullers voor aan de algemene ledenvergadering voor de benoeming tot erelid van de NIJB.
De algemene ledenvergadering benoemt de heer Joop Vullers tot erelid van de Nederlandse
IJshockey Bond.
16. Diverse ontwikkelingen
Na de algemene ledenvergadering wordt een informatiebulletin uitgereikt, waarin de diverse
ontwikkelingen op papier zijn gezet. Geen van de ontwikkelingen hebben besluitvorming
vanuit deze algemene ledenvergadering nodig.
17. Rondvraag
Er wordt niet van de rondvraag gebruik gemaakt.
18. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.
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PRESENTIELIJST ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE NEDERLANDSE
IJSHOCKEY BOND, GEHOUDEN OP DONDERDAG 21 NOVEMBER 2011 IN
‘T VEERHUIS TE NIEUWEGEIN
Bondsbestuur
R.L. Vreeman
J.M.I. Vullers
A.J.J.C. van Berkel
C. van Broekhoven
J. Hermsen
T.H.J. Assmann

- voorzitter (aangetreden 21-11-2011)
- voorzitter (afgetreden 21-11-2011)
- vice-voorzitter
- secretaris
- bestuurslid (aangetreden 21-11-2011)
- bestuurslid (aangetreden 21-11-2011)

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

- topsportcoördinator
- office manager

Leden
Stichting Top IJshockey Noord-Holland
IJV Amstel Tijgers anno 1963
Stichting Topsport
Red Eagles 's-Hertogenbosch
IJshockey Vereniging
Red Eagles 's-Hertogenbosch
IJshockeyclub Dordrecht Lions

aantal
stemmen
2 - B. Visser, J. Visser
2 - B. van Duin
1

-

mevrouw E.J. van Bergen

2
2

-

2
2
2
2
2
2
2

-

J. Ekels, J. Vos
J.J. van Tilborg, E. Boer, mevrouw P.
Kooijman, D. Barendregt
A. van Doremalen
B. van Soest, P. Daams
J. America
L. Hoven
O. Smits
H. Vlaardingerbroek, L.J. de Jong
H. Woortmeijer

2

-

mevrouw Y. van Loon, P. Stiel,
D.R. Taylor

Stichting IJshockeyclub Capitals
Leeuwarden
LIJC Leiden Lions
Stichting IJshockey Noviomagus
VJN Nijmegen
Stichting Topijshockey Tilburg
SIJC Utrecht
Stichting Zoetermeer Panters
IJV Zoetermeer Panters

2
2
1
2
3
2
1
2

-

J.H. Doele, N. Brouwer
K.M. Naer, G.K. Payne
R. v.d. Laan, Th. Lemmen
T. Wijnen
R. Peijs, R. van Gestel
R. Berends
P. Borgman, mevrouw T. van Haaren
W. Hermans

Ereleden en leden van verdienste
Fr.J.M. van Erp
R.M.U. Jonkmans
A.G.W. Leijsen
A.J.M. van Rijswijk

-

erevoorzitter
erelid/lid tuchtcommissie
erelid/lid commissie van beroep
erelid

Stichting Top IJshockey Eindhoven
IJV Eindhoven IJsbrekers
Stichting Topsport Eaters Geleen T.E.G.
VJB Smoke Eaters Geleen
Stichting Eredivisie IJshockey Den Haag
Hijs Hokij Den Haag
SJIJ Heerenveen e.o. 1991
Hoornse IJshockeyvereniging
“Blue Mountain Cougars”
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Commissieleden en overigen
Mevrouw M. Goessens-Stans
E. Martin
Mevrouw S. van Heteren
P.P. Marx
N. de Boer
M.F.G. Grouwe
Th. Heesen
Chr. van Mersbergen

-

competitiecommissie
competitiecommissie
competitiecommissie
Centrum voor Topsport en Onderwijs
The Slapping Studs Enschede
The Slapping Studs Enschede
AD/Haagsche Courant
Brabants Dagblad

Leden afwezig met kennisgeving

IJshockeyclub Enschede Lions
Gijs Bears Groningen
Stichting Eredivisie Friesland Flyers

aantal
stemmen
1
2
2

IJV Vikings Eindhoven
The Highlanders Tilburg
F. Baarveld
J.A. Boertjes
JP.L. Ham
J.M.C.C. Herijgers
J.A.J. de Greef
J.Th.M.C. Ponsioen
W. Tamboer
K. van der Wal

-

contractant
contractant
erelid/voorzitter medische commissie
erelid
erelid
erelid
erelid
erelid/lid financiële commissie
erelid/lid tuchtcommissie
lid van verdienste
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BESTUURSVERKIEZING
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND
ALV, 21-11-2011
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:
Cyclus:
Naam:
Datum aantreden:
Datum laatste herverkiezing:
Datum tussentijds aftreden als voorzitter:
Datum volgende herverkiezing:

Voorzitter
2009-2013-2017…
Joop Vullers
ALV 2006 (19-12-2006)
ALV 2007 (19-12-2007) gekozen tot voorzitter
ALV 2009 (04-01-2010)
ALV 2011 (21-11-2011)
ALV 2013

Functie:
Cyclus:
Naam:
Datum aantreden:
Datum tussentijds aftreden:
Datum aantreden:
Datum laatste herverkiezing:
Datum volgende herverkiezing:

Vice-voorzitter
2008-2012-2016…
Arnoud van Berkel
ALV 2002 (19-09-2002)
08-09-2006
ALV 2006 (19-12-2006)
ALV 2008 (23-06-2009)
ALV 2012

Functie:
Cyclus:
Naam:
Datum aantreden:
Datum volgende herverkiezing:

Secretaris
2010-2014-2018…
Cees van Broekhoven
ALV 2010 (29-11-2010)
ALV 2014

Functie:
Naam:
Datum aantreden:
Datum tussentijds aftreden:

Bestuurslid Finance & Legal
Ron Meerhoff
ALV 2008 (23-06-2009)
01-2011
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Op 8 maart 2011 heeft de huidige voorzitter, de heer Joop Vullers, aangegeven zijn
portefeuille als voorzitter van de Nederlandse IJshockey Bond te willen neerleggen. Hierbij
heeft hij een streefdatum van 1 september 2011 genoemd, maar op verzoek van NOC*NSF
en de overige bestuursleden is hij bereid gevonden de periode tot en met de algemene
ledenvergadering hedenavond, te continueren. Wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk.
In maart 2011 is een intensief traject opgestart om geschikte kandidaten te vinden voor
diverse bestuursfuncties, aansluitend met de bestuursprofielen zoals deze op 29 november
2010 door de algemene ledenvergadering werden goedgekeurd.
Uiteindelijk werd dit traject in samenwerking met NOC*NSF, Sport & Zaken en
Partners@Work succesvol afgerond. Dit heeft in de eerste helft van oktober 2011 geleid tot
een toezegging door 3 kandidaten, daarmee ruim voor de convocatie van deze vergadering
op 25 oktober 2011.
Conform artikel 9 van de statuten van de Nederlandse IJshockey Bond stelt het
bondsbestuur de vergadering voor de heer Dr. Ruud (R.L.) Vreeman uit Tilburg te kiezen tot
voorzitter van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond.
Ruud Vreeman - Nederlands politicus en vakbondsbestuurder
Ruud Vreeman is 63 jaar, trouwde op 30 september 1972 en heeft twee kinderen. Ruud is
hockeykeeper geweest bij de Groninger Studs en hockeycoach bij MHC HBS in
Bloemendaal.
Nadat hij zijn opleiding aan het Kennemer Lyceum (hbs-A) in Overveen had afgerond en de
militaire dienstplicht had vervuld (1967-1968), ging Ruud naar de Rijksuniversiteit Groningen.
Van 1969 tot 1974 studeerde hij daar arbeids- en organisatiepsychologie. Hij werd daarna
vakbondsman, eerst bij het NVV, daarna bij de FNV. In die periode (1985) promoveerde hij
aan de Technische Universiteit Delft op een proefschrift met de titel Vakbondswerk en de
kwaliteit van de arbeid. Samen met Felix Rottenberg introduceerde hij in 1992 het duovoorzitterschap van de PvdA. Van 1994 tot 1997 was hij lid van de Tweede Kamer, waar hij
zich vooral bezig hield met sociale zaken. Daarna werd hij burgemeester, eerst in Zaanstad
en vanaf 2004 van Tilburg, als opvolger van Johan Stekelenburg.
Van november 1998 tot november 2003 was Ruud lid van het bestuur van NOC*NSF.
Binnen sportbonden is Ruud 5 jaar lid geweest van het hoofdbestuur van de Koninklijke
Nederlandse Hockeybond en 5 jaar lid van de commissie veiligheidszaken van de Koninklijke
Nederlandse Voetbal Bond. Ruud is benoemd tot lid van verdienste van de Koninklijke
Nederlandse Hockeybond.
Ruud is onder andere voorzitter van raad van toezicht van de Stichting Contractspelersfonds
KNVB (CFK). Het CFK voert de unieke overbruggingregeling uit voor beroepsvoetballers in
Nederland. Deze regeling heeft als doel de contractspeler na zijn professionele
voetbalcarrière een financiële basis te bieden waardoor hij zich (beter) kan richten op zijn
nieuwe loopbaan. Daarnaast verricht het CFK activiteiten voor een aantal pensioenregelingen binnen de branche betaald voetbal (contractspelers en oefenmeesters).
Conform artikel 9 van de statuten van de Nederlandse IJshockey Bond stelt het
bondsbestuur de vergadering voor de heer Drs. Jaap (J.) Hermsen uit Lathum te kiezen tot
lid van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond.
Jaap Hermsen is 47 jaar, woont samen met vriendin Hanneke en is vader van een dochter
van 12 jaar, Lisa. Na ruim 8 jaar bij BDO te hebben gewerkt als organisatie-adviseur en
marketing manager, is Jaap in 1997 samen met twee partners een eigen adviesbureau
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gestart, HSH Consultants. Bij BDO is Jaap onder andere ook nauw betrokken geweest bij de
start van de sponsorovereenkomst met de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB). Als
sponsor verantwoordelijk voor de invulling en uitnutting van het sponsorcontract en de
activiteiten met de KNHB, zowel landelijk als lokaal naar de BDO-vestigingen toe. HSH
Consultants bestaat inmiddels ruim 14 jaar en adviseert ondernemingen en non-profit
instellingen op het snijvlak van organisatie, marketing en sales. De afgelopen jaren heeft
HSH Consultants klanten als Achmea, CZ, Heineken, NS, NIB Capital, Rijksmuseum,
Tetrapak, Friesland Coberco, Sara Lee en verscheidene ministeries geadviseerd. HSH heeft
daarnaast al een jarenlange relatie met Sport & Zaken en heeft verschillende advies- en
recruitment-opdrachten uitgevoerd. In de afgelopen jaren is Jaap met een tweetal nieuwe
ondernemingen gestart, Workinglife.nl en H2 Projecten. Na een (interim-)uitstapje bij een
internationale onderneming, is Jaap sinds augustus weer volledig als ondernemer aan de
slag.
Naast de relatie met Sport & zaken is Jaap zelf actief voetballer geweest, in de jeugd bij Sp.
Lochem en WVC in Winterswijk, tijdens zijn studie bij de V.V. Drienerlo, waarbinnen de
derde klasse zaterdag is gehaald en tweemaal het Nederlands Studentenkampioenschap.
Bestuurlijk heeft Jaap ruim anderhalf jaar in het bestuur van de Nederlandse Basketball
Bond (NBB) gezeten (portefeuille Marketing, Sponsoring, Evenementen, Communicatie).
Een voorstel om in de toekomst meer structuur en basis voor de NBB te creëren, is helaas
door de ALV van de NBB niet geaccepteerd, waardoor het bondsbestuur zich genoodzaakt
zag om collectief de bestuursportefeuilles aan te bieden. Op dit moment probeert Jaap
regelmatig een potje golf te spelen, maar dat komt er niet zo heel vaak van. Daarnaast
tennist hij graag.
Conform artikel 9 van de statuten van de Nederlandse IJshockey Bond stelt het
bondsbestuur de vergadering voor de heer Theo (T.H.J.) Assmann uit Barneveld te kiezen
tot lid van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond.
Theo Assmann is 52 jaar, is getrouwd en heeft 2 kinderen. Na de middelbare school heeft
Theo 4 jaar als beroepsmilitair bij de koninklijke marine als radioradarmonteur gewerkt.
Daarna heeft hij via avondschool bedrijfseconomie gestudeerd en bij diverse bedrijven in de
administratie en ICT diverse functies bekleed. Vanaf de jaren 90 heeft Theo voor een
internationaal bedrijf diverse directiefuncties vervuld vooral op financieel gebied. Sinds 1997
heeft Theo gedurende 6 jaar als interim-manager voor zijn eigen bedrijf gewerkt in diverse
interessante functies. Hij is hierin vooral met missie-visie strategiemodellen bezig geweest.
De laatste 6 jaar is Theo door omstandigheden in het onderwijs terecht gekomen. Op dit
moment is Theo “in between jobs” zoekende naar een nieuwe uitdaging.Hij heeft het
afgelopen jaar met zijn vrouw een nieuw bedrijf opgestart, waarin zij zich specialiseren in
programma’s gericht op talentontwikkeling voor diverse doelgroepen
(www.patentopjetalent.nl).
Theo heeft in het verleden zeer veel sporten ingevuld waaronder turnen, hardlopen,
wielrennen, zwemmen en schaatsen. Hij houdt van (natuur)kamperen, wandelen, mountain
biken en is een echt buitenmens. Met zijn vrouw maakt hij ook regelmatig tochtjes op hun
motor (Honda Pan European). Koken is een van zijn passies en muziek kan hem ook boeien.
Sinds 2 jaar speelt hij samen met zijn vrouw tenor saxofoon. Theo is een veelzijdig persoon,
heeft een brede interesse in zeer veel zaken en wil zich voortdurend ontwikkelen. Hij heeft
een allergie voor oninteger en onrechtvaardig gedrag. Hij heeft veel gevoel voor humor, is
zeer flexibel, intuïtief en een gevoelsmens. Zijn vrouw en zijn kinderen komen op de eerste
plaats. Samen met elkaar van de tijd genieten, is voor hen erg belangrijk. Daarnaast is Theo
ook een echte workaholic, die aan 4 uur slaap voldoende heeft. Theo kijkt uit naar een
inspirerende periode met de ijshockeybond waarbij hij zijn talenten en vaardigheden kan
inzetten in het verder ontwikkelen van de doelstellingen van de vereniging.
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BENOEMING LEDEN VASTE COMMISSIES
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND
ALV, 21-11-2011
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
F. Baarveld
Manuel Sanchez Horneros

voorzitter
lid

COLLEGE VAN ARBITERS
Lijst A
Mr. J.A. Boertjes
Mr. J.C. v.d. Hooft
Mr. G.J.H. Houtzagers
Mr. W. van Hulten
Lijst B
A.E.Th. Beulink
J.P.L. Ham
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CONTRIBUTIES, BIJDRAGEN EN AFDRACHTEN SEIZOEN 2011-2012
Seizoen
2010-2011
(index:) + 1,5%
EUR

Seizoen
2011-2012
(index:) + 2,6%
EUR

1.361,28

1.396,67

17,75
7,00
7,00
7,00
14,20
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
5,00
7,00
7,00
7,00
20,00
7,00
5,00

18,21
7,00
7,00
7,00
14,57
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
5,00
7,00
7,00
7,00
20,00
7,00
5,00

591,86
118,37
591,86
118,37
14,20
nihil
164,47

607,25
121,45
607,25
121,45
14,57
nihil
168,74

doorbelast
doorbelast
doorbelast
591,86
500,00

doorbelast
doorbelast
doorbelast
607,25
500,00

27,22

27,93

4.143,02

164,47
60,00

4.250,74
2.000,00
1.396,67
782,71
168,74
168,74

266,34

273,26

CONTRIBUTIE
contributie per lid, per seizoen
CONTRIBUTIE INDIVIDUEEL LIDMAATSCHAP
competitie senioren
competitie senioren Tweede, Derde en Vierde divisie
competitie ARHL
competitie studenten
competitie U17 tot en met U12
competitie mini en welpen
recreatief senioren
recreatief junioren
ere-leden, leden van verdienste
NIJB-bestuurders
NIJB-vrijwilligers/medewerkers
NIJB-scheidsrechters
clubbestuurders
teambegeleiders
bench-officials
seizoenkaarthouders
donateurs/supporters
donateurs/supporters bij groepsregistratie
ADMINISTRATIEKOSTEN NATIONALE TRANSFERS
seniorenspeler naar Eredivisie
seniorenspeler naar Eerste divisie
juniorenspeler naar Eredivisie
juniorenspeler naar Eerste divisie
juniorenspeler naar juniorendivisie
transfer naar Tweede of Derde divisie
administratiekosten beoordeling geschil door competitiecommissie
INTERNATIONALE TRANSFERS
International Transfer Card (ITC) IIHF ZFR 300
ITC-faxconfirmatie IIHF ZFR 100
administratiekosten van buitenlandse bonden (ITC naar Nederland)
administratiekosten NIJB ITC naar Nederland
administratiekosten NIJB ITC naar buitenland in ZFR
DISPENSATIE-AANMELDINGEN
administratiekosten
COMPETITIE-AFDRACHTEN
Eredivisie
Extra afdracht i.v.m. mediaproject ****
Eerste divisie poule A *
Eerste divisie poule B *
Tweede divisie, Derde divisie en Vierde divisie
ARHL **
Studenten ***
U17 tot en met U12
* 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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1.361,28

CONTRIBUTIES, BIJDRAGEN EN AFDRACHTEN SEIZOEN 2011-2012
Seizoen
2010-2011
(index:) + 1,5%
EUR

Seizoen
2011-2012
(index:) + 2,6%
EUR

359,50
81,33

368,85
83,44

45,82

47,01

47,35
27,23
27,23
47,35
200,00

48,58
27,94
27,94
48,58
200,00

200,00

200,00

27,23

27,94

COMMISSIE VAN BEROEP
vastrecht hoger beroep commissie van beroep

295,93

303,62

COLLEGE VAN ARBITERS
griffierecht

295,93

303,62

WEDSTRIJDGELD COMPETITIE PER THUISWEDSTRIJD
Eredivisie
Eerste divisie *
U21 tot en met U12
U17 tot en met U12
* 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
vastrecht tuchtcommissie senioren Tweede, Derde en Vierde divisie
vastrecht tuchtcommissie junioren
vastrecht tuchtcommissie incidenten
aanhanging maken tuchtzaak door leden
(artikel 2.b. bijlage I - tuchtreglement)
bezwaar aantekenen gestandaardiseerde strafafdoening door leden
(artikel 10.d. bijlage II - tuchtreglement)
STANDAARDAFDOENING MATCH PENALTY EN GAME MISCONDUCT PENALTY
administratiekosten

Met ingang van seizoen 2002-2003 worden de contributies, bijdragen en
afdrachten jaarlijks, bij aanvang van het seizoen, aangepast op basis van de
prijsindexcijfers voor gezinsconsumptie.
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CONTRIBUTIES, BIJDRAGEN EN AFDRACHTEN SEIZOEN 2011-2012
Seizoen
2010-2011
(index:) + 1,5%
EUR
VERGOEDINGEN PER WEDSTRIJD AAN SCHEIDSRECHTERS SEIZOEN 2011-2012
scheidsrechter Eredivisie
101,50
scheidsrechter Eredivisie bekerfinale/play-offs halve finale en finale
126,88
standby scheidsrechter Eredivisie bekerfinale/play-offs halve finale
en finale
15,76
linesman Eredivisie
50,75
linesman Eredivisie bekerfinale/play-offs halve finale en finale
63,44

Seizoen
2011-2012
(index:) + 2,6%
EUR
104,14
130,17
16,17
52,07
65,09

door NIJB aangestelde doelrechter

12,61

12,94

scheidsrechter Eerste divisie poule A
scheidsrechter Eerste divisie poule A play-offs halve finale en finale
linesman Eerste divisie poule A
linesman Eerste divisie poule A play-offs halve finale en finale
scheidsrechter Eerste divisie poule B
linesman Eerste divisie poule B

40,60
50,75
20,30
25,38

41,66
52,07
20,83
26,03
25,00
15,00

scheidsrechter U17
scheidsrechter U14
scheidsrechter U12

20,30
15,23
10,15

20,83
15,62
10,41

Scheidsrechters en linesmen in Eredivisie hebben buiten een straal van 150 km tevens recht op
een maaltijdvergoeding van EUR 7,00 per persoon.
Scheidsrechters en linesmen in de overige divisies hebben tevens recht op twee consumptiebonnen
per persoon.
KILOMETERVERGOEDING
scheidsrechters/linesmen alle divisies

(index:) + 1,5%
0,26

NB 1
Hierbij geldt in de Eredivisie de afspraak dat bij een enkele reis van meer dan 175 kilometer,
scheidsrechters en linesmen uit dezelfde regio zoveel mogelijk in één auto dienen te reizen.
In de overige divisies dienen scheidsrechters en linesmen uit dezelfde regio altijd zoveel mogelijk
in één auto te reizen.
NB 2
De te berekenen afstand zal door de NIJB worden vastgesteld in een kilometertabel.
Deze tabel is de enige tabel die mag worden gehanteerd en wordt gepubliceerd op de website
nijb.nl.
NB 3
Vergoedingen scheidsrechters en linesmen worden direct door de clubs
aan scheidsrechters en linesmen vergoed.
NB 4
Met betrekking tot clubscheidsrechters voor de competities in de Tweede divisie,
Derde divisie, 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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(index:) + 2,6%
0,27

NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND

NOTULEN
ALGEMENE
LEDENVERGADERING

GEHOUDEN OP DONDERDAG 21 NOVEMBER 2011
IN ‘T VEERHUIS
IN NIEUWEGEIN

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE NEDERLANDSE
IJSHOCKEY BOND, GEHOUDEN OP DONDERDAG 21 NOVEMBER 2011 IN
‘T VEERHUIS TE NIEUWEGEIN
Aanwezig
Zie bijgevoegde presentielijst (bijlage 1).
Agenda
1.
Opening
2.
Mededelingen
3.
Ingekomen stukken
4.
Notulen van de algemene ledenvergadering van 29 november 2010
5.
Activiteitenverslag NIJB 2010
6.a.
Jaarrekening NIJB 2010
6.b.
Verslag van de financiële commissie kalenderjaar 2010
7.
Toetreding leden
8.
Bestuursverkiezing
9.
Benoeming leden vaste commissies seizoen 2011-2012
10.a. Vaststellen contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2011-2012
10.b. Vaststellen scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2011-2012
11.
Beleidsplan verbetertraject NIJB 2014
12.a. Jaarplan NIJB 2012
12.b. Begroting NIJB 2012
13.
Vaststelling c.q. wijziging van reglementen
14.
Vaststelling van vernieuwd Nationaal Dopingreglement
15.
Onderscheidingen
16.
Diverse ontwikkelingen
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 erevoorzitter Frans-Michaël van
Erp, 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:
Kees van Gorp – oud-bestuurslid van Tilburg Trappers – is overleden op 17 april 2011.
Vaclav Sochor, legendarische oud-doelman van ijshockeyclub Eaters Geleen, is begin mei
2011 overleden. Vaclav is 70 jaar oud geworden. Hij vluchtte eind jaren zestig uit
Tsjechoslowakije, toen de Russen binnenvielen en een einde maakten aan de Praagse
Lente. De doelman, vaste waarde in de goal van Sparta Praag, vluchtte en kwam na
omzwervingen in Engeland en Duitsland uiteindelijk in Geleen terecht. Begin jaren zeventig
kreeg Vaclav een puck in zijn oog tijdens een wedstrijd waarna hij uiteindelijk nog maar 10%
kon zien met zijn linkeroog en er een einde kwam aan zijn loopbaan. Na zijn actieve
loopbaan bleef Vaclav betrokken bij Eaters Geleen, onder meer als keeperstrainer. Hij is van
2002 tot 2007 als goalietrainer van het nationale mannenteam actief geweest.
Jennifer Haalmeijer – partner van Rob Theunissen, lid van de scheidsrechterscommissie – is
overleden op 16 mei 2011.
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Op woensdag 20 juli 2011 is Wim van den Heuvel na een kort ziektebed op 70-jarige leeftijd
overleden. Wim was de afgelopen 30 jaar nauw betrokken bij het Amsterdamse ijshockey.
Binnen het Amsterdamse ijshockey bekleedde Wim jarenlang diverse bestuursfuncties. Zo
was hij bijzonder actief als secretaris en later als voorzitter. Wim was van 1987 tot en met
1995 lid van de Sectie Jeugd- en Vrouwenijshockey bij de Nederlandse IJshockey Bond.
Tussen 1988 en 1992 was Wim teammanager van Jong Oranje A. Ook op clubniveau heeft
Wim de functie van teammanager bekleed.
Oud-voorzitter van de Nederlandse IJshockey Bond Freddy Schweers is zondag 31 juli 2011
op 95-jarige leeftijd overleden. Freddy Schweers was van 1967 tot 1987 voorzitter van de
Nederlandse IJshockey Bond. Freddy Schweers was van 1972 tot 1988 lid van de council
van de IIHF. Hij was ook een kandidaat om John Francis Ahearne op te volgen als voorzitter
van de IIHF in 1975, maar verloor de verkiezing van Günther Sabetzki met 16 stemmen
tegen 36 voor Sabetzki. Als lid van de council van de IIHF diende Freddy Schweers ook als
een lid of voorzitter in diverse commissies van de IIHF.
Het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond spreekt haar medeleven uit naar de
nabestaanden en de collega's in diverse landen naar aanleiding van de vliegtuigcrash op 7
september 2011. Het team van Lokomotiv Yaroslavl, uitkomende uit de KHL, was betrokken
bij dit ongeluk waarbij 44 van de 45 inzittenden omkwamen. De Nederlandse IJshockey
Bond heeft voor aanvang van de wedstrijd om de Ron Berteling Schaal (Tilburg - Den Haag
op 25 september 2011) stilgestaan bij dit afschuwelijke ongeluk.
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering een moment van stilte in acht te nemen
voor alle leden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn.
2. Mededelingen
De voorzitter deelt de berichten van verhindering mee. Ook meldt hij dat de aanwezige leden
(clubs) 40 van de mogelijk 45 stemmen kunnen uitbrengen (zie bijlage 1).
De voorzitter meldt dat de convocatie en de agenda van de algemene ledenvergadering op
25 oktober 2011 op de website nijb.nl zijn gepubliceerd.
Vanaf 08-11-2011 waren vergaderstukken via nijb.nl te downloaden. De volgende
vergaderstukken liggen vandaag voor:
- Agenda
(beschikbaar vanaf 25 oktober 2011)
- Notulen van de algemene ledenvergadering van 29 november 2011
(t.b.v. agendapunt 4, beschikbaar vanaf 08-11-2011)
- Activiteitenverslag NIJB 2010
(t.b.v. agendapunt 5, beschikbaar vanaf 08-11-2011)
- Jaarrekening NIJB 2010
(t.b.v. agendapunt 6.a., beschikbaar vanaf 08-11-2011)
- Toetreding leden
(t.b.v. agendapunt 7, beschikbaar vanaf 16-11-2011)
- Bestuursverkiezing
(t.b.v. agendapunt 8, beschikbaar vanaf 16-11-2011)
- Benoeming leden vaste commissies seizoen 2011-2012
(t.b.v. agendapunt 9, beschikbaar vanaf 21-11-2011)
- Contributie, bijdragen en afdrachten seizoen 2011-2012 en vergoedingen aan
scheidsrechters seizoen 2011-2012
(t.b.v. agendapunt 10.a. en 10.b., beschikbaar vanaf 08-11-2011)
- Beleidsplan verbetertraject NIJB 2014
(t.b.v. agendapunt 11, beschikbaar vanaf 08-11-2011)
- Jaarplan NIJB 2012
(t.b.v. agendapunt 12.a., beschikbaar vanaf 18-11-2011)
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- Begroting NIJB 2012
(t.b.v. agendapunt 12.b., beschikbaar vanaf 18-11-2011)
- Vaststelling c.q. wijziging van reglementen
(t.b.v. agendapunt 13, beschikbaar vanaf 18-11-2011)
- Vaststelling vernieuwd Nationaal Dopingreglement
(t.b.v. agendapunt 14, beschikbaar vanaf 08-11-2011)
- Verklaring van afvaardiging
Ook zijn links naar bovenstaande documenten per e-mail verstuurd.
3. Ingekomen stukken
Van de financiële commissie is het verslag van de financiële commissie ontvangen. Dit
verslag komt aan de orde bij agendapunt 6.
Van de heer Danny Micola von Fürstenrecht is een ingekomen stuk ontvangen. Dit
ingekomen stuk komt aan de orde bij agendapunt 8.
4. Notulen van de algemene ledenvergadering van 29 november 2010
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de notulen van de algemene
ledenvergadering van 29 november 2010 vast te stellen. De notulen van de algemene
ledenvergadering van 29 november 2010 worden door de algemene ledenvergadering
goedgekeurd.
De heer Harry Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den Haag) merkt op dat op pagina 3 melding
wordt gemaakt van de klachtenregeling. De voorzitter geeft aan dat een en ander in de
planning is. De NIJB loopt graag in pas met de blauwdruk van NOC*NSF.
5. Activiteitenverslag NIJB 2010
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering het activiteitenverslag NIJB 2010 vast te
stellen. Het activiteitenverslag NIJB 2010 wordt door de algemene ledenvergadering
goedgekeurd.
6.a. Jaarrekening NIJB 2010
6.b. Verslag van de financiële commissie kalenderjaar 2010
De voorzitter leest het verslag van de financiële commissie voor (bijlage 2). De heer Harry
Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den Haag) vraagt naar de oorzaak van het hoger uitvallen van
de baten en lasten, met name organisatiekosten. De voorzitter merkt op dat de verhogingen
met name te verklaren zijn door de organisatie van het WK. De voorzitter meldt dat de NIJB
in 2012 de organisatie WK U18 te Heerenveen op zich heeft, dit evenement zal echter in
financieel opzicht van een totaal ander kaliber zijn.
Het financiële resultaat verdient een compliment. De heer Ron Meerhoff is tussentijds
afgetreden als penningmeester van de Nederlandse IJshockey Bond. De verhoging van de
bestuurskosten ontstaat door uitbreiding van het aantal overlegstructuren. De NIJB heeft de
kosten binnen de perken gehouden en is er in de laatste jaren in geslaagd om het negatieve
eigen vermogen om te buigen naar een positief eigen vermogen.
De jaarrekening is gecontroleerd door Inventive Control, waarvoor wij verwijzen naar de
accountantsverklaring. Wij stellen u voor de jaarrekening 2010 vast te stellen
overeenkomstig de voorgelegde stukken, welke vaststelling het bondsbestuur,
overeenkomstig artikel 13 van de statuten, tot décharge strekt.
De jaarrekening NIJB 2010 wordt vastgesteld en de algemene ledenvergadering verleent het
bondsbestuur décharge voor het gevoerde financiële beleid.
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7. Toetreding leden
De volgende rechtspersonen verzoeken om toetreding tot het lidmaatschap van de
Nederlandse IJshockey Bond:
Stichting Eredivisie Friesland Flyers
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53197267.
Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de Nederlandse
IJshockey Bond besloten de Stichting Eredivisie Friesland Flyers als lid toe te laten tot de
Nederlandse IJshockey Bond onder de voorwaarde dat de Stichting Eredivisie Friesland
Flyers 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 vast te stellen op EUR 4.350,00.
Stichting IJshockeyclub Capitals Leeuwarden
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51172666.
Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de Nederlandse
IJshockey Bond besloten de Stichting IJshockeyclub Capitals Leeuwarden als lid toe te laten
tot de Nederlandse IJshockey Bond onder de voorwaarde dat de Stichting IJshockeyclub
Capitals Leeuwarden 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 IJshockeyclub Capitals Leeuwarden vast te stellen op
EUR 350,00.
Stichting IJshockey Noviomagus
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53750314.
Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de Nederlandse
IJshockey Bond besloten de Stichting IJshockey Noviomagus als lid toe te laten tot de
Nederlandse IJshockey Bond. 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 IJshockey Noviomagus vast te stellen op EUR 10.436,23.
Stichting Topijshockey Tilburg
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52304329.
Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de Nederlandse
IJshockey Bond besloten de Stichting Topijshockey Tilburg als lid toe te laten tot de
Nederlandse IJshockey Bond. 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 Topijshockey Tilburg vast te stellen op EUR 350,00.
Stichting Zoetermeer Panters
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52455114.
Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de Nederlandse
IJshockey Bond besloten de Stichting Zoetermeer Panters als lid toe te laten tot de
Nederlandse IJshockey Bond onder de voorwaarde dat de Stichting Zoetermeer Panters 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 Zoetermeer Panters vast te stellen op EUR 2.500,00. (Inmiddels is van de EUR
5.000 EUR 2.500 afgelost.)
De heer Ben van Duin (IJV Amstel Tijgers anno 1963) vraagt of het feitelijk de openstaande
schuld betreft (of dat de bedragen oorspronkelijk hoger waren). De voorzitter geeft aan dat
het de actuele stand van zaken per vandaag betreft.
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Stichting Top IJshockey Noord-Holland
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53112369.
Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de Nederlandse
IJshockey Bond besloten de Stichting Top IJshockey Noord-Holland als lid toe te laten tot de
Nederlandse IJshockey Bond onder de voorwaarde dat de Stichting Top IJshockey NoordHolland 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 Top IJshockey Noord-Holland vast te stellen op EUR 350,00.
De algemene ledenvergadering stelt de voorgestelde inleggelden vast.
8. Bestuursverkiezing
Zie bijlage 3 voor het rooster van aftreden en het voorstel bestuursverkiezing.
Gezien het feit dat de bestuursverkiezing eveneens zijn positie betreft, hecht de voorzitter er
waarde aan om met respect voor objectiviteit en neutraliteit dit agendapunt in handen te
geven van erelid Mr. Ton Leijsen. Hij zal als technisch voorzitter dit agendapunt verder
begeleiden.
Reeds meerdere ALV’s heeft het bestuur aangegeven op zoek te zijn en te blijven naar
uitbreiding van het aantal bestuurders om daarmee het aantal op het statutaire niveau te
krijgen. Hiervoor verwijst de heer Ton Leijsen naar betreffende notulen.
De heer Ton Leijsen geeft ter kennisgeving een korte weergave van het proces tot op heden:
In het voorjaar, nadat het bekend was dat enerzijds de heer Ron Meerhoff formeel af zou
treden als bestuurslid Finance en voorzitter de heer Joop Vullers op 8 maart 2011 heeft
aangegeven de functie als voorzitter te willen neerleggen, is in diverse bijeenkomsten
aangegeven voor welke posities kandidaten werden gezocht. Na het uitblijven van
kandidaten uit of via eigen geledingen, is in diverse bijeenkomsten aangekondigd en
eveneens gepubliceerd via de website van de NIJB, dat er bemiddeling van NOC*NSF, de
firma Sport & Zaken en de firma Partners@Work werd ingeroepen om tot competente
bestuurskandidaten te komen. Hierbij uitgaande van de actuele vacatures en de door u in de
algemene ledenvergadering van 29 november 2010 goedgekeurde bestuurdersprofielen. De
vacatures zijn in de zomer 2011, conform mededeling, gepubliceerd op de site van Sport &
Zaken. Het betrof de volgende posities: Bestuurslid Finance, Bestuurslid PR & Marketing en
het voorzitterschap. De firma Partners@Work heeft begin september een aantal kandidaten
aangeleverd op basis van een match gemaakt tussen hun database en de behoeften zoals
aangegeven vanuit de Nederlandse IJshockey Bond. De activiteiten hebben geleid tot een 6tal kandidaten en met alle kandidaten werden gesprekken gevoerd. Hierbij werd het
beleidsplan voor de nieuwe werkorganisatie, zoals in samenspraak met een ruime
afvaardiging vanuit de leden werd opgesteld, meegenomen. Op basis daarvan heeft er een
toetsing plaatsgevonden op de bereidheid van de kandidaten, alsmede de beoordeling van
de competenties en de rol die de kandidaten daarin zouden kunnen hebben.
Dit heeft in september 2011 geleid tot een toezegging van de heer Ruud Vreeman. Hij heeft
daarbij de bereidheid uitgesproken om de rol van voorzitter van de Nederlandse IJshockey
Bond te accepteren. Gezien de plannen die de nieuwe sportagenda 2016 van NOC*NSF
bevatten, is zijn voormalige positie in het bestuur van NOC*NSF, zijn politieke ervaring en
netwerk en zijn voormalig bestuurslidmaatschap bij een toch florerende Koninklijke
Nederlandse Hockey Bond een grote pré voor de Nederlandse IJshockey Bond. Zoals het
concept van de nieuwe sportagenda nu is beschreven, breken er zwaardere tijden aan voor
sportbonden buiten de Top 10 van de wereld. De goede connectie tussen oud-hockeycollega
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en momenteel voorzitter van NOC*NSF, de heer André Bolhuis en de heer Ruud Vreeman
zal hierbij zeker positief bijdragen.
In de eerste helft van oktober 2011 hebben de gesprekken plaatsgevonden tussen het
bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond en de overige kandidaten. Hieruit werden 3
kandidaten als uitermate positief beoordeeld, eveneens getoetst op bestuurdersprofielen als
op hun persoonlijke competenties. Uiteindelijk hebben 2 van deze kandidaten schriftelijk
aangegeven de functie te accepteren. Het betreft hier de heren Theo Assmann, beoogd
kandidaat Finance, en de heer Jaap Hermsen, beoogd kandidaat PR & Marketing.
Alvorens tot convocatie van de vergadering over te gaan, hebben er tussen de beoogde
kandidaten en het bestuur diverse gesprekken plaatsgevonden. De kandidatuur van de heer
Vreeman was, ondanks dat er geen formele perspublicatie was geweest vanuit de
Nederlandse IJshockey Bond, inmiddels breder bekend dan uitsluitend binnen het bestuur.
Om moverende redenen is er niet echt ruchtbaarheid aangegeven, maar was zowel pers als
een fors aantal bestuurders van de leden van de NIJB al op de hoogte. Dit getuige de
positieve reacties die het bestuur ontving, maar ook getuige de persoonlijke gesprekken die
bestuursleden van de NIJB in de afgelopen periode, voor convocatie hebben gevoerd.
Complimenten voor de Nederlandse pers dat men het embargo volledig heeft gerespecteerd.
Dit respect wilt het bestuur zeker uitspreken richting aanwezige pers en de heer Joep
Meijsen, één van de vrijwilligers achter de website ijshockey.com, in het bijzonder.
Ook de heer Danny Micola von Fürstenrecht is één week voor convocatie van deze
algemene ledenvergadering hierover geïnformeerd. In een gesprek met de heer Joop
Vullers verzocht de heer Micola von Fürstenrecht de heer Vullers om aan te blijven binnen
de Nederlandse IJshockey Bond. Er is op geen enkele wijze aangegeven dat de heer Danny
Micola von Fürstenrecht zich kandidaat wilde of zou stellen.
Zoals eerder gemeld werd op 25 oktober 2011 de convocatie van deze algemene
ledenvergadering uitgeschreven. Conform artikel 16 lid 1 van het huishoudelijk reglement
resteren er dan 8 dagen om kandidaatstelling schriftelijk bij het bondsbestuur in te dienen,
vergezeld van een schriftelijke verklaring van de kandidaten dat zij een eventuele benoeming
zullen aanvaarden. Op 12 november 2011 zijn het bestuur en 2 van de 3 kandidaten
nogmaals bij elkaar geweest voor een uitgebreide meeting, daar op dat moment de termijn
van mogelijke kandidaatstellingen reeds meer dan 1 week was verstreken en zijn er
afspraken gemaakt omtrent publicering in aanloop op de algemene ledenvergadering van
hedenavond.
Op zondag 13 november 2011 ontving het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond een
e-mail van de heer Danny Micola von Fürstenrecht, waarin de navolgende passage was
opgenomen:
Geacht bestuur van de Nederlandse IJshockeybond,
Via deze email stel ik mij beschikbaar voor de functie bondsvoorzitter. Ik zou graag van te
voren contact hebben over de te volgen route.
Buiten het feit dat deze kandidaatstelling ver buiten de reglementaire termijn werd ingediend,
ontbrak eveneens de schriftelijke verklaring waarin acceptatie van de functie wordt
toegezegd. Het bestuur van de NIJB heeft de heer Danny Micola von Fürstenrecht dan ook
een bericht doen toekomen dat deze mail, getoetst aan de geldende reglementen zoals
bepaald door de algemene ledenvergadering, niet kan leiden tot een kandidatuur.
De heer Danny Micola von Fürstenrecht heeft het bestuur verzocht zijn mail van 16
november in deze algemene ledenvergadering te willen behandelen als ingekomen stuk.
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Zoals de voorzitter in het begin van de vergadering reeds heeft gemeld, is de behandeling
daarvan opgenomen in dit agendapunt.
De heer Ron Meerhoff is tussentijds afgetreden (01-2011) en stelt zich niet herkiesbaar.
Conform artikel 9 van de statuten van de Nederlandse IJshockey Bond stelt het
bondsbestuur de vergadering voor de heer Dr. Ruud (R.L.) Vreeman uit Tilburg te kiezen tot
voorzitter van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond. De heer Ruud Vreeman
wordt gekozen tot voorzitter van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond.
Ruud Vreeman:
Hij is gevraagd voor de functie van voorzitter van het bestuur van de Nederlandse IJshockey
Bond. Hij vindt als buitenstaander de ijshockeysport een fascinerende sport en is als
burgemeester van Tilburg vaak uitgenodigd. Hij heeft een geweldige belangstelling voor
teamsporten. Doorslaggevend in de afweging was toch dat hij de ijshockeysport zo mooi
vindt. De snelheid en dynamiek is zeer aantrekkelijk. Hij stelt de vraag of het een nadeel is
dat je een buitenstander bent. Aan de ene kant is dat zo vanwege in de inwerkperiode, aan
de andere kant zie je dan wel de eigenaardigheden. De fascinatie voor de sport heeft bij
Ruud de doorslag gegeven. Hij zou graag vanuit bescheidenheid willen beginnen, waarbij hij
(kern)begrippen als talentherkenning, talentontwikkeling, ledenwerving, beeldvorming van de
sport en samenwerking belangrijk vindt. Ruud is van mening dat anders dan energie stoppen
in een intern conflict de krachten intern gebundeld moeten worden en daarbij samenwerking
gezocht moet worden in de Nederlandse sportwereld.
Conform artikel 9 van de statuten van de Nederlandse IJshockey Bond stelt het
bondsbestuur de vergadering voor de heer Drs. Jaap (J.) Hermsen uit Lathum te kiezen tot
lid van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond. De heer Jaap Hermsen wordt
gekozen tot lid van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond.
Conform artikel 9 van de statuten van de Nederlandse IJshockey Bond stelt het
bondsbestuur de vergadering voor de heer Theo (T.H.J.) Assmann uit Barneveld te kiezen
tot lid van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond. De heer Theo Assmann wordt
gekozen tot lid van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond.
De voorzitter geeft de algemene ledenvergadering mee dat het bestuur van de Nederlandse
IJshockey Bond nog op zoek gaat naar een bestuurslid met een stevige ijshockeyreputatie.
9. Benoeming leden vaste commissies seizoen 2011-2012
De financiële commissie, de commissie van beroep, de medische commissie en het college
van arbiters worden conform het voorstel (zie bijlage 4) benoemd.
10.a. Vaststellen contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2011-2012
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de contributies, bijdragen en afdrachten
seizoen 2011-2012 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 heer Niels de Boer van de Slapping Studs Enschede merkt op dat de NIJB de competitieafdracht studenten gelijk wil trekken met andere competities. De samenwerking was destijds
een win-win-situatie, waarbij werd vastgelegd dat er geen competitie-afdracht betaald hoefde
te worden. De vice-voorzitter stelt dat de studententeams contributie individueel
lidmaatschap betalen, hetgeen gehandhaafd blijft, nieuw is de competitie-afdracht van
studententeams. De vice-voorzitter geeft mee dat het bestuur van de NIJB het redelijk vindt
dat wanneer een service wordt verleend, er een kleine bijdrage wordt geleverd. Niels de
Boer merkt op dat de NIJB er klaarblijkelijk voor kiest om eenzijdig van afspraken af te zien.
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De vice-voorzitter geeft aan dat de NIJB voor wat betreft de competitie-afdracht studenten
nog in overleg gaat met de studententeams.
De contributies, bijdragen en afdrachten worden conform het voorstel (zie bijlage 5)
vastgesteld.
10.b. Vaststellen scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2011-2012
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering de scheidsrechtersvergoedingen
seizoen 2011-2012 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 geïndexeerde bedragen zullen
rekenkundig worden afgerond op hele euro’s om contante betaling te vergemakkelijken. De
scheidsrechtersvergoedingen worden conform het voorstel (zie bijlage 5) vastgesteld.
11. Beleidsplan verbetertraject NIJB 2014
De voorzitter geeft een toelichting op het beleidsplan verbetertraject NIJB 2014. De heer
Jack America (Stichting Topsport Eaters Geleen T.E.G.) meent dat het hier een hele kluif
betreft waarover in de algemene ledenvergadering nagedacht moet worden en stelt voor
jaarlijks een tweede algemene ledenvergadering te initiëren. De voorzitter stelt voor dit
voorstel binnen het bondsbestuur te bespreken, maar meent dat een bijeenkomst pas zin
heeft wanneer er stappen zijn gezet, een bijeenkomst kan dan ook in informele setting.
De heer Harry Vlaardingerbroek (Hijs Hokij Den Haag) stelt dat in het jaarplan 2012 reeds
stappen uit het verbeterplan staan opgenomen en vraagt of deze in het jaar 2012 worden
vormgegeven. De heer Joop Vullers geeft aan dat met NOC*NSF is afgesproken dat een
timetable wordt gehanteerd. De heer Joop Vullers geeft derhalve aan dat als de algemene
ledenvergadering het jaarplan 2012 goedkeurt dat dit de stappen zijn, die als opdracht door
de algemene ledenvergadering wordt gegeven. Wat in 2012 moet zitten, staat in het
jaarplan, timetable moet nog wel worden ingevuld. De voorzitter geeft aan dat de NIJB in de
snelheid met de omgeving (NOC*NSF) mee moet.
Het beleidsplan verbetertraject NIJB 2014 wordt door de algemene ledenvergadering
goedgekeurd.
12.a. Jaarplan NIJB 2012
De voorzitter verzoekt de algemene ledenvergadering in te stemmen met het jaarplan NIJB
2012. Het jaarplan NIJB 2012 wordt door de algemene ledenvergadering goedgekeurd.
12.b. Begroting NIJB 2012
De voorzitter verzoekt de algemene ledenvergadering in te stemmen met de begroting NIJB
2012. De begroting NIJB 2012 wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
13. Vaststelling c.q. wijziging van reglementen
De vice-voorzitter licht de voorgestelde wijzigingen van reglementen toe. De voorzitter vraagt
de algemene ledenvergadering in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van
reglementen.
De heer Piet Borgman (Stichting Zoetermeer Panters) vraagt of onderscheid gemaakt wordt
met de regelgeving omtrent kleuren kousen en shirts tussen 1A en 1B. De vice-voorzitter
geeft aan dat gesproken wordt over de Eerste divisie en dat derhalve geen onderscheid
bestaat.
Gevraagd wordt of de rangschikking ook geldt voor een anderhalve competitie. De
competitieleider de heer Eric Martin geeft aan dat de rangschikking niet geldt voor een
anderhalve competitie.
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Gevraagd wordt wanneer de betreffende reglementswijzigingen van kracht zijn. De vicevoorzitter geeft mee dat de reglementswijzigingen reeds eerder tijdens diverse
gelegenheden zijn gepresenteerd. De reglementswijzigingen gaan met terugwerkende kracht
in per aanvang van dit huidige seizoen.
Opgemerkt wordt dat de scheidsrechtersvergoedingen lager zijn in 1B dan in 1A. De
competitieleider de heer Eric Martin geeft aan dat clubs deelnemende aan 1B zelf een
linesman moeten aanwijzen. De vice-voorzitter is voorstander om scheidsrechtersvergoedingen van 1B niet te verhogen teneinde jeugdteams aan 1B te kunnen laten
deelnemen. De heer Ted Wijnen (Stichting IJshockey Noviomagus) heeft geen
scheidsrechters om zelf linesmen aan te kunnen wijzen. De vice-voorzitter geeft aan dat dit
vooraf als eis is gesteld. De clubs kunnen een beroep doen op collega-clubscheidsrechters
of een beroep doen op de NIJB-scheidsrechters. De vice-voorzitter doet een beroep aan de
clubs om het scheidsrechtersbestand uit te breiden. De heer Ted Wijnen vindt maar geen
geschikte kandidaten. De vice-voorzitter geeft aan dat de NIJB ook niet over voldoende
scheidsrechters beschikt om in alle gevallen scheidsrechters te leveren. De vice-voorzitter
heeft een mail gestuurd met kandidaten voor clubscheidsrechters. De voorzitter verzoekt de
heer Ted Wijnen hierover met de vice-voorzitter na afloop van de algemene
ledenvergadering te bespreken.
De wijzigingen van reglementen worden door de algemene ledenvergadering goedgekeurd.
14. Vaststelling van vernieuwd Nationaal Dopingreglement
De voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering in te stemmen met het vernieuwd
Nationaal Dopingreglement. De vaststelling van dit reglement is noodzakelijk om volledig te
voldoen aan de World Anti-Doping Code. Het (gecorrigeerde) Dopingreglement voor de NIJB
is als concept voor de vergadering van vanavond uitgereikt. Inhoudelijk komen de
wijzigingen voornamelijk neer op verduidelijking van de procedures bij dopingzaken, en de
uitbreiding en verduidelijking van de positie van de Dopingautoriteit (m.n. in een
tuchtprocedure).
Het dopingreglement wordt door de algemene ledenvergadering goedgekeurd.
15. Onderscheidingen
Het bondsbestuur draagt de volgende personen voor tot lid van verdienste van de
Nederlandse IJshockey Bond:
Jack America is van 1972 tot 1983 actief speler geweest van de VJB Smoke Eaters Geleen.
In 1990 werd hij voorzitter van diezelfde vereniging. Vanaf 1997 tot 2002 was hij - naast
voorzitter van de VJB Smoke Eaters Geleen - voorzitter van het eerste team (eerst Anno 93
Eaters, dan Cema Eaters, dan Ruijters Eaters). Jack is vanaf november 2002 tot januari
2010 actief geweest als teammanager van het nationale mannenteam, vanaf de algemene
ledenvergadering in 2006 tot januari 2010 heeft hij zich bijzonder ingezet als bestuurslid en
vanaf 2008 tot januari 2010 als competitieleider van de Nederlandse IJshockey Bond. Sinds
2010 is hij wederom weer clubvoorzitter in Geleen van Ruijters Eaters. Graag draagt het
bondsbestuur Jack America voor aan de algemene ledenvergadering voor de benoeming tot
lid van verdienste van de NIJB.
De algemene ledenvergadering benoemt de heer Jack America tot lid van verdienste van de
Nederlandse IJshockey Bond.
Otto Smits, voor zijn jarenlange inzet voor het ijshockey in Den Haag. Otto is ruim 35 jaar
geleden betrokken geraakt binnen het Haagse ijshockey in de functies van teamofficial,
wedstrijdsecretaris en bestuurslid en is hij momenteel naast wedstrijdsecretaris ook
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teammanager van HYS The Hague. Graag draagt het bondsbestuur Otto Smits voor aan de
algemene ledenvergadering voor de benoeming tot lid van verdienste van de NIJB.
De algemene ledenvergadering benoemt de heer Otto Smits tot lid van verdienste van de
Nederlandse IJshockey Bond.
Jur Visser, voor zijn jarenlange inzet voor het ijshockey in Amsterdam. Jur is ruim 30 jaar
geleden betrokken geraakt binnen het Amsterdamse ijshockey in de functies van
teamofficial, wedstrijdsecretaris en bestuurslid en is hij momenteel naast wedstrijdsecretaris
ook bestuurslid van de Capitals Amsterdam. Tussendoor mag hij ook graag een keer in de
week beschikbaar zijn om tijdens een training schaatsen te slijpen. Graag draagt het
bondsbestuur Jur Visser voor aan de algemene ledenvergadering voor de benoeming tot lid
van verdienste van de NIJB.
De algemene ledenvergadering benoemt de heer Jur Visser tot lid van verdienste van de
Nederlandse IJshockey Bond.
Eric Martin, voor zijn jarenlange inzet voor het ijshockey in Eindhoven. Eric is ruim 16 jaar
geleden betrokken geraakt bij jeugd van de Kemphanen in de functies van teamofficial,
bench-official en clubvoorzitter. Daarnaast is Eric bijzonder actief geweest bij evenementen
van de NIJB, te noemen finalewedstrijden, diverse WK's en HDC's. Hij en zijn crew waren
immer een bijzonder gedreven team, waardoor de evenementen telkens tot een
organisatorisch succes geroemd konden worden. Thans is Eric toegetreden tot de
competitiecommissie van de NIJB, waarvoor hij zich eveneens bijzonder inspant. Graag
draagt het bondsbestuur Eric Martin voor aan de algemene ledenvergadering voor de
benoeming tot lid van verdienste van de NIJB.
De algemene ledenvergadering benoemt de heer Eric Martin tot lid van verdienste van de
Nederlandse IJshockey Bond.
Paul Marx, voor zijn bijzondere inzet in het kader van de implementatie van het ijshockey
binnen het CTO in Eindhoven. Voor de stappen die op het terrein van het CTO-ijshockey
werden gezet, is speciale dank verschuldigd aan Paul, die als voorzitter van de projectgroep
CTO-ijshockey deze ontwikkeling heeft vormgegeven. Graag draagt het bondsbestuur Paul
Marx voor aan de algemene ledenvergadering voor de benoeming tot lid van verdienste van
de NIJB.
De algemene ledenvergadering benoemt de heer Paul Marx tot lid van verdienste van de
Nederlandse IJshockey Bond.
Tot slot draagt het bondsbestuur de volgende persoon voor tot erelid van de Nederlandse
IJshockey Bond:
Joop Vullers, voor zijn bijzondere inzet voor de ijshockeysport in Nederland. Eerst in de jaren
90 als voorzitter van de Fulda Tigers Nijmegen, vanaf 2006 tot heden eerst als bestuurslid en
vanaf 2007 als voorzitter van de Nederlandse IJshockey Bond. Gedurende 5 jaar was Joop
Vullers betrokken bij het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond. Een periode waarin
hij zich met veel passie en hart voor de sport heeft ingezet. Een periode waarin de NIJB min
of meer gedwongen werd om te kiezen voor een meewerkend bestuur. Een periode waarin
het CTO-ijshockey in Eindhoven tot stand is gekomen. Een periode waarin een succesvol
WK mannen in Tilburg is georganiseerd. Een periode waarin een tweetal audits van de IIHF
hebben plaatsgevonden, de eerste in 2008 als een pilot op speciaal verzoek van de IIHF aan
Nederland om het systeem te kunnen testen voordat het wereldwijd ging, de tweede als
officieel, waarvan de resultaten in de vorige algemene ledenvergadering zijn gedeeld. Ook
werden de eisen vanuit NOC*NSF behoorlijk verzwaard. De afgelopen jaren heeft het
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bondsbestuur veel energie gestoken om aan al die voorwaarden (minimale kwaliteitseisen)
te voldoen en deze te borgen in reglementen en statuten. Ook internationaal heeft Joop het
ijshockey met hart en ziel vertegenwoordigd tijdens de IIHF-congressen, niet alleen voor
Nederland, maar ook voor de andere 'kleine' landen. Graag draagt het bondsbestuur Joop
Vullers voor aan de algemene ledenvergadering voor de benoeming tot erelid van de NIJB.
De algemene ledenvergadering benoemt de heer Joop Vullers tot erelid van de Nederlandse
IJshockey Bond.
16. Diverse ontwikkelingen
Na de algemene ledenvergadering wordt een informatiebulletin uitgereikt, waarin de diverse
ontwikkelingen op papier zijn gezet. Geen van de ontwikkelingen hebben besluitvorming
vanuit deze algemene ledenvergadering nodig.
17. Rondvraag
Er wordt niet van de rondvraag gebruik gemaakt.
18. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

NIJB, NOTULEN ALV 21-11-2011
NOTULEN ALV 21-11-2011
11

PRESENTIELIJST ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE NEDERLANDSE
IJSHOCKEY BOND, GEHOUDEN OP DONDERDAG 21 NOVEMBER 2011 IN
‘T VEERHUIS TE NIEUWEGEIN
Bondsbestuur
R.L. Vreeman
J.M.I. Vullers
A.J.J.C. van Berkel
C. van Broekhoven
J. Hermsen
T.H.J. Assmann

- voorzitter (aangetreden 21-11-2011)
- voorzitter (afgetreden 21-11-2011)
- vice-voorzitter
- secretaris
- bestuurslid (aangetreden 21-11-2011)
- bestuurslid (aangetreden 21-11-2011)

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

- topsportcoördinator
- office manager

Leden
Stichting Top IJshockey Noord-Holland
IJV Amstel Tijgers anno 1963
Stichting Topsport
Red Eagles 's-Hertogenbosch
IJshockey Vereniging
Red Eagles 's-Hertogenbosch
IJshockeyclub Dordrecht Lions

aantal
stemmen
2 - B. Visser, J. Visser
2 - B. van Duin
1

-

mevrouw E.J. van Bergen

2
2

-

2
2
2
2
2
2
2

-

J. Ekels, J. Vos
J.J. van Tilborg, E. Boer, mevrouw P.
Kooijman, D. Barendregt
A. van Doremalen
B. van Soest, P. Daams
J. America
L. Hoven
O. Smits
H. Vlaardingerbroek, L.J. de Jong
H. Woortmeijer

2

-

mevrouw Y. van Loon, P. Stiel,
D.R. Taylor

Stichting IJshockeyclub Capitals
Leeuwarden
LIJC Leiden Lions
Stichting IJshockey Noviomagus
VJN Nijmegen
Stichting Topijshockey Tilburg
SIJC Utrecht
Stichting Zoetermeer Panters
IJV Zoetermeer Panters

2
2
1
2
3
2
1
2

-

J.H. Doele, N. Brouwer
K.M. Naer, G.K. Payne
R. v.d. Laan, Th. Lemmen
T. Wijnen
R. Peijs, R. van Gestel
R. Berends
P. Borgman, mevrouw T. van Haaren
W. Hermans

Ereleden en leden van verdienste
Fr.J.M. van Erp
R.M.U. Jonkmans
A.G.W. Leijsen
A.J.M. van Rijswijk

-

erevoorzitter
erelid/lid tuchtcommissie
erelid/lid commissie van beroep
erelid

Stichting Top IJshockey Eindhoven
IJV Eindhoven IJsbrekers
Stichting Topsport Eaters Geleen T.E.G.
VJB Smoke Eaters Geleen
Stichting Eredivisie IJshockey Den Haag
Hijs Hokij Den Haag
SJIJ Heerenveen e.o. 1991
Hoornse IJshockeyvereniging
“Blue Mountain Cougars”
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Commissieleden en overigen
Mevrouw M. Goessens-Stans
E. Martin
Mevrouw S. van Heteren
P.P. Marx
N. de Boer
M.F.G. Grouwe
Th. Heesen
Chr. van Mersbergen

-

competitiecommissie
competitiecommissie
competitiecommissie
Centrum voor Topsport en Onderwijs
The Slapping Studs Enschede
The Slapping Studs Enschede
AD/Haagsche Courant
Brabants Dagblad

Leden afwezig met kennisgeving

IJshockeyclub Enschede Lions
Gijs Bears Groningen
Stichting Eredivisie Friesland Flyers

aantal
stemmen
1
2
2

IJV Vikings Eindhoven
The Highlanders Tilburg
F. Baarveld
J.A. Boertjes
JP.L. Ham
J.M.C.C. Herijgers
J.A.J. de Greef
J.Th.M.C. Ponsioen
W. Tamboer
K. van der Wal

-

contractant
contractant
erelid/voorzitter medische commissie
erelid
erelid
erelid
erelid
erelid/lid financiële commissie
erelid/lid tuchtcommissie
lid van verdienste
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BESTUURSVERKIEZING
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND
ALV, 21-11-2011
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:
Cyclus:
Naam:
Datum aantreden:
Datum laatste herverkiezing:
Datum tussentijds aftreden als voorzitter:
Datum volgende herverkiezing:

Voorzitter
2009-2013-2017…
Joop Vullers
ALV 2006 (19-12-2006)
ALV 2007 (19-12-2007) gekozen tot voorzitter
ALV 2009 (04-01-2010)
ALV 2011 (21-11-2011)
ALV 2013

Functie:
Cyclus:
Naam:
Datum aantreden:
Datum tussentijds aftreden:
Datum aantreden:
Datum laatste herverkiezing:
Datum volgende herverkiezing:

Vice-voorzitter
2008-2012-2016…
Arnoud van Berkel
ALV 2002 (19-09-2002)
08-09-2006
ALV 2006 (19-12-2006)
ALV 2008 (23-06-2009)
ALV 2012

Functie:
Cyclus:
Naam:
Datum aantreden:
Datum volgende herverkiezing:

Secretaris
2010-2014-2018…
Cees van Broekhoven
ALV 2010 (29-11-2010)
ALV 2014

Functie:
Naam:
Datum aantreden:
Datum tussentijds aftreden:

Bestuurslid Finance & Legal
Ron Meerhoff
ALV 2008 (23-06-2009)
01-2011
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Op 8 maart 2011 heeft de huidige voorzitter, de heer Joop Vullers, aangegeven zijn
portefeuille als voorzitter van de Nederlandse IJshockey Bond te willen neerleggen. Hierbij
heeft hij een streefdatum van 1 september 2011 genoemd, maar op verzoek van NOC*NSF
en de overige bestuursleden is hij bereid gevonden de periode tot en met de algemene
ledenvergadering hedenavond, te continueren. Wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk.
In maart 2011 is een intensief traject opgestart om geschikte kandidaten te vinden voor
diverse bestuursfuncties, aansluitend met de bestuursprofielen zoals deze op 29 november
2010 door de algemene ledenvergadering werden goedgekeurd.
Uiteindelijk werd dit traject in samenwerking met NOC*NSF, Sport & Zaken en
Partners@Work succesvol afgerond. Dit heeft in de eerste helft van oktober 2011 geleid tot
een toezegging door 3 kandidaten, daarmee ruim voor de convocatie van deze vergadering
op 25 oktober 2011.
Conform artikel 9 van de statuten van de Nederlandse IJshockey Bond stelt het
bondsbestuur de vergadering voor de heer Dr. Ruud (R.L.) Vreeman uit Tilburg te kiezen tot
voorzitter van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond.
Ruud Vreeman - Nederlands politicus en vakbondsbestuurder
Ruud Vreeman is 63 jaar, trouwde op 30 september 1972 en heeft twee kinderen. Ruud is
hockeykeeper geweest bij de Groninger Studs en hockeycoach bij MHC HBS in
Bloemendaal.
Nadat hij zijn opleiding aan het Kennemer Lyceum (hbs-A) in Overveen had afgerond en de
militaire dienstplicht had vervuld (1967-1968), ging Ruud naar de Rijksuniversiteit Groningen.
Van 1969 tot 1974 studeerde hij daar arbeids- en organisatiepsychologie. Hij werd daarna
vakbondsman, eerst bij het NVV, daarna bij de FNV. In die periode (1985) promoveerde hij
aan de Technische Universiteit Delft op een proefschrift met de titel Vakbondswerk en de
kwaliteit van de arbeid. Samen met Felix Rottenberg introduceerde hij in 1992 het duovoorzitterschap van de PvdA. Van 1994 tot 1997 was hij lid van de Tweede Kamer, waar hij
zich vooral bezig hield met sociale zaken. Daarna werd hij burgemeester, eerst in Zaanstad
en vanaf 2004 van Tilburg, als opvolger van Johan Stekelenburg.
Van november 1998 tot november 2003 was Ruud lid van het bestuur van NOC*NSF.
Binnen sportbonden is Ruud 5 jaar lid geweest van het hoofdbestuur van de Koninklijke
Nederlandse Hockeybond en 5 jaar lid van de commissie veiligheidszaken van de Koninklijke
Nederlandse Voetbal Bond. Ruud is benoemd tot lid van verdienste van de Koninklijke
Nederlandse Hockeybond.
Ruud is onder andere voorzitter van raad van toezicht van de Stichting Contractspelersfonds
KNVB (CFK). Het CFK voert de unieke overbruggingregeling uit voor beroepsvoetballers in
Nederland. Deze regeling heeft als doel de contractspeler na zijn professionele
voetbalcarrière een financiële basis te bieden waardoor hij zich (beter) kan richten op zijn
nieuwe loopbaan. Daarnaast verricht het CFK activiteiten voor een aantal pensioenregelingen binnen de branche betaald voetbal (contractspelers en oefenmeesters).
Conform artikel 9 van de statuten van de Nederlandse IJshockey Bond stelt het
bondsbestuur de vergadering voor de heer Drs. Jaap (J.) Hermsen uit Lathum te kiezen tot
lid van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond.
Jaap Hermsen is 47 jaar, woont samen met vriendin Hanneke en is vader van een dochter
van 12 jaar, Lisa. Na ruim 8 jaar bij BDO te hebben gewerkt als organisatie-adviseur en
marketing manager, is Jaap in 1997 samen met twee partners een eigen adviesbureau
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gestart, HSH Consultants. Bij BDO is Jaap onder andere ook nauw betrokken geweest bij de
start van de sponsorovereenkomst met de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB). Als
sponsor verantwoordelijk voor de invulling en uitnutting van het sponsorcontract en de
activiteiten met de KNHB, zowel landelijk als lokaal naar de BDO-vestigingen toe. HSH
Consultants bestaat inmiddels ruim 14 jaar en adviseert ondernemingen en non-profit
instellingen op het snijvlak van organisatie, marketing en sales. De afgelopen jaren heeft
HSH Consultants klanten als Achmea, CZ, Heineken, NS, NIB Capital, Rijksmuseum,
Tetrapak, Friesland Coberco, Sara Lee en verscheidene ministeries geadviseerd. HSH heeft
daarnaast al een jarenlange relatie met Sport & Zaken en heeft verschillende advies- en
recruitment-opdrachten uitgevoerd. In de afgelopen jaren is Jaap met een tweetal nieuwe
ondernemingen gestart, Workinglife.nl en H2 Projecten. Na een (interim-)uitstapje bij een
internationale onderneming, is Jaap sinds augustus weer volledig als ondernemer aan de
slag.
Naast de relatie met Sport & zaken is Jaap zelf actief voetballer geweest, in de jeugd bij Sp.
Lochem en WVC in Winterswijk, tijdens zijn studie bij de V.V. Drienerlo, waarbinnen de
derde klasse zaterdag is gehaald en tweemaal het Nederlands Studentenkampioenschap.
Bestuurlijk heeft Jaap ruim anderhalf jaar in het bestuur van de Nederlandse Basketball
Bond (NBB) gezeten (portefeuille Marketing, Sponsoring, Evenementen, Communicatie).
Een voorstel om in de toekomst meer structuur en basis voor de NBB te creëren, is helaas
door de ALV van de NBB niet geaccepteerd, waardoor het bondsbestuur zich genoodzaakt
zag om collectief de bestuursportefeuilles aan te bieden. Op dit moment probeert Jaap
regelmatig een potje golf te spelen, maar dat komt er niet zo heel vaak van. Daarnaast
tennist hij graag.
Conform artikel 9 van de statuten van de Nederlandse IJshockey Bond stelt het
bondsbestuur de vergadering voor de heer Theo (T.H.J.) Assmann uit Barneveld te kiezen
tot lid van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond.
Theo Assmann is 52 jaar, is getrouwd en heeft 2 kinderen. Na de middelbare school heeft
Theo 4 jaar als beroepsmilitair bij de koninklijke marine als radioradarmonteur gewerkt.
Daarna heeft hij via avondschool bedrijfseconomie gestudeerd en bij diverse bedrijven in de
administratie en ICT diverse functies bekleed. Vanaf de jaren 90 heeft Theo voor een
internationaal bedrijf diverse directiefuncties vervuld vooral op financieel gebied. Sinds 1997
heeft Theo gedurende 6 jaar als interim-manager voor zijn eigen bedrijf gewerkt in diverse
interessante functies. Hij is hierin vooral met missie-visie strategiemodellen bezig geweest.
De laatste 6 jaar is Theo door omstandigheden in het onderwijs terecht gekomen. Op dit
moment is Theo “in between jobs” zoekende naar een nieuwe uitdaging.Hij heeft het
afgelopen jaar met zijn vrouw een nieuw bedrijf opgestart, waarin zij zich specialiseren in
programma’s gericht op talentontwikkeling voor diverse doelgroepen
(www.patentopjetalent.nl).
Theo heeft in het verleden zeer veel sporten ingevuld waaronder turnen, hardlopen,
wielrennen, zwemmen en schaatsen. Hij houdt van (natuur)kamperen, wandelen, mountain
biken en is een echt buitenmens. Met zijn vrouw maakt hij ook regelmatig tochtjes op hun
motor (Honda Pan European). Koken is een van zijn passies en muziek kan hem ook boeien.
Sinds 2 jaar speelt hij samen met zijn vrouw tenor saxofoon. Theo is een veelzijdig persoon,
heeft een brede interesse in zeer veel zaken en wil zich voortdurend ontwikkelen. Hij heeft
een allergie voor oninteger en onrechtvaardig gedrag. Hij heeft veel gevoel voor humor, is
zeer flexibel, intuïtief en een gevoelsmens. Zijn vrouw en zijn kinderen komen op de eerste
plaats. Samen met elkaar van de tijd genieten, is voor hen erg belangrijk. Daarnaast is Theo
ook een echte workaholic, die aan 4 uur slaap voldoende heeft. Theo kijkt uit naar een
inspirerende periode met de ijshockeybond waarbij hij zijn talenten en vaardigheden kan
inzetten in het verder ontwikkelen van de doelstellingen van de vereniging.
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BENOEMING LEDEN VASTE COMMISSIES
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND
ALV, 21-11-2011
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
F. Baarveld
Manuel Sanchez Horneros

voorzitter
lid

COLLEGE VAN ARBITERS
Lijst A
Mr. J.A. Boertjes
Mr. J.C. v.d. Hooft
Mr. G.J.H. Houtzagers
Mr. W. van Hulten
Lijst B
A.E.Th. Beulink
J.P.L. Ham
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CONTRIBUTIES, BIJDRAGEN EN AFDRACHTEN SEIZOEN 2011-2012
Seizoen
2010-2011
(index:) + 1,5%
EUR

Seizoen
2011-2012
(index:) + 2,6%
EUR

1.361,28

1.396,67

17,75
7,00
7,00
7,00
14,20
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
5,00
7,00
7,00
7,00
20,00
7,00
5,00

18,21
7,00
7,00
7,00
14,57
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
5,00
7,00
7,00
7,00
20,00
7,00
5,00

591,86
118,37
591,86
118,37
14,20
nihil
164,47

607,25
121,45
607,25
121,45
14,57
nihil
168,74

doorbelast
doorbelast
doorbelast
591,86
500,00

doorbelast
doorbelast
doorbelast
607,25
500,00

27,22

27,93

4.143,02

164,47
60,00

4.250,74
2.000,00
1.396,67
782,71
168,74
168,74

266,34

273,26

CONTRIBUTIE
contributie per lid, per seizoen
CONTRIBUTIE INDIVIDUEEL LIDMAATSCHAP
competitie senioren
competitie senioren Tweede, Derde en Vierde divisie
competitie ARHL
competitie studenten
competitie U17 tot en met U12
competitie mini en welpen
recreatief senioren
recreatief junioren
ere-leden, leden van verdienste
NIJB-bestuurders
NIJB-vrijwilligers/medewerkers
NIJB-scheidsrechters
clubbestuurders
teambegeleiders
bench-officials
seizoenkaarthouders
donateurs/supporters
donateurs/supporters bij groepsregistratie
ADMINISTRATIEKOSTEN NATIONALE TRANSFERS
seniorenspeler naar Eredivisie
seniorenspeler naar Eerste divisie
juniorenspeler naar Eredivisie
juniorenspeler naar Eerste divisie
juniorenspeler naar juniorendivisie
transfer naar Tweede of Derde divisie
administratiekosten beoordeling geschil door competitiecommissie
INTERNATIONALE TRANSFERS
International Transfer Card (ITC) IIHF ZFR 300
ITC-faxconfirmatie IIHF ZFR 100
administratiekosten van buitenlandse bonden (ITC naar Nederland)
administratiekosten NIJB ITC naar Nederland
administratiekosten NIJB ITC naar buitenland in ZFR
DISPENSATIE-AANMELDINGEN
administratiekosten
COMPETITIE-AFDRACHTEN
Eredivisie
Extra afdracht i.v.m. mediaproject ****
Eerste divisie poule A *
Eerste divisie poule B *
Tweede divisie, Derde divisie en Vierde divisie
ARHL **
Studenten ***
U17 tot en met U12
* 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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1.361,28

CONTRIBUTIES, BIJDRAGEN EN AFDRACHTEN SEIZOEN 2011-2012
Seizoen
2010-2011
(index:) + 1,5%
EUR

Seizoen
2011-2012
(index:) + 2,6%
EUR

359,50
81,33

368,85
83,44

45,82

47,01

47,35
27,23
27,23
47,35
200,00

48,58
27,94
27,94
48,58
200,00

200,00

200,00

27,23

27,94

COMMISSIE VAN BEROEP
vastrecht hoger beroep commissie van beroep

295,93

303,62

COLLEGE VAN ARBITERS
griffierecht

295,93

303,62

WEDSTRIJDGELD COMPETITIE PER THUISWEDSTRIJD
Eredivisie
Eerste divisie *
U21 tot en met U12
U17 tot en met U12
* 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
vastrecht tuchtcommissie senioren Tweede, Derde en Vierde divisie
vastrecht tuchtcommissie junioren
vastrecht tuchtcommissie incidenten
aanhanging maken tuchtzaak door leden
(artikel 2.b. bijlage I - tuchtreglement)
bezwaar aantekenen gestandaardiseerde strafafdoening door leden
(artikel 10.d. bijlage II - tuchtreglement)
STANDAARDAFDOENING MATCH PENALTY EN GAME MISCONDUCT PENALTY
administratiekosten

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.

NIJB, NOTULEN ALV 21-11-2011, BIJLAGE 5
CONTRIBUTIES, BIJDRAGEN EN AFDRACHTEN SEIZOEN 2011-2012
2

CONTRIBUTIES, BIJDRAGEN EN AFDRACHTEN SEIZOEN 2011-2012
Seizoen
2010-2011
(index:) + 1,5%
EUR
VERGOEDINGEN PER WEDSTRIJD AAN SCHEIDSRECHTERS SEIZOEN 2011-2012
scheidsrechter Eredivisie
101,50
scheidsrechter Eredivisie bekerfinale/play-offs halve finale en finale
126,88
standby scheidsrechter Eredivisie bekerfinale/play-offs halve finale
en finale
15,76
linesman Eredivisie
50,75
linesman Eredivisie bekerfinale/play-offs halve finale en finale
63,44

Seizoen
2011-2012
(index:) + 2,6%
EUR
104,14
130,17
16,17
52,07
65,09

door NIJB aangestelde doelrechter

12,61

12,94

scheidsrechter Eerste divisie poule A
scheidsrechter Eerste divisie poule A play-offs halve finale en finale
linesman Eerste divisie poule A
linesman Eerste divisie poule A play-offs halve finale en finale
scheidsrechter Eerste divisie poule B
linesman Eerste divisie poule B

40,60
50,75
20,30
25,38

41,66
52,07
20,83
26,03
25,00
15,00

scheidsrechter U17
scheidsrechter U14
scheidsrechter U12

20,30
15,23
10,15

20,83
15,62
10,41

Scheidsrechters en linesmen in Eredivisie hebben buiten een straal van 150 km tevens recht op
een maaltijdvergoeding van EUR 7,00 per persoon.
Scheidsrechters en linesmen in de overige divisies hebben tevens recht op twee consumptiebonnen
per persoon.
KILOMETERVERGOEDING
scheidsrechters/linesmen alle divisies

(index:) + 1,5%
0,26

NB 1
Hierbij geldt in de Eredivisie de afspraak dat bij een enkele reis van meer dan 175 kilometer,
scheidsrechters en linesmen uit dezelfde regio zoveel mogelijk in één auto dienen te reizen.
In de overige divisies dienen scheidsrechters en linesmen uit dezelfde regio altijd zoveel mogelijk
in één auto te reizen.
NB 2
De te berekenen afstand zal door de NIJB worden vastgesteld in een kilometertabel.
Deze tabel is de enige tabel die mag worden gehanteerd en wordt gepubliceerd op de website
nijb.nl.
NB 3
Vergoedingen scheidsrechters en linesmen worden direct door de clubs
aan scheidsrechters en linesmen vergoed.
NB 4
Met betrekking tot clubscheidsrechters voor de competities in de Tweede divisie,
Derde divisie, 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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(index:) + 2,6%
0,27

