NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND

LICENTIEREGLEMENT

EINDHOVEN, 01-09-2014

De laatste wijziging van het licentiereglement van de Nederlandse IJshockey Bond (NIJB) is
vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 23 januari 2014. Mutaties n.a.v. het
Eredivisieoverleg zijn op basis van een gentlemen’s agreement doorgevoerd per 1-9-2014.

LICENTIEREGLEMENT
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND
(01-09-2014)
Artikel 1
Dit reglement is van toepassing op de competities waarvoor het Bondsbestuur dit reglement
van toepassing verklaart. De licentiecommissie wordt hiervan onverwijld op de hoogte
gebracht.
De uitvoering van dit reglement is opgedragen aan de licentiecommissie zoals bedoeld in
artikel 37 van het Huishoudelijk Reglement.
Artikel 2
Een lid dat wenst uit te komen in een competitie die valt onder de werkingssfeer van dit
reglement behoort in het bezit te zijn van een door de licentiecommissie verstrekte licentie.
Deze licentie dient uiterlijk 1 augustus van ieder jaar in het bezit van het lid te zijn om mee te
kunnen doen aan de bedoelde competitie. Een licentie houdt in dat een lid gerechtigd is om
met een team deel te nemen aan de bedoelde competitie.
Een lid dat niet voor 1 juni, voorafgaand aan het competitiejaar waarvoor de licentie is
bedoeld, een aanvraag voor een licentie heeft aangevraagd en later een licentieaanvraag
indient, dan wel de aanvraag onvolledig indient, verbeurt een boete van EUR 1.000,00 per
maand dat sprake is van een te late aanvraag.
Artikel 3
Het bondbestuur stelt, gehoord hebbende de licentiecommissie, de licentievoorwaarden vast
waaraan een lid moet voldoen om voor een licentie in aanmerking te komen. Dit gebeurt op
basis van een door de licentiecommissie op te stellen licentievoorwaarden. Deze
licentievoorwaarden worden jaarlijks uiterlijk 1 mei bekend gemaakt. De licentievoorwaarden
zijn opgenomen als bijlagen bij dit reglement en zien op de volgende onderwerpen:
Bijlage 1 algemene voorwaarden
Bijlage 2 voorwaarden terzake spelersontwikkeling
Bijlage 3 financiële voorwaarden
Bijlage 4 accommodatie voorwaarden.
Artikel 4
Een licentie wordt verstrekt wanneer het lid voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in
dit reglement.
De licentiecommissie kan een lid dispensatie verlenen om aan de voorwaarden zoals
opgenomen in dit reglement te voldoen. Een dergelijke dispensatie kan worden verleend
onder door de licentiecommissie te bepalen voorwaarden en is beperkt in tijd.
In het geval dat een lid failliet wordt verklaard, vervalt de aan hem verstrekte licentie. Een
verzoek tot het verstrekken van een licentie aan een lid c.q. kandidaat-lid dat thuisbasis in
dezelfde stad kent, na een verval van een licentie wordt alleen verstrekt nadat dit
(kandidaat)lid via een promotie vanuit een lagere competitie in aanmerking komt voor een
promotie naar deze competitie.
Artikel 5
De licentiecommissie is bevoegd aan het lid een sanctie op te leggen in het geval dat het lid
gedurende de duur dat de licentie is verstrekt niet meer aan de gestelde voorwaarden zoals
vermeld in dit reglement wordt voldaan.
De op te leggen mogelijke sancties zijn:
-

Het geven van een waarschuwing;
Het opleggen van een financiële boete; en/of
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-

Het in mindering brengen van maximaal 4 competitiepunten; en/of
Het intrekken van de licentie.

Een intrekking van een licentie vindt enkel plaats nadat aan het lid door de licentiecommissie
een termijn is gesteld om de door haar geconstateerde tekortkoming op te heffen. Het
bondsbestuur wordt voor het intrekken van een licentie gehoord door de licentiecommissie.
Een lid kan tegen een door de licentiecommissie opgelegde sanctie bezwaar aantekenen bij
de licentiecommissie. Alsdan zal de commissie haar besluit heroverwegen. De
heroverweging wordt schriftelijk aan het lid medegedeeld. Vervolgens kan het lid tegen de
heroverwogen beslissing beroep aantekenen bij de arbitragecommissie.
Artikel 6
De Bond informeert de licentiecommissie voortdurend en desgevraagd alsmede ongevraagd
terzake ontwikkelingen die plaatsvinden binnen de Bond en de competitie in het bijzonder.
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Bijlage 1 algemene voorwaarden
1.1

Jaarlijks voor 1 juni dient een lid dat wenst deel te nemen aan een competitie hiervoor
een aanvraag in bij de licentiecommissie.

1.2

De aanvraag wordt gedaan door een volledige invulling van een format dat bij het
bondsbureau wordt verkregen.

1.3

Voor 1 september van ieder jaar dient een borg te zijn betaald ter hoogte van EUR
3.000,00 op een door de Bond aan te wijzen rekening. Deze borg wordt verbeurt
wanneer een team gedurende een competitie wordt teruggetrokken of een licentie
vervallen wordt verklaard.

1.4

De statuten van het lid dienen te zijn goedgekeurd door de Bond. Deze wordt bij de
aanvraag overlegd inclusief overige reglementen en een actueel uittreksel uit de Kamer
van Koophandel.

1.5

Bij de aanvraag wordt een overzicht terzake de organisatiestructuur verstrekt, waarin
opgenomen bestaande samenwerkingsverbanden.

1.6

Een communicatieplan wordt bij de aanvraag overlegd, waarbij is voorzien in een
neutrale omroeper bij begeleiding van wedstrijden, de wijze van aankondiging van
wedstrijden, een uitgave van een programmablad, actieve en actuele journalistieke
bijdrage aan de webportal Eredivisie, live invullen van het online wedstrijdformulier, de
medewerking aan media-uitingen, waaronder uitzending via radio en tv. Dit plan wordt
opgesteld overeenkomstig het hiervoor beschikbare format.
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Bijlage 2 voorwaarden terzake spelersontwikkeling
2.1

Een lid dient om in aanmerking te komen voor een licentie tenminste te beschikken
over 5 andere teams, welke uitkomen in junioren in elke leeftijdsklasse en/of de Eerste
Divisie. Eventueel kan een lid hiertoe een samenwerkingsverband met een ander lid in
dezelfde stad afsluiten. In dat geval dient de samenwerking zijn vastgelegd in een
samenwerkingsovereenkomst welke moet zijn goedgekeurd door de licentiecommissie.

2.2

De hoofdtrainer-coach dient te beschikken over gediplomeerd IJshockey Sportleider 4
of is IJshockey Topcoach óf heeft minimaal 2 jaar ervaring als hoofd- of als assistenttrainer/coach op niveau van de Eredivisie of minimaal vergelijkbaar niveau.

2.3

Voor ieder lid alsmede samenwerkingsverband geldt dat voor iedere speler tot 23 jaar
een persoonlijk ontwikkelplan beschikbaar is overeenkomstig het model dat door de
licentiecommissie is vastgesteld.

2.4

Ieder lid of samenwerkingsverband dient te beschikken over een jeugdtrainer die
minimaal de opleiding IJshockey Sportleider 4 met succes heeft afgerond.

2.5

Ieder lid of samenwerkingsverband dient te beschikken over een door het
Bondsbestuur goedgekeurd jeugdopleidingsplan. Het NIJB stelt hiervoor nadere criteria
vast.

2.6

Ieder team dat voor het lid of samenwerkingsverband uitkomt beschikt over een trainercoach die tenminste de opleiding IJshockey Sportleider 1 met succes heeft afgerond.
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Bijlage 3 financiële voorwaarden
De ingediende licentieaanvraag dient te zijn voorzien van:
1.1

Een sluitende begroting voor het komende boekjaar goedgekeurd door het bestuur van
het lid inclusief een gedetailleerd en gedocumenteerde onderbouwing van de
opgenomen posten. Evenzo moet een liquiditeitsprognose voor het komende boekjaar
worden overlegd.

1.2

De begroting voor het lopende jaar, voorlopige resultatenrekening van het lid over het
lopende jaar alsmede de voorlopige balans over de eerste negen maanden van het
lopende boekjaar.

1.3

Een begroting en jaarrekening over de drie voorafgaande afgesloten boekjaren.

1.4

Een lid dient ten tijde van de licentieaanvraag schuldenvrij te zijn. In het geval van een
schuldpositie, moet dit zijn voorzien van een concreet plan waaruit blijkt hoe deze
schuld wordt afgelost. Schulden, ten tijde van het verlenen van de licentie, aan de
Bond en/of haar leden moeten zijn afgelost alvorens de licentie wordt verstrekt.
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Bijlage 4 Accommodatie
4.1.

Het lid dient ten tijde van de aanvraag te voldoen aan de eisen die het
accommodatiereglement stelt aan de competities waaraan wordt deelgenomen.
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Overschrijvingsreglement Nederlandse IJshockeybond
SPEELGERECHTIGHEID VOOR SPELERS NIET GERECHTIGD UIT TE KOMEN VOOR
HET NATIONALE TEAM
ARTIKEL 8
a.
X is het aantal af te geven spelerskaarten ten behoeve van spelers, die conform IIHFreglementen niet gerechtigd zijn om voor het nationale team uit te komen van het
land waar het lid gezeteld is. Deze spelers worden importspelers genoemd.
c.

Per spelerskaart die wordt afgegeven voor de eerste, tweede en derde importspeler
betaalt het lid de NIJB EUR 1.500,00 per seizoen.

d.

Voor de vierde en vijfde importspeler geldt naast het standaardbedrag van zoals
genoemd in het vorige lid een toeslag van EUR 1.500,00. Deze toeslag dient
eveneens eerst betaald te zijn voordat een speler vanwege de NIJB speelgerechtigd
is. De toeslag is niet van toepassing op spelers met een dubbele nationaliteit
waarvan er een de Nederlandse is.

e.

Binnen de door IIHF en/of NIJB gestelde termijnen m.b.t. (inter)nationale transfers
mogen de spelerskaarten, zoals bedoeld in sub. a van dit artikel, worden ingeruild
voor een ander.
De ingeruilde kaart wordt door de NIJB gedeactiveerd en kan niet eerder dan 4
weken na de-activatie, weer worden geactiveerd onder de voorwaarde dat deze
tegen een andere actieve spelerskaart, zoals bedoeld in sub. a van dit artikel, wordt
ingeruild.

NATIONALE TRANSFERS
ARTIKEL 9
a.
Het sportreglement van de NIJB is van toepassing bij nationale transfers.
b.

c.

Voor een transfer van een speler, die conform IIHF-reglementen gerechtigd is om
voor het nationale team uit te komen, is het ‘nieuwe lid’ een opleidingsvergoeding
verschuldigd aan de leden van de NIJB, waarvoor de betreffende speler eerder is
uitgekomen. Leden waarvoor de speler tussen zijn achtste (leeftijd per 1 oktober) en
drieëntwintigste jaar (leeftijd per 1 oktober) speelgerechtigd is geweest, kunnen
aanspraak maken op een opleidingsvergoeding. De opleidingsvergoeding dient te
worden betaald door het lid waar de speler naartoe is getransfereerd.
Per opleidingsjaar is de opleidingsvergoeding vastgesteld op een bedrag van EUR
250.

d.

De opleidingsvergoeding wordt verdeeld over die leden, waarvoor de speler tussen
zijn twaalfde en drieëntwintigste jaar eerder is uitgekomen (leeftijd per 1 oktober). Dit
geschiedt in ratio naar het aantal seizoenen, dat een speler voor dat lid of voor die
leden is uitgekomen. Met ‘seizoen’ wordt hier bedoeld de langste termijn dat de
speler in de periode van 1 oktober tot en met 31 maart voor een lid of de
jeugdvereniging in dezelfde stad is uitgekomen.

e.

De artikelen b, c en d zijn van toepassing op:
1. Spelers die van een Eredivisieclub naar een andere Eredivisieclub worden
getransfereerd.
2. Spelers die van een lid van de NIJB naar een Eredivisieclub worden
getransfereerd.
3. Spelers met een internationale transfer en die eerder voor een lid van de NIJB zijn
uitgekomen.
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4. Spelers die voor het eerst in de Eredivisie uitkomen.
f.

De artikelen b, c en d zijn niet van toepassing op:
1. Spelers die van een lid van de NIJB uit een stad naar een Eredivisieclub uit
dezelfde stad worden getransfereerd.
2. Spelers die bij het NIJC geregistreerd zijn en teruggaan naar hun ‘oude’
vereniging of de Eredivisieclub uit dezelfde stad.
3. Spelers die bij het NIJC geregistreerd worden.
4. Spelers die door een Eredivisieclub ‘uitgeleend’ worden aan een andere
Eredivisieclub. Artikel 9.a. blijft onverkort van toepassing.

g.

De opleidingsvergoeding dient door het ‘nieuwe’ lid aan alle rechthebbenden betaald
te zijn uiterlijk op het moment dat de nationale transfer definitief is.
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