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ARTIKEL 1: BEGRIPSBEPALINGEN
Afgevaardigden, gevolmachtigden van de leden, die namens de vereniging en haar
verenigingsleden dan wel namens de persoonlijke leden, het stemrecht uitoefenen als
bedoeld in artikel 16 van de statuten.
Algemene Ledenvergadering, het orgaan van de leden als bedoeld in artikel 2:40 van het
Burgerlijk Wetboek en artikel 15 van de statuten.
Arbitragecommissie, het orgaan van de bond als bedoeld in artikel 23 van de statuten.
Bestuursvergadering, Vergadering van het bondsbestuur. De wijze van vergaderen en
besluitvorming van het bondsbestuur worden geregeld bij reglement.
Bond, de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid krachtens artikel 1 van de statuten
voluit: IJshockey Nederland.
Bondsbestuur, het orgaan als bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek en artikel
10 van de statuten, te weten het bestuur van IJshockey Nederland.
Commissie, een commissie die het bondsbestuur in de uitoefening van zijn taak bijstaat.
Commissie van Beroep, het orgaan van de bond als bedoeld in artikel 24, 25 van de
statuten. Deze commissie spreekt zich niet uit over de onderwerpen doping en, of seksuele
intimidatie. Overtredingen op het gebied van seksuele intimidatie en op het gebied van
doping worden berecht door de Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak en de
Commissie van Beroep Instituut Sportrechtspraak met inachtneming van het bepaalde in
artikel 2c van de betreffende Tuchtreglementen en van het Dopingreglement van het
Instituut Sportrechtspraak.
Commissie van Beroep Instituut Sportrechtspraak, het orgaan van de bond dat zich
uitspreekt over overtredingen op het gebied van seksuele intimidatie en op het gebied van
doping met inachtneming van het bepaalde in artikel 2c van de betreffende
Tuchtreglementen en van het Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak.
Competities, alle ijshockeywedstrijden waaraan door leden (spelers/speelsters),
gerechtigd tot deelneming aan de landelijke competitie of overige competities, wordt
deelgenomen en die door de bond zijn uitgeschreven of goedgekeurd volgens daartoe
strekkende voorschriften met betrekking tot de organisatie, het programma, het
puntensysteem, de eindrangschikking en alles wat daarmee samenhangt.
Financiële commissie, het orgaan van de bond als bedoeld in artikel 14 van de statuten.
Gewoon lid, zie verenigingen.
Leden, zowel de verenigingen als de verenigingsleden als de persoonlijke leden.
Persoonlijke leden (persoonlijk lid), natuurlijk personen die zich rechtstreeks bij de bond
hebben aangemeld, niet zijnde een verenigingslid. Deze natuurlijke personen worden hierna
aangeduid als ‘persoonlijk lid’ of ‘persoonlijke leden’.
Tuchtcommissie, het orgaan van de bond als bedoeld in artikel 24, 25 van de statuten.
Deze commissie spreekt zich niet uit over de onderwerpen doping en, of seksuele
intimidatie. Overtredingen op het gebied van seksuele intimidatie en op het gebied van
doping worden berecht door de Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak en de
Commissie van Beroep Instituut Sportrechtspraak met inachtneming van het bepaalde in
artikel 2c van de betreffende Tuchtreglementen en van het Dopingreglement van het
Instituut Sportrechtspraak.
Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak, overtredingen op het gebied van seksuele
intimidatie en op het gebied van doping worden berecht door de Tuchtcommissie Instituut
Sportrechtspraak en de Commissie van Beroep Instituut Sportrechtspraak met
inachtneming van het bepaalde in artikel 2c van de betreffende Tuchtreglementen en van
het Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak.
Verenigingen (vereniging), een vereniging of andere rechtspersoon met volledige
rechtsbevoegdheid, met als doel het beoefenen van de ijshockeysport, die als lidrechtspersoon is toegelaten tot de bond, artikel 3 lid 5 van de statuten.
Verenigingsjaar, het verenigingsjaar als bedoeld in artikel 27 van de statuten.
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Verenigingsleden (verenigingslid), natuurlijke personen die als lid toetreden dan wel zijn
toegetreden tot een lid-rechtspersoon (vereniging, een stichting of andere rechtspersoon) en
ijshockey beoefenen, dan wel een functie vervullen, bij een lid-rechtspersoon.
Wedstrijd, ijshockeywedstrijden waaraan door leden (spelers/speelsters), gerechtigd tot
deelneming, wordt deelgenomen en die door de bond zijn uitgeschreven of goedgekeurd
volgens daartoe strekkende voorschriften.
ARTIKEL 2: ALGEMENE BEPALINGEN
1. De bond treedt met inachtneming van de statuten en reglementen van de International
Ice Hockey Federation in en buiten Nederland op als vertegenwoordigend lichaam voor
de beoefenaren van ijshockey in Nederland. De bond werkt alleen samen met die
instanties en organisaties, die de bond als zodanig erkennen en is bij uitsluiting
bevoegd met deze overeenkomsten op ijshockeygebied af te sluiten.
2. Met betrekking tot de ijshockeysport is uitsluitend de bond gerechtigd, door middel van
daartoe volgens het huishoudelijk reglement bevoegde organen, competities in te stellen.
3. IJshockeywedstrijden buiten competitieverband dienen overeenkomstig het
sportreglement te worden aangemeld. Deelname daaraan kan door het bondsbestuur
worden verboden dan wel aan nadere voorwaarden worden onderworpen.
4. Zonder autorisatie van het bondsbestuur is het organiseren en spelen van
ijshockeywedstrijden tegen niet bij de bond aangesloten Nederlandse organisaties dan
wel tegen buitenlandse organisaties of teams verboden.
ARTIKEL 3: ORGANISATIE
1. De wetgevende macht en het bestuur met betrekking tot alle aangelegenheden van
algemeen bondsbelang berusten bij de algemene ledenvergadering respectievelijk het
bondsbestuur en de vaste commissies van de bond, dit één en ander zoals verder in dit
reglement bepaald.
2. De handhaving van orde en tucht in de bond is opgedragen aan de organen zoals
genoemd in de statuten. Het uitoefenen van tuchtrechtspraak van de bond op het gebied
van doping en seksuele intimidatie is opgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak.
3. Voor zover het niet gaat om doping en seksuele intimidatie, dus voor alle andere
onderwerpen is de handhaving van orde en tucht nader uitgewerkt in dit reglement, met
inachtneming van de bepalingen die bij afzonderlijk sportreglement, tuchtreglement en
licentiereglement geregeld zijn.
ARTIKEL 4: ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE
1. Erevoorzitter(s), ereleden en leden van verdienste worden op voorstel van het
bondsbestuur door de algemene ledenvergadering als zodanig benoemd.
2. In buitengewone gevallen kan de algemene ledenvergadering, op voorstel van het
bondsbestuur aan een erelid de titel van erevoorzitter verlenen.
3. Een erelidmaatschap of een lidmaatschap van verdienste kan worden ingetrokken door
de algemene ledenvergadering, mits het voorstel daartoe in de agenda van die
vergadering was vermeld. Door intrekking van het erelidmaatschap van iemand aan wie
de titel van erevoorzitter was verleend vervalt zodanige titel.
4. Erevoorzitter en ereleden hebben vrije toegang tot de hoogste rang bij alle door de bond
uitgeschreven of goedgekeurde wedstrijden.
ARTIKEL 5: LEDEN
1. Als leden natuurlijke personen zijn, onderscheiden de statuten ‘verenigingsleden’ en
‘persoonlijke leden’.
2. Om als natuurlijk persoon te worden toegelaten moet de betrokkene ijshockey beoefenen
of op een andere wijze bij de ijshockeysport betrokken zijn.
3. De statuten spreken over ‘verenigingen’ van de bond. Dit zijn die verenigingen of
stichtingen of andere rechtspersonen die voldoen aan het in de statuten en hieronder
bepaalde, en waarvan het lidmaatschap is aanvaard door de bond.
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Het bondsbestuur is gerechtigd verenigingen, stichtingen, andere rechtspersonen of
natuurlijke personen, die handelingen hebben verricht in strijd met enig belang van de
bond of de ijshockeysport in het algemeen, niet tot de bond toe te laten.

ARTIKEL 6: VOORWAARDE LIDMAATSCHAP VERENIGING
Verenigingen, stichtingen of andere rechtspersonen die zich daadwerkelijk met ijshockey
bezighouden, die met één of meer teams aan de landelijke competitie deelnemen of
voornemens zijn dat te doen en die beschikken over geschikte ijshockeyaccommodatie,
zulks ter beoordeling van het bondsbestuur dan wel op basis van nader reglement, kunnen
als lid ‘vereniging’ krachtens artikel 3 lid 5 van de statuten worden aanvaard.
ARTIKEL 7: AANVRAAG LIDMAATSCHAP
1. Een vereniging, stichting of andere rechtspersoon, in artikel 6 bedoeld, welk met enig
team wenst deel te nemen aan de landelijke competitie en daarom als lid wenst te worden
geaccepteerd, geeft daarvan schriftelijk kennis aan het bondsbestuur onder nauwkeurige
opgave van:
a. de namen, geboortedata, adressen, geslacht van alle bestuursleden en andere
functionarissen van de vereniging of stichting of van een andere rechtspersoon;
b. namen, geboortedata, adressen, geslacht van alle leden of aangeslotenen;
c. het adres van de ijsbaan;
d. een exemplaar van haar statuten en reglementen, alsmede een uittreksel van
inschrijving in het desbetreffende register.
2. Krachtens de statuten zijn verenigingen gehouden in hun statuten een bepaling op te
nemen op grond waarvan de leden van de vereniging gebonden zijn aan de statuten,
reglementen en besluiten van de bond.
a. Op de vereniging rust de plicht om voor haar leden en voor alle functionarissen – in
welke hoedanigheid dan ook – het lidmaatschap van de bond aan te vragen.
b. Het bestuur van de vereniging zorgt ervoor dat een ieder die als lid tot de vereniging
wordt toegelaten, wordt aangemeld bij de bond.
c. De leden zijn verplicht voor de duur van hun lidmaatschap van de vereniging ook het
lidmaatschap van de bond te behouden.
3. Indien een vereniging niet een vereniging is maar een stichting of een andere
rechtspersoon, is de desbetreffende rechtspersoon verplicht overeen te komen dat de
aangeslotenen zich onvoorwaardelijk onderwerpen aan de statuten, reglementen en
besluiten van de bond.
4. Onder verenigingsleden in de zin van dit reglement worden verstaan leden of aangeslotenen van de betreffende ijshockeyverenigingen c.q. -stichtingen of andere rechtspersonen,
die in één of andere vorm of functie aan ijshockeyoefeningen en -wedstrijden van de
betreffende vereniging of stichting of andere rechtspersonen daadwerkelijk deelnemen of
voornemens zijn dat te doen, dan wel daarmee bemoeienis hebben. De verenigingsleden
moeten contributie betalen waarvan de hoogte door de algemene ledenvergadering op
voorstel van het bondsbestuur wordt bepaald.
5. Naast verenigingsleden kent de bond, overeenkomstig de statuten, verder de
zogenaamde persoonlijke leden. Dit zijn personen die zich rechtstreeks bij de bond
hebben aangemeld, niet zijnde een verenigingslid. Zij dienen ijshockey te beoefenen of
dienen op een andere wijze bij de ijshockeysport betrokken te zijn, bijvoorbeeld als
functionaris.
6. Een vereniging of stichting of andere rechtspersoon als bedoeld in artikel 6, die als lid
wenst te worden aanvaard, dient te voldoen aan het bij de statuten en reglementen van
de bond bepaalde en tenminste vijftien, de ijshockeysport daadwerkelijk beoefende
verenigingsleden te tellen. Bovendien moet worden voldaan aan de door het
bondsbestuur overigens te stellen eisen. De vereniging of stichting of andere
rechtspersoon dient contributie te betalen, waarvan de hoogte door de algemene
ledenvergadering op voorstel van het bondsbestuur wordt bepaald.
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De persoonlijke leden betalen contributie, waarvan de hoogte door de algemene
ledenvergadering wordt bepaald.

ARTIKEL 8: BESLISSING INZAKE AANVRAAG LIDMAATSCHAP VERENIGINGEN
Voldoet de vereniging of stichting of andere rechtspersoon aan de in artikel 7 gestelde eisen,
dan beslist het bondsbestuur binnen vier weken over de toelating. De beslissing van het
bondsbestuur wordt binnen veertien dagen ter kennis van alle leden en van de aanvrager
gebracht met vermelding van de overeenkomstig artikel 7 verstrekte gegevens.
ARTIKEL 9: INZENDEN DOOR LEDEN VAN TE VORDEREN OPGAVEN
Binnen één week na de erkenning en vervolgens ieder jaar vóór of op een door de directeur
vast te stellen datum, zendt elk lid aan het bondsbureau de opgaven welke de bond zal
vorderen.
ARTIKEL 10: VERPLICHTINGEN LEDEN
1. Alle door de bond aanvaarde verenigingen, verenigingsleden en persoonlijke leden zijn
op straffe van een speelverbod, voor alle wedstrijden, dus ook die welke buiten de
bondscompetitie om georganiseerd kunnen worden, verplicht aan de landelijke competitie
deel te nemen, behoudens het geval van ontheffing door het bondsbestuur.
2. De leden zijn overigens verplicht:
a. iedere wijziging in haar functionarissen bedoeld in artikel 7, lid 1, binnen acht dagen
aan het bondsbestuur schriftelijk op te geven;
b. zich niet aan te sluiten, noch aangesloten te blijven bij een niet door de bond erkende
ijshockeyorganisatie, noch in enigerlei vorm aan de werkzaamheden daarvan deel te
nemen, geen team onder welke naam ook zonder toestemming van het bondsbestuur
te laten deelnemen aan wedstrijden die zijn uitgeschreven door een dergelijke
organisatie of door een vereniging of stichting, die geen lid van de bond is, alsmede
niet zonder toestemming van het bondsbestuur een team te laten deelnemen aan een
wedstrijd tegen een team van een vereniging of stichting, die geen lid van de bond is;
c. een regelmatige boekhouding te doen voeren, aan de hand waarvan de nakoming van
haar verplichtingen jegens de bond en derden kan worden gecontroleerd,
desgevorderd volgens de daarvoor door het bondsbestuur vastgestelde regelen en
deze boekhouding, alsmede de gehele verdere administratie met de daarbij behorende
bescheiden, gedurende een periode van tien jaar te bewaren en desgevraagd ter
inzage van het bondsbestuur of zijn gemachtigde te geven, op vordering van of
namens het bondsbestuur binnen de daarvoor gestelde termijn die opgaven
betreffende de boekhouding en/of administratie, alsmede alle verder verlangde
inlichtingen te doen verstrekken, welke mochten worden verlangd, één en ander als
door het bondsbestuur of zijn gemachtigde zal worden bepaald;
d. geen betalingen te doen dan tegen afgifte van kwitanties of andere stukken, van
waaruit de betaling blijkt. In geval het uitgaven betreft, waarvoor gebruikelijk geen
kwitanties worden afgegeven of geen andere bewijsstukken aanwezig kunnen zijn,
dienen deze uitgaven te worden verantwoord door behoorlijk gespecificeerde
rekeningen, welke door een ijshockeylid van de vereniging respectievelijk stichting zijn
ondertekend;
e. de leden zijn overigens verplicht met het bondsbestuur gemaakte afspraken na te
komen;
f. bij niet-nakoming van de hiervoor omschreven verplichtingen is het bondsbestuur
gerechtigd het lid (waaronder begrepen: teams) voor bepaalde of onbepaalde tijd uit te
sluiten van de deelname aan wedstrijden, competities en toernooien, of het lid het
lidmaatschap van de bond te ontnemen, totdat door het lid is aangetoond, dat aan de
verplichtingen wordt voldaan en ook verder zal worden voldaan, onverminderd de
bevoegdheden die het bondsbestuur krachtens statuten en/of reglementen ten dienste
staan.
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ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID LID VOOR ZIJN LEDEN
Een gewoon lid is aansprakelijk voor hetgeen zijn verenigingsleden aan de bond verschuldigd
zijn.
ARTIKEL 12: RECHTEN BEELDREGISTRATIE
1. In aanvulling op de verplichtingen zoals gemeld in de statuten zijn deelnemende teams
aan de Eredivisie verplicht de rechten op beeldregistratie en het crossmediaal
exploiteren daarvan over te dragen aan de bond. De bond heeft het recht om
crossmediale exploitatie van deze beeldregistraties over te dragen aan een andere
rechtspersoon.
ARTIKEL 13: ALGEMENE LEDENVERGADERING ALGEMEEN
1. Tijdens de algemene ledenvergadering moeten de afgevaardigden van de verenigingen
en diens verenigingsleden voorzien zijn van een schriftelijk bewijs van hun afvaardiging,
ondertekend door tenminste twee bestuursleden van de betreffende vereniging of
stichting, of andere rechtspersoon, zij zelf daaronder niet begrepen, tenzij de vereniging
vanwege bijzondere omstandigheden niet kan voldoen aan deze eis. Het bondsbestuur
beoordeelt of dit het geval is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het bestuur van
de desbetreffende vereniging uit niet meer dan drie personen bestaat.
2. De afgevaardigde van de persoonlijke leden ontvangt na verkiezing van het bondsbestuur
een schriftelijk bewijs van afvaardiging.
3. De afgevaardigde van de persoonlijke leden wordt iedere 4 jaar gekozen en is, al dan
niet aansluitend, nogmaals voor een periode van vier jaar herkiesbaar voor een
periode van ten hoogste 4 jaar.
4. De kiescommissie organiseert een verkiezing onder de persoonlijke leden. In twee
maanden voorafgaand aan de verkiezing kan een persoonlijk lid zich als kandidaat
bekend maken bij de kiescommissie. Een week voor de verkiezing sluit de datum om
een kandidaat te stellen. De kiescommissie stelt een profielschets op en verspreidt de
profielschets onder de persoonlijke leden. Geïnteresseerden dienen een korte
profielschets (cv) en een motivatie op schrift te stellen. De kiescommissie van de bond
plaatst de betreffende bescheiden op de website van de bond. Ook het bondsbestuur
kan uit de persoonlijke leden een kandidaat voordragen. Indien er meerdere
kandidaten voor de plaats van afgevaardigde zijn, wordt door de kiescommissie aan de
persoonlijke leden gevraagd te stemmen. De stemming wordt door de kiescommissie
georganiseerd. De commissie verzoekt de persoonlijke leden via internet (e-mail) een
stem uit te brengen. De kiescommissie maakt namens de bond de uitslag van de
verkiezingen bekend via de website van de bond. Indien er slechts 1 kandidaat
beschikbaar is en er slechts een afgevaardigde-plaats volgens de statuten beschikbaar
is, wordt automatisch die kandidaat benoemd. De bekrachtiging van de benoeming
vindt plaats door de algemene ledenvergadering.
5. Het bondsbestuur stelt de kiescommissie in. De leden van de kiescommissie worden
benoemd voor een periode van vier jaar, tot de verkiezingen. De kiescommissie
bestaat uit drie meerderjarige leden van de bond.
6. De afgevaardigde moet meerderjarig zijn en in elk geval de periode van verkiezing lid
zijn en blijven. Een afgevaardigde kan niet tevens lid zijn van het bondsbestuur, van de
kiescommissie en kan geen werknemer zijn van de bond.
Bij einde lidmaatschap van de afgevaardigde eindigt ook de periode als afgevaardigde.
Dit is in beginsel ook het geval indien de afgevaardigde, al dan niet tijdelijk, door een
orgaan van de bond is gesanctioneerd, tenzij het bondsbestuur anders beslist. De
periode als afgevaardigde eindigt in ieder geval bij een sanctie op het gebied van
doping en, of seksuele intimidatie. Verder eindigt het lidmaatschap als afgevaardigde
bij diens overlijden; zijn ontslag; zijn vrijwillig aftreden; zijn benoeming in een functie die
onverenigbaar is met het zijn van afgevaardigde.
7. Elk gewoon lid dat zich met ijshockey bezighoudt, is verplicht een bestuurslid naar de
algemene ledenvergadering af te vaardigen en aan de vergadering te laten deelnemen
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zulks op straffe van een aan de bond te verbeuren boete van EUR 100.
De algemene ledenvergaderingen zijn openbaar. De algemene ledenvergadering zal
echter in geheime zitting overgaan, indien daartoe door de vergadering op voorstel van
de voorzitter of van tenminste twee bondsbestuursleden dan wel van tenminste vijf
afgevaardigden, wordt besloten. Een geheime zitting kan slechts worden bijgewoond
door de leden van het bondsbestuur, de ereleden en de in het eerste lid bedoelde
afgevaardigden. Zij zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen tijdens een dergelijke
zitting is voorgevallen voor zover door de algemene ledenvergadering in geheime
zitting niet in meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen anders wordt besloten
De van een geheime zitting gemaakte notulen liggen slechts voor de leden die deze
geheime vergadering bijgewoond hebben ten kantore van de bond ter inzage.

ARTIKEL 14: VOORZITTER ALGEMENE LEDENVERGADERING
1. De voorzitter leidt de algemene ledenvergadering en stelt daarin de orde van de dag vast,
behoudens het recht van de vergadering daarin wijziging te brengen.
2. De voorzitter is niet bevoegd eigenmachtig punten van de agenda af te voeren. Hij kan
beraadslagingen sluiten, wanneer hij meent, dat de vergadering voldoende is ingelicht,
doch is verplicht deze weer te openen, indien een zodanig aantal afgevaardigden als
bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende van de stemmen, het verlangen daartoe
kenbaar maakt.
ARTIKEL 15: CONVOCATIE VAN ALGEMENE LEDENVERGADERING
1. De algemene ledenvergadering is alleen dan wettig of kan door de afgevaardigden wettig
worden verklaard;
a. indien deze tenminste twee weken van tevoren is geconvoceerd, de dag van
oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, en
b. indien tenminste twee/derde van het maximaal aantal stemmen, dat volgens het in
artikel 15 van de statuten bepaalde uitgebracht kan worden, ter vergadering
vertegenwoordigd is.
2. Het bondsbestuur is bevoegd een geconvoceerde vergadering uit te stellen mits hiervan
met redenen omkleed wordt kennisgegeven op dezelfde wijze als waarop de vergadering
werd geconvoceerd. De vergadering moet dan uiterlijk vier weken na deze kennisgeving
worden gehouden. De convocatie tot een uitgestelde vergadering behoeft niet meer dan
één week van tevoren te geschieden.
3. In geval van onwettigheid van de eerste vergadering als gevolg van het in lid 1 onder b
bepaalde, een tweede nodig is, zal deze ongeacht het aantal dan vertegenwoordigde
stemmen, het recht hebben wettige besluiten te nemen over onderwerpen vermeld in de
agenda van de eerste vergadering, mits deze tweede vergadering binnen vier weken na
de eerste wordt gehouden.
ARTIKEL 16: KANDIDAATSTELLING VOOR BONDSBESTUUR EN COMMISSIES
1. Kandidaatstellingen voor het bondsbestuur of commissies waarvoor de leden door de
algemene ledenvergadering worden gekozen, moeten binnen acht dagen na convocatie
van de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bondsbestuur worden ingediend,
vergezeld van een schriftelijke verklaring van de kandidaten dat zij een eventuele
benoeming zullen aanvaarden.
2. Slechts bij het ontbreken van kandidaten of wanneer kandidaatstellingen worden
ingetrokken of wanneer gestelde kandidaten verklaren een eventuele benoeming niet te
zullen aanvaarden, kunnen tijdens de algemene ledenvergadering alsnog kandidaten
worden gesteld.
3. Kandidaten voor het bondsbestuur dienen te voldoen aan de competenties en/of profielen
zoals omschreven in het besturingsmodel en bestuurdersprofielen van IJshockey
Nederland.
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ARTIKEL 17: STEMMMING ALGEMENE LEDENVERGADERING
1. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt over personen bij acclamatie of schriftelijk
gestemd. Over zaken wordt bij acclamatie of mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of de
meerderheid van de vergadering een schriftelijke stemming wenselijk acht.
2. Stemming over personen of zaken kan niet plaatsvinden bij acclamatie, wanneer ook
maar één afvaardigde zich hiertegen verklaart.
ARTIKEL 18: SCHRIFTELIJKE STEMMING ALGEMENE LEDENVERGADERING
1. Tijdens de algemene ledenvergadering geschiedt schriftelijke stemming met gesloten
stembriefjes.
2. Schriftelijke stemming heeft plaats ten overstaan van een commissie voor stemopneming,
gevormd door drie door de voorzitter uit de vergadering aan te wijzen personen, waarvan
hijzelf geen deel mag uitmaken.
3. De afgevaardigden ontvangen zoveel stembriefjes als het aantal stemmen bedraagt tot
het uitbrengen waarvan hij of zij gerechtigd is.
4. Als ongeldige stemmen worden in ieder geval aangemerkt stemmen of stembriefjes die
naar het oordeel van de voorzitter:
a. blanco zijn;
b. onduidelijk zijn ingevuld;
c. een niet ter zake doende bijvoeging bevatten; voor een verkiesbare plaats meer dan
één naam bevatten;
d. ondertekend zijn en/of de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat is
gesteld;
e. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
ARTIKEL 19: MONDELINGE STEMMING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Tijdens de algemene ledenvergadering vindt mondelinge stemming plaats door handopsteken
of bij wege van zitten en opstaan.
ARTIKEL 20: BESLUITVORMING ALGEMENE LEDENVERGADERING ALGEMEEN
1. Tijdens de algemene ledenvergadering worden besluiten genomen met een meerderheid
van de uitgebrachte geldige stemmen behoudens:
a. een besluit tot wijziging van de statuten en van het huishoudelijk reglement;
b. een besluit tot ontbinding van de bond.
2. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte geldige
stemmen.
ARTIKEL 21: BESLUITVORMING ALGEMENE LEDENVERGADERING OVER PERSONEN
1. Indien op een algemene ledenvergadering één kandidaat is gesteld, wordt deze geacht
met algemene stemmen te zijn gekozen, tenzij een bestuurslid of een afgevaardigde
stemming verlangt.
2. Zijn twee kandidaten gesteld, dan wordt tussen hen gestemd en is degene die de meeste
uitgebrachte geldige stemmen verwerft, gekozen. Verwerven beiden een gelijk aantal
stemmen dan vindt herstemming plaats. Levert ook deze geen meerderheid op, dan
beslist het lot.
3. Zijn meer dan twee kandidaten gesteld, dan vindt tussen hen een vrije stemming plaats.
Verwerft daarbij geen van hen de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan
vindt herstemming plaats tussen de twee kandidaten die bij de vrije stemming de meeste
stemmen op zich hebben verenigd. Het onder lid 2 bepaalde is vervolgens van
toepassing. Zouden meer personen aldus in aanmerking komen voor een plaats in deze
herstemming, dan vindt tussen hen een tussenstemming plaats.
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ARTIKEL 22: ROL VAN VOORZITTER BIJ BESLUITVORMING ALGEMENE
LEDENVERGADERING
1. Een tijdens de algemene ledenvergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat
een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen
besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder 1 bedoelde oordeel de juistheid
daarvan betwist, dan wordt zo nodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt
een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering, of indien de
oorspronkelijke stemming schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt. Door deze nieuwe
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
ARTIKEL 23: BESLUITVORMING ALGEMENE LEDENVERGADERING OVER MEERDERE
VOORSTELLEN
1. Tijdens de algemene ledenvergadering mag over de vraag welk van twee of meer
voorstellen over eenzelfde onderwerp de voorkeur verdient, niet worden gestemd.
2. Over elk voorstel wordt in de volgorde van indiening afzonderlijk gestemd, tenzij een later
ingediend voorstel naar de mening van de voorzitter van verdere strekking is dan de
vorige, in welk geval het voorstel met de verste strekking voorrang heeft.
3. Worden op een voorstel amendementen ingediend, dan komen deze vóór het voorstel in
stemming, en wel in de volgorde van indiening, tenzij een later ingediend amendement
naar de mening van de voorzitter van verdere strekking is dan een vorig, in welk geval het
verst strekkende de voorrang heeft.
4. Als amendement mag slechts worden beschouwd datgene, wat wijziging in bijzonderheden beoogt, zonder de grondgedachte van het voorstel aan te tasten, dit uitsluitend ter
beoordeling van de voorzitter.
ARTIKEL 24: SCHORSING LID BONDSBESTUUR
1. Een lid van het bondsbestuur kan door het bondsbestuur tot de eerstvolgende algemene
ledenvergadering onder opgave van redenen worden geschorst, indien de meerderheid
van het bondsbestuur in een bondsbestuursvergadering waarvoor alle bondsbestuursleden schriftelijk zijn opgeroepen, voor de schorsing heeft gestemd.
2. Het voorstel tot schorsing wordt door of bij de voorzitter ingediend, behalve wanneer het
ten doel heeft deze zelf in zijn functie te schorsen, in welk geval het voorstel bij de vicevoorzitter wordt ingediend. Over dit voorstel wordt in een binnen één maand te houden
bondsbestuursvergadering beslist.
3. De eerste algemene ledenvergadering, waartoe het geschorste bondsbestuurslid moet
worden uitgenodigd, beslist over de eventuele ontheffing van het geschorste bondsbestuurslid van zijn mandaat. Bij gebreke van een dergelijke beslissing geldt de schorsing
als opgeheven.
4. In afwijking tot het voorgaande, als het gaat om een overtreding van het Dopingreglement
of het Reglement seksuele intimidatie of een ander reglement dat betrekking heeft op de
onderwerpen doping of seksuele intimidatie, is uitsluitend het Instituut Sportrechtspraak
bevoegd om een sanctie op te leggen. De overige leden van dit artikel hebben in dat
geval geen gelding. De bond erkent de sanctie van het Instituut Sportrechtspraak, ook als
het een lid van het bondsbestuur betreft.
ARTIKEL 25: VERGADERINGEN BONDSBESTUUR
1. Vergaderingen van het bondsbestuur worden belegd:
a. op verlangen van de voorzitter;
b. indien tenminste drie bondsbestuursleden dat wenselijk achten.
2. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bondsbestuur en stelt daarin de orde van de
dag vast, behoudens het recht van de meerderheid van aanwezige bondsbestuursleden
daarin wijziging te brengen.
3. De voorzitter is niet bevoegd eigenmachtig punten van de agenda af te voeren. Hij kan
beraadslagingen sluiten, wanneer hij meent, dat de vergadering voldoende is ingelicht,
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6.

7.

doch is verplicht deze weer te openen indien een meerderheid van de aanwezige
bondsbestuursleden, het verlangen daartoe kenbaar maakt.
Het bondsbestuur neemt zijn besluiten in vergaderingen. Tijdens vergaderingen kunnen
wettige besluiten van het bondsbestuur slechts worden genomen indien de meerderheid
van de leden aanwezig is. Behoudens bij afzonderlijk reglement uitdrukkelijk anders is
bepaald, worden besluiten genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking van de
stemmen geeft de stem van de voorzitter doorslag.
In spoedeisende gevallen met uitzondering van het in artikel 23 genoemde, kan het
bondsbestuur besluiten nemen zonder in vergadering te komen, mits alle leden van het
bondsbestuur in het overleg worden betrokken en daarvan, alsmede van het genomen
besluit, blijkt uit een door de secretaris op te maken protocol.
Indien de mogelijkheid tot het in lid 5 bedoelde overleg niet bestaat, kan in de in lid 5
bedoelde gevallen, de meerderheid van het bondsbestuur met éénparigheid van
stemmen geldige besluiten nemen en namens het bondsbestuur handelend optreden.
Aan de overige bestuursleden moeten de besluiten onmiddellijk ter kennis worden
gebracht. Van één en ander wordt in het in lid 5 bedoelde protocol gewag gemaakt.
Het behandelde in de bondsbestuursvergaderingen blijft geheim, tenzij de betreffende
vergadering anders mocht beslissen.

ARTIKEL 26: VICE-VOORZITTER
Een vice-voorzitter neemt bij ontstentenis of belet van de voorzitter, dan wel indien deze in
gebreke is, diens functie waar. Hij treedt, zolang zijn waarneming duurt, in alle rechten en
plichten van de voorzitter.
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 kalenderjaar.
ARTIKEL 28: VERVANGING BINNEN BONDSBESTUUR
Een bestuurslid/bestuursleden vervangt/vervangen zo nodig de overige bestuursleden bij
ontstentenis of belet en staat/staan hem/hen desverlangd bij in de verrichting van hun
werkzaamheden.
ARTIKEL 29: RECHTEN BONDSBESTUUR
1. De leden van het bondsbestuur hebben vrije toegang tot de hoogste rang bij alle door de
bond uitgeschreven of goedgekeurde wedstrijden.
2. De leden van het bondsbestuur kunnen vergaderingen en bijeenkomsten van vaste en/of
andere commissies bijwonen, doch hebben daarin geen stemrecht, met uitzondering van
zaken zoals voorzien in artikel 5 lid 5 van het tuchtreglement.
ARTIKEL 30: PLICHTEN BONDSBESTUUR
1. Het bestuur draagt ervoor zorg, dat jaarlijks, indien mogelijk vóór de aanvang van het
seizoen, ter kennis van de leden worden gebracht:
a. de namen en adressen van de leden van het bondsbestuur, de competitieleider(s) en
de scheidsrechters;
b. de samenstelling van de vaste commissies, bedoeld in artikel 36, alsmede de namen
en adressen van de leden van bedoelde commissies;
c. de namen van de leden, de namen en adressen van de secretarissen van de leden,
alsmede de adressen van de ijsbanen waarop competitiewedstrijden worden gespeeld;
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d. het programma van de landelijke competitie(s);
e. al hetgeen verder nodig is voor een goede gang van zaken.
Elke wijziging in de in lid 1 bedoelde gegevens dient onmiddellijk op gelijke wijze te
worden gepubliceerd.
Het bestuur draagt zorg voor het beheer over het archief.

ARTIKEL 31: BEGROTING
1. Ieder jaar wordt vóór de algemene ledenvergadering door het bondsbestuur een ontwerpbegroting voor het komende kalenderjaar 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.
ARTIKEL 32: PERSONEEL EN BONDSBUREAU
1. Het bondsbestuur is bevoegd binnen de grenzen van de begroting zich door gehonoreerd
personeel te doen bijstaan.
2. Voor de uitvoering van de werkzaamheden heeft de bond een bureau. Het bureau staat
onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bondsbestuur, dat tevens de inrichting van
het bureau bepaalt.
3. Het bondsbestuur stelt het personeel aan en stelt de arbeidsvoorwaarden en
bevoegdheden vast. Voor een besluit tot schorsing of ontslag van een personeelslid is de
instemming van de meerderheid van de bestuursleden vereist.
4. Het bondsbestuur kan bezoldigd personeel bij de commissies detacheren, voor een
gehele of gedeeltelijke dagtaak of voor specifieke taken.
5. De medewerkers van het bondsbureau hebben vrije toegang tot alle door de bond
uitgeschreven en goedgekeurde wedstrijden.
ARTIKEL 33: COACH NATIONAAL TEAM EN UITVOERING SPORTTECHNISCH BELEID
1. Voor de taak van het coachen van het nationale ijshockeyteam stelt het bondsbestuur
een bondscoach aan.
2. Voor het uitvoeren van het sporttechnisch beleid van de bond kan het bondsbestuur
één of meerdere sporttechnisch beleidsmedewerkers aanstellen. Deze medewerkers
maken deel uit van het bondsbureau en kunnen door het bondsbestuur de titel
topsportcoördinator, technisch manager of technisch directeur krijgen toebedeeld.
ARTIKEL 34: WEDSTRIJDWEZEN IJSHOCKEY
1. De taak van de bond met betrekking tot de zorg voor en de organisatie van het
ijshockeywedstrijdwezen van de bond (met uitzondering van de wedstrijden van een
vertegenwoordigend team) wordt, met inachtneming van de bepalingen van het
huishoudelijk reglement en het sportreglement, in eerste instantie uitgeoefend door de
competitiecommissie.
2. De competitiecommissie zal zich bij de uitoefening van haar taken laten bijstaan door een
of meerdere competitieleiders, die door het bondsbestuur worden benoemd.
3. Alle beslissingen over aangelegenheden van bijzondere aard of over schriftelijke
verzoeken of klachten van leden moeten door de competitiecommissie genomen worden
met meerderheid van stemmen.
4. Tegen beslissingen van de competitiecommissie staat geen beroep open, behoudens in
geval een boete of tuchtmaatregel als bij sportreglement omschreven is opgelegd, tenzij
dat bij sportreglement is uitgesloten. Evenwel kan het bondsbestuur op verzoek van een
lid of uit eigen initiatief omtrent een aangelegenheid, waarover door de
competitiecommissie reeds is beslist, een zogenaamde principiële beslissing nemen, dit
wil zeggen: een beslissing waardoor geen wijziging kan worden gebracht in een reeds
genomen beslissing van de commissie, doch welke het karakter heeft van een richtlijn,
waarmee de competitiecommissie in het vervolg zal hebben rekening te houden. Het
bondsbestuur is voorts bevoegd een zodanig principiële beslissing te nemen omtrent een
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aangelegenheid, waarover de competitiecommissie nog niet heeft beslist, doch zulks
slechts op verzoek van de meerderheid van de competitiecommissie. In de voorkomende
gevallen waar beroep tegen beslissingen van de competitiecommissie mogelijk is, staat
beroep open bij het bondsbestuur. Ten overvloede wordt vermeld dat zaken op het
gebied van doping en seksuele intimidatie zijn ondergebracht bij het Instituut
Sportrechtspraak en dus de vigerende regelgeving van het Instituut Sportrechtspraak van
kracht is.
ARTIKEL 35: COMMISSIES
1. Ter uitoefening van bepaalde tot de activiteiten van de bond behorende, voortdurende
taken kunnen vaste commissies worden ingesteld, waarvan de leden en de voorzitter
worden benoemd door de algemene ledenvergadering of het bondsbestuur al naar
gelang met betrekking tot elke commissie afzonderlijk bij reglement is bepaald.
2. Voorts kunnen door de algemene ledenvergadering respectievelijk het bondsbestuur ter
vervulling van de bepaalde opdrachten één of meerdere commissie(s) ad hoc worden
benoemd.
3. De vaste commissies en de commissies ad hoc zijn verantwoording schuldig aan het
bondsbestuur.
4. Tenzij bij reglement anders bepaald, treden de leden van een vaste commissie jaarlijks
af, doch kunnen onmiddellijk worden herbenoemd. Elke commissie kiest uit zijn midden
een secretaris, indien door het bondsbestuur geen secretaris zonder stemrecht aan de
commissie is toegevoegd. De secretaris is belast met de briefwisseling, met het
opmaken der notulen, en het opstellen van de verslagen. Binnen 14 dagen na het
einde van het verenigingsjaar brengt de secretaris van de vaste commissie aan het
bondsbestuur schriftelijk verslag uit over de werkzaamheden van de commissie en de
toestand van de haar toevertrouwde zaken of belangen gedurende dat verenigingsjaar.
De verslagen van de vaste commissies worden tevens uitgebracht in de jaarlijkse
algemene ledenvergadering. De secretaris van een commissie ad hoc brengt aan het
bondsbestuur verslag uit zodra de commissie van oordeel is de verstrekte opdracht te
hebben vervuld.
ARTIKEL 36: VASTE COMMISSIES
1. De vaste commissies van de bond zijn de navolgende:
- de financiële commissie;
- de scheidsrechterscommissie;
- de medische commissie;
- de competitiecommissie;
- de commissie van beroep;
- de tuchtcommissie;
- het college van arbiters;
- de licentiecommissie.
2. De algemene ledenvergadering en het bondsbestuur zijn bevoegd verdere vaste
commissies in te stellen.
3. De leden van de vaste commissies hebben vrije toegang tot alle door de bond
uitgeschreven of goedgekeurde wedstrijden.
4. De commissies verlenen gevraagd en ongevraagd hun bijstand aan de bond en
huidige organen.
ARTIKEL 37: LICENTIECOMMISSIE
1. Aan de licentiecommissie is opgedragen de beoordeling en beslissing van
overtredingen tegen het licentiereglement, één en ander als bij licentiereglement
omschreven.
2. De licentiecommissie bestaat uit tenminste 3 personen, die worden benoemd door het
bondsbestuur van de IJNL. Zij worden gekozen op basis van hun financiële, sportieve
en juridische competenties.
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De leden van de licentiecommissie mogen geen bestuurder zijn bij de IJNL. Evenmin
mogen zij bestuurder zijn of de laatste 3 jaar bestuurder zijn geweest van een
aangesloten lid. Indien de licentiecommissie uit minder dan 3 personen, zoals vereist,
bestaat, wordt de licentiecommissie aangevuld met leden van het bondsbestuur.
4. De leden van de licentiecommissie zijn gehouden aan een strikte geheimhoudingsplicht aangaande zaken, die betrekking hebben op het licentiereglement. Bij
overtreding kan een lid van de licentiecommissie door het bondsbestuur van de IJNL
worden ontslagen.
5. Aan beraadslagingen van de licentiecommissie dienen minimaal 3 leden deel te
nemen.
6. De licentiecommissie toetst de licentieaanvragen en kan tussentijds, zonder opgave
van redenen, tijdens het jaar bij leden controle op de voortgang uitoefenen.
7. De voorzitter van de licentiecommissie kan een lid ter verantwoording roepen zulks
door middel van het versturen van een brief en/of mail, waarin de door de commissie
geconstateerde problemen binnen de betrokken organisatie en/of de bezwaren die
tegen deze organisatie zijn gerezen, worden opgesomd. Deze brief of email dient ten
minste acht dagen voor de datum van de bijeenkomst te geschieden.
8. Van elke bijeenkomst zullen notulen worden opgesteld. Deze zullen op geen enkele
wijze gepubliceerd of beschikbaar worden gesteld.
9. De zittingstermijn van leden van de licentiecommissie bedraagt 4 jaar. Een lid van de
licentiecommissie kan zich na zijn/haar zittingsperiode van 4 jaar herkiesbaar stellen.
10. De bevoegdheden van de licentiecommissie worden beschreven in het licentiereglement.
ARTIKEL 38: COMMISSIEVERGADERINGEN
1. Commissievergaderingen worden belegd:
a. op verlangen van de voorzitter van betreffende commissie;
b. indien de meerderheid van betreffende commissie dat wenselijk acht;
c. indien de algemeen directeur van de IJNL dat wenselijk acht.
2. Plaats, datum en uur van de vergadering van de commissie worden vastgesteld door
de voorzitter of secretaris van de betreffende commissie.
3. Tijdens commissievergaderingen kunnen wettige besluiten slechts worden genomen
indien de meerderheid van de leden aanwezig is. Behoudens bij afzonderlijk reglement
uitdrukkelijk anders is bepaald, worden besluiten genomen met meerderheid van
stemmen. Bij staking van de stemmen geeft de stem van de voorzitter doorslag.
4. Het behandelde in commissievergaderingen blijft geheim, tenzij de betreffende
vergadering anders mocht beslissen.
ARTIKEL 39: FINANCIËLE COMMISSIE
1. De financiële commissie is belast met het toezicht zowel op het financieel beleid als op
het beheer van de middelen van de bond. De commissie brengt daaromtrent verslag uit
aan het bondsbestuur en voorts aan de algemene ledenvergadering.
2. De financiële commissie verstrekt op verzoek van het bondsbestuur of de
penningmeester, dan wel op eigen initiatief, advies omtrent het financieel beleid en
beheer.
3. De financiële commissie vergadert tenminste eenmaal per jaar en voorts telkens wanneer
een lid van de commissie, het bondsbestuur of de penningmeester dat gewenst acht.
4. De financiële commissie is bevoegd een vergadering van het bondsbestuur respectievelijk de algemene ledenvergadering bijeen te roepen in geval zij van oordeel is dat de
gezonde financiële toestand van de bond in gevaar is en dat het nemen van maatregelen
terzake door het bondsbestuur respectievelijk de algemene ledenvergadering is geboden.
In geval van het bijeenroepen van algemene ledenvergadering vindt het bepaalde in
artikel 14 van de statuten overeenkomstig toepassing.
5. In afwijking van het bepaalde in artikel 36 lid 4 dienen besluiten van financiële commissie
steeds unaniem te worden genomen.
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ARTIKEL 40: SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE
1. De taak van de bond met betrekking tot het ijshockeyscheidsrechterswezen en de
ijshockeyspelregels van de bond in het algemeen, behoudens de onderwerpen doping en
seksuele intimidatie, wordt uitgeoefend door de scheidsrechterscommissie.
2. De scheidsrechterscommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en tenminste één
lid en wordt benoemd door het bondsbestuur.
3. Tot de taken van de commissie behoren in het bijzonder:
a. het gevraagd en ongevraagd geven van advies aan het bondsbestuur omtrent het
benoemen, respectievelijk schorsen van scheidsrechters;
b. het door geschikte middelen, zoals bijvoorbeeld het houden van opleidingscursussen
en lezingen bijbrengen en vermeerderen van kennis van scheidsrechters en aspirantscheidsrechters op het gebied van de officiële spelregels, de bepalingen uit het
sportreglement en van vaardigheden waarover een goed ijshockey-scheidsrechter dient
te beschikken;
c. het aanwijzen van de door het bondsbestuur benoemde scheidsrechters als scheidsrechter voor de wedstrijden der landelijke competitie;
d. het toezicht op het optreden van de scheidsrechters tijdens wedstrijden;
e. het aanwijzen van scheidsrechters voor internationale wedstrijden.
ARTIKEL 41: BONDSSCHEIDSRECHTER
1. Zij die benoemd wensen te worden tot bondsscheidsrechter dienen zich schriftelijk aan te
melden bij het bondsbestuur dan wel bij de voorzitter van de scheidsrechterscommissie.
Zij dienen te voldoen aan door het bondsbestuur nader te stellen eisen.
2. Het bondsbestuur benoemt de bondsscheidsrechters na overleg met de scheidsrechterscommissie en is bevoegd, eveneens na overleg met de scheidsrechterscommissie,
zodanige benoeming in te trekken.
ARTIKEL 42: TUCHTCOMMISSIE EN COMMISSIE VAN BEROEP VAN DE BOND
1. Aan de tuchtcommissie van de bond is opgedragen de beoordeling en beslissing van alle
strafbare handelingen, behoudens de onderwerpen doping en seksuele intimidatie
betreffende, één en ander als bij tuchtreglement omschreven en met inachtneming van
artikel 23 van de statuten.
2. Aan de commissie van beroep is opgedragen de beslissing in hoogste ressort in alle
zaken behalve de onderwerpen doping en seksuele intimidatie betreffende, waarin
volgens de bepalingen van de statuten en reglementen van de bond beroep op deze
commissie is toegelaten en met inachtneming van die bepalingen beroep bij haar is
ingesteld, één en ander als bij tuchtreglement nader omschreven.
3. Het uitoefenen van tuchtrechtspraak van de bond op het gebied van doping en seksuele
intimidatie is opgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak.
ARTIKEL 43: COLLEGE VAN ARBITERS
Aan het college van arbiters is opgedragen de beoordeling en beslissing van alle geschillen
als bij het arbitragereglement nader omschreven.
ARTIKEL 44: HEFFING OVER GESPEELDE WEDSTRIJDEN
De leden zijn bij het spelen van wedstrijden vrij in het heffen van toegangsgeld. Van
gespeelde wedstrijden heft de bond een telkenjare door het bondsbestuur vast te stellen
bedrag. In bijzondere gevallen kan het bondsbestuur van deze heffing afzien.
ARTIKEL 45: NOTA EN ACHTERSTALLIGE BETALING
1. Het bondsbestuur zendt tekens vóór de aanvang van de competitie en voorts indien
facturatie noodzakelijk is tijdens het seizoen nota’s aan de leden, van het door deze
verschuldigde als bedoeld in artikel 8 van de statuten.
2. De leden zijn verplicht binnen 14 dagen na dagtekening van bedoelde nota het
verschuldigde te voldoen.
IJshockey Nederland
Huishoudelijk Reglement
versie 11-09-2019
13

3.

4.

5.

6.

7.

Het bondsbestuur heeft de mogelijkheid om de facturatie aan derden over te dragen,
op basis van contractuele afspraken, waarbij het risico op achterstallige betaling zal
worden overgedragen.
Indien niet binnen de gestelde termijn van lid 2 een betaling zal worden gedaan is een
direct opeisbare vergoeding ten bedrage van 10% verschuldigd van het openstaande
saldo waarvan de betalingstermijn inmiddels is verstreken. Daarnaast is wettelijke
rente verschuldigd over dit openstaande saldo en bedragen de buitengerechtelijke
incassokosten maximaal 10% van de totale hoofdsom.
Indien de situatie in lid 4 zich voordoet, zal het bondsbestuur alle administratieve zaken
en reguliere dienstverlening voor het in gebreke gebleven lid staken tot het moment dat
betaling heeft plaatsgevonden.
Aanvullend op lid 5 heeft het bondsbestuur het recht om vier weken na de vervaldatum
van een vordering:
a. het in gebreke gebleven gewoon lid een onmiddellijk ingaand spelverbod voor
thuiswedstrijden van het eerste team en/of andere teams op te leggen tot de gehele
schuld gedelgd is, onverminderd het bepaalde in het sportreglement. Wedstrijden
die ten gevolge van een speelverbod niet worden gespeeld, eindigen in een
reglementaire nul-vijf nederlaag voor de ploeg die het speelverbod opgelegd heeft
gekregen;
b. en/of administratieve handelingen, door de IJNL te verrichten, ten behoeve van het
in gebreke gebleven gewoon lid op te schorten;
c. en/of een of meerdere teams van het in gebreke gebleven gewoon lid:
i. een speelverbod voor een of meerdere competities (met automatische
degradatie) op te leggen;
ii. en/of een speelverbod voor alle wedstrijden in een of meerdere competities voor
het lopende seizoen op te leggen;
iii. en/of een speelverbod voor alle wedstrijden in een of meerdere competities voor
het daaropvolgende seizoen op te leggen;
iv. en/of te bestraffen met het in mindering brengen van wedstrijdpunten;
d. en/of artikel 9 van de statuten van IJshockey Nederland toe te passen.
Het in lid 5 en 6 bepaalde laat onverlet de mogelijkheid dat dezelfde feiten ter
beoordeling aan de tuchtcommissie van de bond worden voorgelegd, die daarop, in
overeenstemming met het tuchtreglement beslist.

ARTIKEL 46: HOOFDELIJKE OMSLAG
Het bondsbestuur is gerechtigd, volgens door het bestuur te stellen en door de algemene
ledenvergadering goed te keuren regelen, van de leden betaling van een zogenaamde
hoofdelijke omslag te vorderen.
ARTIKEL 47: KOSTEN BESTUURDERS, COMMISSIELEDEN, SCHEIDSRECHTERS
De leden van het bondsbestuur en de commissies en de scheidsrechters kunnen reiskosten
en alle andere werkelijk gemaakte kosten, volgens jaarlijks door het bondsbestuur vast te
stellen en te publiceren normen, die zij in het belang van de bond maken, van bondswege
vergoed krijgen, mits zij hun gespecificeerde declaraties voor het einde van de maand volgend
op die waarin de kosten werden gemaakt bij het bondsbureau indienen.
ARTIKEL 48: VOORWAARDE DEELNAME AAN IJSHOCKEYWEDSTRIJDEN
Aan ijshockeywedstrijden in een door de bond georganiseerde competitie of aan onder
auspiciën van de bond gespeelde vriendschappelijke ijshockeywedstrijden, mag slechts
worden deelgenomen door leden van de bond van wie de verenigingsleden voldoen aan de
vereisten als bij sportreglement en overigens nader omschreven.
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ARTIKEL 49: VERANTWOORDELIJKHEID BONDSBESTUUR BIJ HANDHAVING VAN
ORDE EN TUCHT
1. Het bondsbestuur heeft een eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot de handhaving
van orde en tucht, voor zover de handhaving van orde en tucht niet is overgedragen aan
het Instituut Sportrechtspraak.
2. Onverminderd de bevoegdheden van de tuchtcommissie en de commissie van beroep
van de bond en de tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut
Sportrechtspraak, is het bondsbestuur bevoegd tot het nemen van zodanige
strafmaatregelen en besluiten als waartoe het bestuur krachtens de statuten bevoegd is.
ARTIKEL 50: AANSPRAKELIJKHEID LID VOOR ZIJN LEDEN EN ANDEREN
1. De leden zijn aansprakelijk voor hun verenigingsleden en personen, die bij het lid in dienst
zijn of die voor het lid werkzaam zijn, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de
leden.
2. De bond is nimmer aansprakelijk voor handelen of nalaten van leden, hun
verenigingsleden en personen die bij de leden in dienst zijn of werkzaam zijn.
3. De bond is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan in en om de accommodaties
waar ijshockeywedstrijden onder auspiciën van de bond worden gespeeld. Dit geldt
zowel voor schade aan personen als zaken.
4. De leden vrijwaren de bond voor alle aanspraken tot betaling van schadevergoeding
voortvloeiend uit 1, 2 of 3.
ARTIKEL 51: UITWISSELING PERSOONSGEGEVENS
IJshockey Nederland voert in het Case Management Systeem Sport (CMSS) van de
koepelorganisatie NOC*NSF (welke wordt beheerd door het Centrum Veilige Sport
Nederland), persoonsgegevens in naar aanleiding van signalen, meldingen c.q. incidenten
op het gebied van seksuele intimidatie en overig grensoverschrijdend gedrag van leden.
Deze informatie heeft als doel te komen tot een veilige(r) sportomgeving en daarmee ook
sportbeoefening. Dit gebeurt door het monitoren, registreren en rapporteren van
grensoverschrijdend gedrag in het CMSS. Deze gegevens mogen en zullen niet door
IJshockey Nederland noch door NOC*NSF voor andere doeleinden dan hiervoor
beschreven worden aangewend en worden ook niet aan derden verstrekt in welk vorm dan
ook.
ARTIKEL 52: VERSPREIDING STATUTEN EN REGLEMENTEN
Het bestuur draagt ervoor zorg dat de statuten en reglementen alsmede de officiële spelregels
beschikbaar zijn via de website van de bond.
ARTIKEL 53: ONVOORZIENE GEVALLEN
In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bondsbestuur, dat
tevens beslist over de interpretatie van de bepalingen daarvan.
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