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WIJZIGINGEN REGLEMENTEN 
IJSHOCKEY NEDERLAND 

ALV, 2 JUNI 2021 
AGENDAPUNT 8 

 
NIEUW INTERNATIONAAL SPELREGELBOEK 
 
Op 14 mei jl. heeft IJshockey Nederland samen met ‘Team Stripes’ een brief gestuurd naar 
alle wedstrijdsecretarissen betreffende een nieuw aangekondigd spelregelboek van de 
‘International Ice Hockey Federation’ (IIHF). Dit nieuwe boek is bedoeld om internationaal 
één en dezelfde regelboek te hebben waarbij het spelregelboek van de NHL en de IIHF zijn 
samengevoegd.  
 
Het nieuwe spelregelboek wordt ter goedkeuring voorgelegd op het internationale congres 
van de IIHF op 5 juni a.s. 
 
Eén van de veranderingen die met dit nieuwe spelregelboek geïntroduceerd wordt is het 
invoeren van een ‘Player Safety Commitee’. Deze nieuwe commissie krijgt de mogelijkheid 
om op basis van videomateriaal gegeven straffen achteraf te beoordelen. Hiervoor dienen 
alle wedstrijden te worden opgenomen. 
 
Conform artikel 2 lid b en lid c van het sportreglement worden alle door IJshockey Nederland 
(IJNL) georganiseerde competitiewedstrijden, en onder auspiciën van IJshockey Nederland 
gespeelde vriendschappelijke wedstrijden, gespeeld volgens het spelregelboek (rule book) 
van de IIHF. Daar waar bepalingen uit het Sportreglement afwijken van het IIHF-
spelregelboek, is het sportreglement bindend. 
In het geval het voorgestelde ‘unified rulebook’ op 5 juni a.s. wordt aangenomen, zal 
IJshockey Nederland de reglementen waar nodig moeten aanpassen.  
 
IJshockey Nederland beseft dat het opnemen van alle wedstrijden op dit moment mogelijk 
nog een brug te ver is en vraagt de leden om het mandaat in de voorbereiding op de aan te 
passen reglementen af te wijken van hetgeen ter goedkeuring is voorgelegd op 
internationaal niveau en zich vooralsnog qua opnameverplichting te beperken tot de hoogste 
twee divisies, te weten de eredivisie en de eerste divisie. 
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
ARTIKEL 27: PENNINGMEESTER 
1. De penningmeester beheert in overleg met de directeur de gelden van de bond. 
2. De penningmeester ziet erop toe dat de directeur alle aan de bond toekomende gelden int. 
3. De penningmeester ziet erop toe dat de directeur de uitgaven doet die het gevolg zijn van 

de toepassing van dit reglement of van de uitvoering van besluiten van de algemene 
ledenvergaderingen of het bondsbestuur. 

4. In de algemene ledenvergadering brengt de penningmeester schriftelijk verslag uit van zijn 
beheer in het afgelopen verenigingsjaar. 
 

ARTIKEL 31: BEGROTING 
1. Ieder jaar wordt vóór de algemene ledenvergadering door het bondsbestuur een ont-

werpbegroting voor het komende verenigingsjaar opgemaakt. Deze wordt ter vaststelling 
aan de algemene ledenvergadering voorgelegd. 

2. Het bondsbestuur is bevoegd van de door de algemene ledenvergadering vastgestelde 
begroting af te wijken. 
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SPORTREGLEMENT 
 
IJshockey Nederland heeft Vereniging en Recht gevraagd om het sportreglement te 
reviseren. Vereniging en Recht heeft hierop een aantal redactionele aanpassingen 
voorgesteld die IJshockey Nederland overneemt en aan de algemene ledenvergadering van 
2 juni 2021 ter goedkeuring voorlegt. 
 
In de voorjaarsoverleggen van 2021 is gesproken over het aanpassen van artikel 13 van het 
sportreglement. Dit artikel ziet toe op  identificatiecontrole en het voorkomen van 
identiteitsfraude. Het voorstel voor het aanpassen van artikel 13 is tijdens de betreffende 
voorjaarsoverleggen akkoord bevonden. Hierop is artikel 13 inhoudelijk aangepast. Dit 
aangepaste artikel 13 wordt aan de algemene ledenvergadering van 2 juni 2021 ter 
goedkeuring voorgelegd. 
 
Na de invoering van de nieuwe automatiseringssystemen zal het sportreglement worden 
aangepast aan de nieuwe processen.  
 


