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Notulist 
Henk Hille, directeur Nederlandse IJshockey Bond 
 
Aanwezig 
Zie bijgevoegde presentielijst (bijlage 1). 
 
Agenda 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Ingekomen stukken 
4. Notulen van de algemene ledenvergadering van 30 oktober 2003 
5. Activiteitenverslag 2003 
6. a. Jaarrekening 2003 

b. Verslag van de penningmeester kalenderjaar 2003 
 c. Verslag van de financiële commissie kalenderjaar 2003 
7. Toetreding leden 
8. Bestuursverkiezing 
9. a. Benoeming financiële commissie 

b. Benoeming commissie van beroep 
c. Benoeming medische commissie 
d. Benoeming college van arbiters 

10. Vaststellen contributies, bijdragen en afdrachten 
11. a. Jaarplan 2005 

b. Begroting 2005 
12. Statutenwijziging 
13. Vaststelling c.q. wijziging van reglementen 
14. Onderscheidingen 
15. Rondvraag 
16. Sluiting 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de algemene ledenvergadering. Hij heet alle aanwezigen van harte 
welkom en richt een bijzonder woord van welkom tot de ereleden, leden van verdienste en 
leden van de sectiebesturen en commissieleden. 
 
De voorzitter staat stil bij de ijshockeyvrienden die ons zijn ontvallen. In het bijzonder en 
zonder anderen daarbij tekort te doen, Hans Kiviet, oud-ijshockeycommentator en oud-
voorzitter van de ijshockeyclub in Utrecht, Sjoerd Terpstra, oud-penningmeester van de 
NIJB, erelid van de NIJB en daarvoor oud-voorzitter en sponsor van De Bisschop 
Amsterdam en  Ingrid van Rijswijk van Nieuwburg, de vrouw van Dennis van Rijswijk en 
moeder van Scott. Ook staat de voorzitter stil bij het overlijden van zijne koninklijke hoogheid 
prins Bernard. De voorzitter vraagt om een moment van stilte. 
 
De voorzitter geeft aan dat hij de leden afgelopen maandag heeft geïnformeerd dat vandaag 
de presentatie van de nieuwe hoofdsponsor zou plaatsvinden. Het betreffende bedrijf is deze 
week echter betrokken bij de afronding van een internationale acquisitie. Om deze reden zal de 
presentatie later plaatsvinden. De leden worden op de hoogte gehouden. 
 
Vandaag staan de verslaglegging over het kalenderjaar 2003 en de plannen voor 2005 op de 
agenda. Er zijn twee belangrijke redenen voor het late tijdstip van de ALV dit jaar: 
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- het bondsbestuur wilde het resultaat van het Olympisch kwalificatietoernooi in Polen 
afwachten; 

- er waren en zijn problemen met het invullen van de vacatures die ontstaan door het op deze 
vergadering aftreden van de penningmeester en secretaris. Ook de positie van de voorzitter 
zelf heeft ter discussie gestaan. Dit mede naar aanleiding van de uiterst onplezierige gang 
van zaken afgelopen zomer rond het maken van afspraken met de eredivisieclubs. De 
voorzitter komt hierop terug. 

 
Het resultaat van het Olympisch kwalificatietoernooi is niet geworden wat ervan werd verwacht. 
Toch is de voorzitter ervan overtuigd dat de gedane inspanning zich gaat uitbetalen. Op veel 
fronten was er positieve aandacht voor de ijshockeysport. De internationals hebben een goede 
basis gelegd om in april tijdens het WK in Eindhoven mee te doen om plaats 1 of 2. Dit als 
vervolg op de uitstekende derde plaats - achter Wit-Rusland en Noorwegen - tijdens het 
afgelopen WK. Terwijl de internationals zich in eigen land en in Finland aan het voorbereiden 
waren, kregen bij de eredivisieclubs tijdens de Challenge Cup veel jeugdspelers de kans zich 
verder te ontwikkelen. 
 
Het financiële resultaat in 2003 was neutraal en tijdens het betreffende agendapunt kunnen de 
leden de penningmeester en directeur hierover vragen stellen. Een nulresultaat an sich is niet 
slecht, maar helaas zijn er leningen af te lossen zodat een nulresultaat een negatieve cash flow 
genereert. Toch is de voorzitter niet ontevreden. Eerder is vastgesteld dat positieve jaren met 
name die waren dat in Nederland een WK werd georganiseerd of dat de IIHF een extra Olympic 
Solidarity-bijdrage deed. Ook het jaar 2004 zal normaal gesproken rondom de nullijn eindigen. 
 
Het jaar 2005 zal mede gezien de organisatie van het WK - die overigens kostenneutraal is 
gebudgetteerd - goed zijn en ook voor het jaar 2006 is vanwege de Olympic Solidarity-bijdrage 
een positief resultaat voorzien. De verwachting is dat de NIJB in 2006 weer een positief eigen 
vermogen heeft. Daarna moeten we echter rekening moeten houden met grote veranderingen. 
Het afgelopen jaar zijn de leden al in kennis gesteld van de verlaging van VWS-subsidies. Het is 
zeer wel mogelijk dat vanaf 2006 ook NOC*NSF voor de NIJB dermate negatieve maatregelen 
gaat nemen dat het beleid - vooral het topsportbeleid - volledig op de schop moet. In dit verband 
zal het duidelijk zijn dat een hoofdsponsor en subsponsors onontbeerlijk zijn en dat allen binnen 
de NIJB zullen moeten bijdragen om dezen tevreden te houden. 
 
Het bondsbureau heeft met een bezetting van 3,1 fte gedaan wat het moest doen. Natuurlijk 
zouden we meer willen, maar met een dergelijke krappe bezetting is dat onmogelijk. De 
grenzen van de efficiency zijn bijna bereikt. Op het gebied van automatisering loopt de NIJB in 
de Nederlandse sportwereld voorop. Op het gebied van de financiële administratie is een 
samenwerking aangegaan met de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. De NIJB praat mee 
over het realiseren van het Huis van de Sport en ook internationaal zijn we goed 
vertegenwoordigd.  
 
Het activiteitenverslag over 2003 geeft een goed beeld van de activiteiten die de NIJB heeft 
uitgevoerd. Bij het betreffende agendapunt is alle gelegenheid om hierover vragen te stellen. 
 
De voorzitter feliciteert Amsterdam Bulldogs met het behalen van het kampioenschap van 
Nederland in de eredivisie en voor de goede prestaties tijdens de Continental Cup. HIJS Hokij 
Wolves Den Haag ontvangt felicitaties voor het behalen van het kampioenschap in de eerste 
divisie. Ook feliciteert de voorzitter alle overige kampioenen. 
  
De plannen om tot een internationale competitie te komen, hebben een wending van oost naar 
zuid gekregen. Een competitie met Duitse teams blijkt niet realiseerbaar en is voorlopig niet aan 
de orde. De samenwerking met de Belgische bond is uiterst plezierig. De Coupe der Lage 
Landen in het seizoen 2003-2004 is gewonnen door Formido Flyers Heerenveen. Ook voor 
deze club de hartelijke gelukwensen. 
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Eerder memoreerde de voorzitter al aan de uiterst onplezierige ontwikkelingen van de 
afgelopen zomer. Dit ging over het  maken van afspraken tussen de eredivisieclubs over in het 
buitenland opgeleide spelers. Daar waar mogelijk zal het bondsbestuur voor het komend 
seizoen nieuwe regelgeving voorstellen. De voorzitter zal er samen met de directeur alles aan 
doen om de clubs ertoe te bewegen op korte termijn duidelijkheid en zekerheid naar elkaar te 
scheppen voor het komende seizoen. De ijshockeygemeenschap is klein en  we hebben elkaar 
nodig. We moeten elkaar kunnen vertrouwen en we moeten de problemen van elkaar willen 
zien en oplossen. Echter, zonder dat dit bij voorbaat leidt tot het schenden van gemaakte 
afspraken. 
 
De voorzitter richt een woord van dank aan de medewerkers van het bondsbureau en wenst 
de aanwezigen een vruchtbare vergadering. 
 
2. Mededelingen 
De directeur deelt de berichten van verhindering mee, ook meldt hij dat de aanwezige leden 
(clubs) 37 van de mogelijk 52 stemmen kunnen uitbrengen (zie bijlage 1). 
 
De directeur meldt dat de convocatie van de algemene ledenvergadering op 5 november 2004 
op de website nijb.nl is gepubliceerd. Op 11 november 2004 is een convocatie per brief 
verstuurd (ref.:HH/2004/124), vergezeld van de agenda. De volgende vergaderstukken waren 
via nijb.nl te downloaden: 
- Agenda 
- Notulen van de algemene ledenvergadering van 30 oktober 2003 (t.b.v. agendapunt 4)  
- Activiteitenverslag 2003 NIJB (t.b.v. agendapunt 5) 
- Jaarrekening 2003 NIJB (t.b.v. agendapunt 6) 
- Bestuursverkiezing (t.b.v. agendapunt 8) 
- Benoeming leden vaste commissies (t.b.v. agendapunt 9) 
- Contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2004-2005 (t.b.v. agendapunt 10) 
- Jaarplan 2005 (t.b.v. agendapunt 11) 
- Begroting 2005 (t.b.v. agendapunt 11) 
- Voorstel wijziging sportreglement (t.b.v. agendapunt 13)  
 
Er is geen voorstel tot statutenwijziging. Agendapunt 12 komt te vervallen. 
 
De procedure rond de uitgifte van NIJB-paspoorten loopt nu technisch goed. Het probleem dat 
overblijft is dat het bondsbureau van nieuw aangemelde spelers voor uitgifte van een NIJB-
paspoort, een kopie van een identiteitsbewijs moet ontvangen. Veel verenigingen blijven in 
gebreke en vorige week is een ‘generaal pardon’ gegeven en is ook voor spelers waarvoor het 
kopie identiteitsbewijs niet was ontvangen, een NIJB-paspoort afgegeven. Dit betekent echter 
bijvoorbeeld wel dat van jeugdspelers niet de geboortedatum is gecontroleerd.  
 
Per 1 januari 2005 zullen scheidsrechters scherper gaan controleren of teams voor hun spelers 
de NIJB-paspoorten bij zich hebben. Per direct zal de NIJB weer administratieve boetes gaan 
opleggen voor het niet kunnen tonen van NIJB-paspoorten. 
 
Bij de aanvraag van nationale en internationale transfers komt het regelmatig voor dat het 
bondsbureau onder zeer grote tijdsdruk wordt gesteld. Vanaf volgend seizoen zal de procedure 
dat aanvragen gedaan na een bepaalde dag en tijd in de week, niet speelgerechtigd zijn voor 
het aanstaande speelweekeinde. 
 
3. Ingekomen stukken 
Van de voorzitter van IJshockey Vereniging Eindhoven IJsbrekers de heer Martin een e-mail 
ontvangen met de volgende tekst. 
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Geachte heer Hille, 
 
In verband met het onreglementair beëindigen van de 1e divisiewedstrijd Eindhoven 
IJsbrekers 1 tegen Zoetermeer Panters 1 op zaterdag 13 november 2004 (waarbij in de tie-
break van de penaltyshots in tegenstelling tot het bepaalde in artikel 26 lid i. van het 
sportreglement geen gelijkmakende beurt werd toegekend aan Eindhoven IJsbrekers), en 
het afwijzen van ons protest hiertegen op grond van artikel 33 lid c. van datzelfde reglement, 
doe ik u hierbij toekomen een voorstel tot wijziging van artikel 33 lid c. van het 
sportreglement. Deze wijziging wil ik als voorstel in stemming gebracht zien op de Algemene 
Ledenvergadering van de Nederlandse IJshockey Bond op 2 december 2004 te Utrecht. 
 
Voorstel: 
  
Huidige tekst artikel 33 lid c.  
  
c. Een beslissing van de scheidsrechter gedurende de warming-up, gedurende de wedstrijd 
inclusief de spelonderbrekingen en na afloop van de wedstrijd voordat de spelers het ijs hebben 
verlaten, is onherroepelijk. 
  
vervangen door: 
  
c 1. Beslissingen van scheidsrechters terzake van de beoordeling van spelsituaties en daaraan 
door de scheidsrechter verbonden gevolgen voor het verloop dan wel resultaat van wedstrijden 
zijn bindend. 
c 2. Beslissingen van scheidsrechters betreffende toepassing van reglementen en overige 
regels van de Nederlandse IJshockeybond kunnen door in art. 2 Arbitragereglement genoemde 
betrokkenen met inachtneming van het Arbitragereglement worden voorgelegd aan de 
Arbitragecommissie. Voorgaande volzin laat onverlet de mogelijkheid eerst een protest in te 
dienen bij de competitiecommissie van de Nederlandse IJshockey Bond.  
c 3. Voorgaande artikelleden laten de bevoegdheid van de tuchtcommissie van de Nederlandse 
IJshockey Bond in door het tuchtreglement omschreven situaties onverlet. 
 
Met sportieve groet, 
  
Namens IJshockey Vereniging Eindhoven IJsbrekers 
  
Eric Martin 
Voorzitter 
 
Het voorstel wordt behandeld bij agendapunt 13. 
 
Van de financiële commissie is het verslag van de financiële commissie ontvangen (zie bijlage 
2). Dit verslag komt aan de orde bij agendapunt 6. 
 
4. Notulen van de algemene ledenvergadering van 30 oktober 2003 
De notulen van de algemene ledenvergadering van 30 oktober 2003 worden vastgesteld. 
 
5. Activiteitenverslag 2003 
Het activiteitenverslag 2003 wordt vastgesteld. 
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6.  
a. Jaarrekening 2003 
b. Verslag van de penningmeester kalenderjaar 2003 
c. Verslag van de financiële commissie kalenderjaar 2003 
De penningmeester doet verslag bij de jaarrekening 2003 van de NIJB. Het jaar is afgesloten 
met een marginaal verlies van EUR 327. Ten opzichte  van de begroting zijn de inkomsten 
EUR  80.100 lager en de uitgaven EUR 67.922 lager. De toelichting op de jaarrekening ligt 
de verschillen duidelijk toe. Door nauwlettend volgen van de kosten en baten is sterk 
gestuurd op een neutraal resultaat. 

De directeur leest het verslag voor van de financiële commissie (zie bijlage 2). 
 
Net als tijdens de vorige ALV vraagt de heer Verreijen van HIJS HOKIJ Den Haag naar een 
nadere specificatie ‘persoonsgebonden kosten’. De voorzitter geeft aan dat deze kosten wel 
degelijk worden gespecificeerd. De heer Vollebregt van de Stichting Jeugd IJshockey 
Heerenveen en lid van de financiële commissie van de NIJB, geeft aan meer details formeel 
niet mogen. De directeur geeft aan dat deze kosten zowel in de toelichting als in de matrix 
worden gespecificeerd en dat de NIJB in deze veel verder gaat dan andere sportbonden. 
 
De jaarrekening 2003 wordt vastgesteld en de algemene ledenvergadering verleent het 
bondsbestuur décharge voor het gevoerde financiële beleid. 
 
7. Toetreding leden 
Zie bijlage 3 voor het voorstel. 
 
De Stichting Emperors IJshockey Nijmegen staat ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland onder nummer 09142117. Conform 
artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de Nederlandse IJshockey 
Bond besloten de Stichting Emperors IJshockey Nijmegen als lid toe te laten tot de 
Nederlandse IJshockey Bond. Het bondsbestuur heeft hieraan de voorwaarde verbonden dat 
Stichting Emperors IJshockey Nijmegen in zijn statuten heeft opgenomen c.q. laat opnemen 
dat wat artikel 8 lid 2 van de statuten van de NIJB voorschrijft. Conform artikel 7 lid 3 van het 
huishoudelijk reglement stelt het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond aan de 
vergadering voor het inleggeld van de Stichting Emperors IJshockey Nijmegen vast te stellen 
op EUR 350,00. Het inleggeld wordt vastgesteld op EUR 350,00. 
 
De Stichting Topijshockey Zoetermeer staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken voor Zoetermeer onder nummer 40413334. Conform artikel 8 van het 
huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond besloten de 
Stichting Topijshockey Zoetermeer als lid toe te laten tot de Nederlandse IJshockey Bond. 
Het bondsbestuur heeft hieraan de voorwaarde verbonden dat Stichting Topijshockey 
Zoetermeer in zijn statuten heeft opgenomen c.q. laat opnemen dat wat artikel 8 lid 2 van de 
statuten van de NIJB voorschrijft. Conform artikel 7 lid 3 van het huishoudelijk reglement stelt 
het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond aan de vergadering voor het inleggeld van 
de Stichting Topijshockey Zoetermeer vast te stellen op EUR 350,00. Het inleggeld wordt 
vastgesteld op EUR 350,00. 
 
8. Bestuursverkiezing 
De heer De Greef, de heer Swinkels, de heer Van Berkel en de heer Euverman treden af 
conform het rooster van aftreden. De heer Glas treedt af per 2 december 2004. De heer De 
Greef wordt herkozen tot voorzitter van de Nederlandse IJshockey Bond. De heer Van Berkel 
wordt herkozen tot lid van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond. De heer Euverman 
wordt herkozen tot lid van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond. 
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De heer De Greef zal, naast het voorzitterschap, tijdelijk ook de functie van penningmeester 
op zich nemen. De heer Euverman zal tijdelijk de functie van secretaris op zich nemen. Het 
bestuur zal de komende periode gebruiken om nieuwe kandidaten voor de functies secretaris 
en penningmeester te vinden. Zie bijlage 4 voor het rooster van aftreden. 
 
9.  
a. Benoeming financiële commissie 
b. Benoeming commissie van beroep 
c. Benoeming medische commissie 
d. Benoeming college van arbiters 
De commissie van beroep, de medische commissie en het college van arbiters worden conform 
het voorstel (zie bijlage 5) benoemd. 
 
De heer Vollebregt, zojuist herkozen in de financiële commissie, vraagt wat de redenen zijn 
voor het met ingang van 2004 uitbesteden van de financiële administratie bij de Koninklijke 
Nederlandse Hockey Bond (KNHB) en hoe de ervaringen tot nu toe zijn. De voorzitter en de 
directeur antwoorden. De eerste reden is het kostenaspect. De NIJB betaalt de KNHB minder 
dan het administratiekantoor dat voorheen werd gebruikt. De tweede reden is dat een 
sportbond en de door VWS en NOC*NSF voorgeschreven integrale sportbegroting, om 
specifieke kennis vragen. De ervaringen tot nu toe zijn goed. 
 
10. Vaststellen contributies, bijdragen en afdrachten 
De heer Van Hal van IJshockey Vereniging Eindhoven IJsbrekers vraagt of deze bedragen 
altijd automatisch omhoog blijven gaan. De voorzitter antwoordt dat deze jaarlijkse verhoging 
met de prijsindex gebeurt op basis van een besluit van de ALV een aantal jaren terug. Het is 
mogelijk dat de ALV in de toekomst een ander besluit neemt. Dan moet echter op dat moment 
ook worden besloten hoe bij stijgende kosten de begroting van de NIJB gedekt blijft. 
 
De contributies, bijdragen en afdrachten worden conform het voorstel (zie bijlage 6) 
vastgesteld. 
 
11.  
a. Jaarplan 2005 
b. Begroting 2005 
De voorzitter geeft aan dat het WK in april in Eindhoven en het Euro Ice Hockey Challenge-
toernooi in September op nul zijn begroot. Voor het WK is zowel aan de lasten- als aan de 
batenkant rond de EUR 250.000 opgenomen. 
 
De heer Van Sloun van Stichting IJshockey Sittard-Geleen vraagt of de bijdragen van de 
nieuwe hoofdsponsor gebruikt gaan worden om oude schulden af te lossen. Onder verwijzing 
naar de begroting antwoordt de voorzitter dat dat niet het geval zal zijn. De heer Van Sloun 
informeert naar de bijdragen aan derden. De directeur antwoordt dat het her gaat om bedragen 
die vanuit de opbrengst van de bekerfinale aan de bekerfinalisten worden betaald en om 
bijdragen aan de drie talentcentra. 
 
De heer Cornelissen van de Stichting Emperors IJshockey Nijmegen merkt op dat de 
Emperors niet de eigenaar van de boarding in de ijsbaan in Nijmegen is en dus ook niet een 
reclame van de competitiesponsor op de boarding kan plaatsen. De voorzitter antwoordt dat 
de NIJB met de ijsbaan zal moeten praten en dat er op korte termijn een bijeenkomst met de 
voorzitters van de eredivisieclubs zal worden gepland. 
 
De heer  Van Hal van IJshockey Vereniging Eindhoven IJsbrekers vraagt om in het vervolg de 
extra baten en lasten van door de NIJB georganiseerd evenement in de begroting te laten zien. 
 
Het jaarplan 2005 wordt vastgesteld. De begroting 2005 wordt vastgesteld. 
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12. Statutenwijziging 
Dit agendapunt is komen te vervallen. 
 
13. Vaststelling c.q. wijziging van reglementen 
Na discussie wordt de door IJshockey Vereniging Eindhoven IJsbrekers voorgestelde wijziging 
in het sportreglement niet aangenomen (zie punt 3 van deze notulen). 
 
Op de door het bondsbestuur voorgestelde wijzigingen in het sportreglement wordt na 
discussie het volgende amendement (toegevoegde woorden zijn vet weergegeven) op het 
voorstel m.b.t. artikel 5 lid d voorgesteld: 
 
De competitiecommissie van de NIJB bepaalt de procedure van inschrijving voor de 
competitie in de verschillende competities. De competitiecommissie kan na overleg teams in 
een andere competitie indelen dan die waarvoor zij zijn ingeschreven. De hoogte van het 
wedstrijdgeld of de competitieafdracht per competitie wordt vastgesteld door de algemene 
ledenvergadering.  
 
Ook de overige door het bondsbestuur voorgestelde wijzigingen worden besproken. De door 
het bondsbestuur voorgestelde wijzigingen in het sportreglement (zie bijlage 7) en het 
bovenstaande amendement worden vastgesteld. 
 
14. Onderscheidingen 
Het bondsbestuur draagt de heer Ruud Jonkmans voor als erelid van de Nederlandse 
IJshockey Bond. De algemene ledenvergadering benoemt de heer Jonkmans tot erelid van de 
Nederlandse IJshockey Bond. 
 
15. Rondvraag 
Mevrouw Goessens-Stans van VJB Smoke Eaters Geleen roept de clubs op om 
vriendschappelijke wedstrijden bij de NIJB aan te melden zodat ook Match Penalty’s en Game 
Misconduct Penalty’s opgelegd in die wedstrijden, kunnen worden geregistreerd en afgedaan. 
Mevrouw Goessens-Stans vraagt om de planning van de tweede helft van de mini’s en welpen 
bekend te maken, ook als dit betekent dat dan een club die nog geen beschikbare ijstijd heeft 
opgegeven, geen thuistoernooien krijgt. Mevrouw Goessens-Stans vraagt hoe het zit met de 
toezegging dat voor het tweede team van VJB Smoke Eaters Geleen zou worden bekeken of 
na afloop van de competitie in de tweede divisie, nog wedstrijden tegen teams uit de eerste 
divisieteams kunnen worden gepland. De directeur zegt toe dat er een bijeenkomst wordt 
belegd met eerste en tweede divisieclubs om een opzet te bespreken. 
 
De heer Verreijen van HIJS HOKIJ Den Haag meldt dat zijn hoofdsponsor exclusieve 
rechten op het wedstrijdshirt heeft en hij dus problemen voorziet bij het vermelden van de 
competitiesponsor op dat shirt. De voorzitter geeft aan dat hier duidelijke afspraken over 
bestaan en dat dit punt op de eerder aangekondigde bijeenkomst nader zal worden 
besproken. 
  
De heer A. van Rijswijk, erelid,  vraagt of het ontbreken van NIJB-paspoorten ook door iedere 
thuisclub nu ook op de wedstrijdsheet gaat worden vermeld. De directeur geeft aan dat dit nu 
ook al vaak gebeurt, maar dat er tot vandaag geen administratieve boetes werden opgelegd. 
 
16. Sluiting 
De voorzitter dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en voor het gestelde vertrouwen. Hij 
sluit af met een ieder een goede thuisreis te wensen. 
 
Voorzitter:      Secretaris: 
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PRESENTIELIJST VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE 
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND, GEHOUDEN OP DONDERDAG 2 DECEMBER 2004 

BIJ DE SAMENWERKENDE SPORTBONDEN IN UTRECHT 
 

Bondsbestuur 
J.A.J. de Greef    - voorzitter 
Mr. M.M. Swinkels    - penningmeester 
Mr. R. Glas     - secretaris 
A.J.J.C. van Berkel    - lid 
E. Euverman     - lid 
W.A.G. Viguurs    - lid 
 
Medewerkers bondsbureau 
H. Hille     - directeur (notulist) 
J.P. van Rijssel    - sportcoördinator 
mevrouw W. Olijhoek    - directiesecretaresse 
 
Leden    aantal 

stemmen 
IJHC ‘s-Hertogenbosch  3  -  R. Houdijk, C. van Broekhoven, B. Kok 
IJV Eindhoven IJsbrekers  4  -  E. Martin, H. van Hal 
SIJ Sittard-Geleen  1  -  E.J.M. van Sloun 
VJB Smoke Eaters Geleen  2  -  E.J.M. van Sloun,  
     mevrouw E.C.L. Goessens-Stans 
HIJS HOKIJ Den Haag  5  -  A.A.M. Verreijen, O.C. Smits 
STIJF Heerenveen  1  -  J.H.N. Vollebregt 
SJIJ Heerenveen  3  -  J.H.N. Vollebregt, mevrouw H. van de Wal 
LIJC Leiden Lions  3  -  L. Knoester 
Stichting Emperors IJshockey Nijmegen 1  -  J. Cornelissen 
VJIJ Nijmegen  2  -  T. Wijnen 
Tilburg Trappers  4  -  P.F.C. Steylen 
SIJC Utrecht  4  -  A.M.J.A. Dokter 
Stichting Topijshockey Zoetermeer  1  -  A.C. van den Brink, M. van Leeuwen 
IJV Zoetermeer  3  -  M. van Leeuwen 
 
Ereleden en leden van verdienste 
J.M.C.C. Herijgers    - erelid 
R.M.U. Jonkmans    - erelid 
H.J. Maas     - lid van verdienste 
J.Th.M.C. Ponsioen    - erelid 
A.J.M. van Rijswijk    - erelid  
C. Speijer     - lid van verdienste 
W. Tamboer     - erelid 
 
Sectiebestuursleden, commissieleden en overigen 
mevrouw W. v.d. Krol    - secretaris scheidsrechterscommissie 
J.N.M. Marcelis    - bondscoach JOU16+U15 
 
Leden afwezig met kennisgeving 
   aantal 

stemmen 
SIJ Topsport Amsterdam   1  
IJHC Dordrecht Lions   5 
GIJS Bears Groningen   5 
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Leden afwezig zonder kennisgeving 
   aantal 

stemmen 
IJV Amstel Tijgers anno 1963  3 
IJHC Assen   1 
 
Afwezig met kennisgeving 
Fr.J.M. van Erp    - erevoorzitter 
F. Baarveld     - erelid/lid medische commissie/bondsarts NMT 
Mr. J.A. Boertjes    - erelid 
J.P.L. Ham     - erelid 
W. Kuit     - erelid 
J.F.C.G.M. van Vroenhoven   - erelid 
D.A. Erades-Autsema   - lid van verdienste 
Ir. J.A.M. de Haan    - lid van verdienste 
A.H. Sijmons     - lid van verdienste/lid scheidsrechterscommissie 
R.P.M.J. Rijppaert    - lid commissie van beroep 
J. Kerkhof     - voorzitter werkgroep statistiekverwerking 
J.J.E. America    - teammanager NMT 
H.G. van Horrik    - equipment manager JOU20 
L. Maas     - teammanager JOU20 
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TOETREDING LEDEN 
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND 

ALV, 02-12-2004 
AGENDAPUNT 7 

 
De volgende rechtspersonen verzoeken om toetreding tot het lidmaatschap van de 
Nederlandse IJshockey Bond: 
 
STICHTING EMPERORS IJSHOCKEY NIJMEGEN 
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal 
Gelderland onder nummer 09142117. 
 
Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de Nederlandse 
IJshockey Bond besloten de Stichting Emperors IJshockey Nijmegen 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 vergadering voor het inleggeld van de Stichting Emperors IJshockey 
Nijmegen vast te stellen op EUR 350,00. 
 
STICHTING TOPIJSHOCKEY ZOETERMEER 
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zoetermeer 
onder nummer 40413334. 
 
Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de Nederlandse 
IJshockey Bond besloten de Stichting Topijshockey Zoetermeer 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 vergadering voor het inleggeld van de Stichting Topijshockey 
Zoetermeer vast te stellen op EUR 350,00. 
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BESTUURSVERKIEZING 
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND 

ALV, 02-12-2004 
AGENDAPUNT 8 

 
ROOSTER VAN AFTREDEN 

 Functie Datum 
(her)verkiezing 

Aftreden 

J.A.J. de Greef voorzitter 19-09-2002 ALV 2004 
Mr M.M. Swinkels penningmeester 19-09-2002 ALV 2004 
Mr R. Glas secretaris 30-10-2003 ALV 2005 
A.J.J.C. van Berkel lid 19-09-2002 ALV 2004 
E. Euverman lid 19-09-2002 ALV 2004 
W.A.G. Viguurs lid 30-10-2003 ALV 2005 

 
De heer De Greef, de heer Swinkels, de heer Van Berkel en de heer Euverman treden af 
conform het rooster van aftreden. 
 
De heer Glas treedt af per 2 december 2004. 
 
Het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond stelt de algemene ledenvergadering voor de 
heer De Greef te herkiezen tot voorzitter van de Nederlandse IJshockey Bond. 
 
Het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond stelt de algemene ledenvergadering voor de 
heer Van Berkel te herkiezen tot lid van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond. 
 
Het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond stelt de algemene ledenvergadering voor de 
heer Euverman te herkiezen tot lid van het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond. 
 
De heer De Greef zal nadat hij is herkozen, naast het voorzitterschap, tijdelijk ook de functie van 
penningmeester op zich nemen. 
 
De heer Euverman zal nadat hij is herkozen, tijdelijk de functie van secretaris op zich nemen. 
 
Het bestuur zal de komende maanden gebruiken om nieuwe kandidaten voor de functies 
secretaris en penningmeester te vinden. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt toegelicht 
welke procedure het bestuur daarbij wil volgen. 
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BENOEMING LEDEN VASTE COMMISSIES 
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND 

ALV, 01-12-2004 
AGENDAPUNT 9 

 
FINANCIËLE COMMISSIE 
B. Robers   lid 
J.H.N. Vollebregt  lid 
 
COMMISSIE VAN BEROEP 
Mr. G.A.F. Brizzi  voorzitter 
E.F. Zaalberg van Zelst secretaris 
J. Bles   lid 
Jhr. Mr. P.R. Feith  lid 
Mr. R.P.M.J. Rijppaert lid 
 
MEDISCHE COMMISSIE 
F. Baarveld   voorzitter 
R. de Groot   lid 
M. Sanchez Horneros 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 
M.J.W. Tacke 
 
 



CONTRIBUTIES, BIJDRAGEN EN AFDRACHTEN SEIZOEN 2004-2005

Seizoen Seizoen
2003-2004 2004-2005

plus
1,0109%

EUR EUR
CONTRIBUTIE
contributie per lid, per seizoen 1.228,16 1.241,55

CONTRIBUTIE INDIVIDUEEL LIDMAATSCHAP
competitie senioren 16,02 16,19
competitie senioren Tweede divisie 12,95 *
competitie senioren Derde en Vierde divisie 7,00 *
competitie junioren A tot en met E 12,81 12,95
competitie mini en welpen 8,55 7,00 *
recreatief senioren 6,41 7,00 *
recreatief junioren 6,41 7,00 *
ere-leden, leden van verdienste 6,41 7,00 *
NIJB-bestuurders 6,41 7,00 *
NIJB-vrijwilligers/medewerkers 6,41 7,00 *
NIJB-scheidsrechters 6,41 7,00 *
clubbestuurders 6,41 7,00 *
teambegeleiders 6,41 7,00 *
bench-officials 6,41 7,00 *
donateurs/supporters 6,41 7,00 *
donateurs/supporters bij groepsregistratie 5,34 5,40

ADMINISTRATIEKOSTEN NATIONALE TRANSFERS
seniorenspeler naar Eredivisie 533,98 539,80
seniorenspeler naar Eerste divisie 106,80 107,96
seniorenspeler naar Tweede divisie 12,95 *
juniorenspeler naar Eredivisie 533,98 539,80
juniorenspeler naar Eerste divisie 106,80 107,96
juniorenspeler naar Tweede divisie 12,95 *
juniorenspeler naar juniorendivisie 12,81 12,95
transfer naar Derde of Vierde divisie nihil nihil

INTERNATIONALE TRANSFERS
administratiekosten naar Nederland 533,98 539,80
administratiekosten naar het buitenland in ZFR 600,00 600,00 *
International Transfer Card (ITC) in ZFR 300,00 300,00 *
International Transfer Card (ITC) faxconfirmaties in ZFR 100,00 100,00 *

DISPENSATIE-AANMELDINGEN
administratiekosten 24,51 24,78

Met ingang van seizoen 2002-2003 worden bovenstaande bedragen jaarlijks, bij aanvang van het
seizoen, aangepast op basis van de prijsindexcijfers voor gezinsconsumptie.

* Voorstel anders dan verhoging met 1,0109 %. Toelichting op ALV.
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Seizoen Seizoen
2003-2004 2004-2005

plus
1,01090%

EUR EUR
COMPETITIE-AFDRACHTEN
Eredivisie 3.737,88 3.778,62
Eerste divisie 1.228,16 1.241,55
Tweede divisie 242,91 *
Derde en Vierde divisie 150,00 *
Junioren B+ tot en met E 240,29 242,91

WEDSTRIJDGELD COMPETITIE PER THUISWEDSTRIJD
Eredivisie 320,39 327,88(+ 
Eerste divisie 69,42 74,17(+ 
Tweede divisie 41,79
Junioren B+ tot en met E 37,38 41,79(+ 

WEDSTRIJDGELD BUITEN COMPETITIEVERBAND PER THUISWEDSTRIJD
Eredivisie 320,39 0 *
Eerste divisie 26,70 0 *
Junioren B+ tot en met E 12,81 0 *
Regiocompetitie 12,81 0 *

TOERNOOI-AFDRACHTEN
toernooi-afdracht toernooi clubs Eredivisie 800,97 0 *

TUCHTCOMMISSIE
vastrecht tuchtcommissie senioren Eredivisie en Eerste divisie 42,72 43,18
vastrecht tuchtcommissie senioren Tweede divisie 24,83 *
vastrecht tuchtcommissie senioren Derde en Vierde divisie 24,83 *
vastrecht tuchtcommissie junioren 24,57 24,83
vastrecht tuchtcommissie incidenten 42,72 43,18
huur TV/video-combinatie 26,70 26,99

STANDAARDAFDOENING MATCH PENALTY EN GAME MISCONDUCT PENALTY
administratiekosten 24,57 24,83

COMMISSIE VAN BEROEP
vastrecht hoger beroep commissie van beroep 266,99 269,90

COLLEGE VAN ARBITERS
griffierecht 266,99 269,90

Met ingang van seizoen 2002-2003 worden bovenstaande bedragen jaarlijks, bij aanvang van het
seizoen, aangepast op basis van de prijsindexcijfers voor gezinsconsumptie.

* Voorstel anders dan verhoging met 1,0109 %. Toelichting op ALV.
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Seizoen Seizoen
2003-2004 2004-2005

EUR EUR
ONKOSTENVERGOEDINGEN PER WEDSTRIJD
scheidsrechter Eredivisie 65,00 65,00
scheidsrechter Eredivisie bekerfinale/play-offs halve finale en finale 83,00 83,00
standby scheidsrechter Eredivisie bekerfinale/play-offs halve finale
en finale 15,00 15,00
linesman Eredivisie 35,00 35,00
linesman Eredivisie bekerfinale/play-offs halve finale en finale 43,00 43,00

door NIJB aangestelde doelrechter 12,00 12,00

scheidsrechter Eerste divisie 30,00 30,00
linesman Eerste divisie 15,00 15,00

onkostenvergoeding scheidsrechter/linesman overige divisies 7,00 7,00

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 consumptiebonn
per persoon.

KILOMETERVERGOEDING
scheidsrechters/linesmen alle divisies 0,23 0,23

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
On- en reiskostenvergoedingen scheidsrechters en linesmen worden direct door de clubs 
aan scheidsrechters en linesmen vergoed.
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VOORSTEL WIJZIGING SPORTREGLEMENT 
NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND 

ALV, 02-12-2004 
 
A. INHOUDELIJKE WIJZIGINGEN 
 
ARTIKEL 5: DEELNEMENDE TEAMS   
 
Lid d ‘oud’ 
De competitiecommissie van de NIJB bepaalt de procedure van inschrijving voor de competitie 
in de verschillende competities. De hoogte van het wedstrijdgeld of de competitie-afdracht per 
competitie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.  
 
Lid d ‘nieuw’ 
De competitiecommissie van de NIJB bepaalt de procedure van inschrijving voor de competitie 
in de verschillende competities. De competitiecommissie kan teams in een andere 
competitie indelen dan die waarvoor zij zijn ingeschreven. De hoogte van het wedstrijdgeld 
of de competitie-afdracht per competitie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.  
 
ARTIKEL 10: NATIONALE TRANSFERS  ‘oud’ 
 
a. Er is sprake van een nationale transfer wanneer een lid of contractant een speler bij de 
NIJB wenst te registreren - in casu voor deze speler een NIJB-paspoort wenst aan te vragen 
- die door een ander lid of andere contractant bij de NIJB is geregistreerd of die in een 
periode tot vijf jaar terug door een ander lid of andere contractant bij de NIJB was 
geregistreerd.  
 
b. Een nationale transfer is alleen mogelijk als de betreffende speler aan zijn verplichtingen 
jegen het ‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant heeft voldaan. Om dit te bepalen wordt de 
procedure gevolgd zoals vastgesteld in lid c, d, e, f, g, h, i, j en k van dit artikel.  
 
c. Het ‘nieuwe’ lid of de ‘nieuwe’ contractant meldt de beoogde nationale transfer aan bij de 
NIJB volgens de aanvraagprocedure die is bepaald door de competitiecommissie (zie lid m).  
 
d. De beoogde nationale transfer wordt vermeld op de website van de NIJB en het ‘nieuwe’ 
lid of de ‘nieuwe’ contractant ontvangt een NIJB-paspoort voor de betreffende speler. Deze is 
daarmee gerechtigd voor het ‘nieuwe’ lid of de ‘nieuwe’ contractant uit te komen.  
 
e. Het ‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant krijgt vanaf de datum dat de beoogde nationale 
transfer op de website van de NIJB is gepubliceerd, veertien dagen de tijd aan de NIJB, 
wegens het niet voldoen aan verplichtingen van betreffende speler, een schriftelijk 
gemotiveerd bezwaar tegen de transfer kenbaar te maken. Een dergelijk bezwaar wordt, 
zonder vermelding van details, gepubliceerd op de website van de NIJB.  
 
f. Laat het ‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant de periode van veertien dagen zoals bepaald in 
het vorige lid, voorbij gaan, dan betekent dit de facto dat de betreffende speler aan zijn 
verplichtingen heeft voldaan en is de transfer daarmee definitief.  
 
g. Indien het ‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant een bezwaar tegen de transfer kenbaar heeft 
gemaakt, krijgen het ‘nieuwe’ lid of de ‘nieuwe’ contractant en het ‘oude’ lid of de ‘oude’ 
contractant vanaf de datum dat de melding van het bezwaar op de website van de NIJB is 
gepubliceerd, veertien dagen de tijd de zaak met elkaar op te lossen. Gedurende deze 
periode blijft de speler gerechtigd voor het ‘nieuwe’ lid of de ‘nieuwe’ contractant uit komen.  
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h. Indien binnen de periode van veertien dagen zoals bepaald in het vorige lid, het ‘oude’ lid 
of de ‘oude’ contractant de NIJB schriftelijk informeert dat de betreffende speler aan zijn 
verplichtingen heeft voldaan, is de transfer daarmee definitief.  
 
i. Indien de periode van veertien dagen zoals bepaald in lid g, voorbij gaat zonder dat het 
‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant de NIJB informeert zoals beschreven in het vorige lid of 
zoals beschreven in het volgende lid, is de transfer daarmee definitief.  
 
j. Indien binnen de periode van veertien dagen zoals bepaald in lid g verlengd met vijf 
werkdagen, het ‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant de NIJB schriftelijk informeert dat na 
overleg met het ‘nieuwe’ lid of de ‘nieuwe’ contractant het bezwaar tegen de transfer blijft 
bestaan, zal de competitiecommissie de zaak voorleggen aan het college van arbiters van de 
NIJB. Gedurende de periode tot aan de uitspraak van de arbitragecommissie blijft de speler 
gerechtigd voor het ‘nieuwe’ lid of de ‘nieuwe’ contractant uit te komen.  
 
k. Indien de arbitragecommissie oordeelt dat de speler verplichtingen heeft jegens het ‘oude’ 
lid of de ‘oude’ contractant, is de speler niet gerechtigd te spelen tot het moment dat hij aan 
zijn verplichtingen heeft voldaan en hijzelf of het ‘nieuwe’ lid of de ‘nieuwe’ contractant 
daarvan bewijs aan de NIJB heeft overlegd. Bovenop de eventuele kostenveroordeling uit te 
spreken door de arbitragecommissie, wordt het ‘nieuwe’ lid of de ‘nieuwe’ contractant 
bestraft met een boete ter hoogte van de kosten van het griffierecht voor het aanhangig 
maken van een geschil bij het college van arbiters.  
 
l. Indien de arbitragecommissie oordeelt dat de speler geen verplichtingen heeft jegens het 
‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant, wordt het ‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant, bovenop de 
eventuele kostenveroordeling uit te spreken door de arbitragecommissie, bestraft met een 
boete ter hoogte van de kosten van het griffierecht voor het aanhangig maken van een 
geschil bij het college van arbiters.  
 
m. De competitiecommissie van de NIJB bepaalt de aanvraagprocedure voor een nationale 
transfer. De administratiekosten die hiermee samenhangen, worden vastgesteld door de 
algemene ledenvergadering. Indien op één ijsbaan een lid actief is binnen de sectie 
jeugdijshockey en een ander lid binnen de sectie topijshockey, wordt voor transfers tussen 
die betreffende leden geen administratiekosten in rekening gebracht.  
 
n. Een speler die na een nationale transfer door een lid of contractant bij de NIJB wordt 
geregistreerd, is in het betreffende seizoen niet speelgerechtigd in een jeugd-, vrouwen of 
regiocompetitie wanneer zijn transfer is aangevraagd in een periode van veertien dagen voor 
het einde van de reguliere competitie.  
 
o. De competitiecommissie bepaalt, na consultatie met het sectiebestuur topijshockey, de 
uiterste datum in het betreffende seizoen tot wanneer een speler die na een nationale 
transfer door een lid bij de NIJB wordt geregistreerd, gerechtigd is in de Super Liga of de 
Eerste divisie uit te komen. Hierbij geldt als richtlijn dat deze datum voor wat betreft de 
Eerste divisie veertien dagen later is dan de datum in de Super Liga. Ook kan de 
competitiecommissie bepalen dat de uiterste datum anders is voor, of niet van toepassing is 
op, een speler die in het betreffende seizoen niet door een ander lid of contractant bij de 
NIJB was geregistreerd.  
 
p. Voor een speler die op basis van een gelimiteerde internationale transfer aan de 
competitie deelneemt en die in het betreffende seizoen nationaal wenst te transfereren, 
gelden additionele bepalingen die voortvloeien uit IIHF-reglementen. 
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ARTIKEL 10: NATIONALE TRANSFERS  ‘nieuw’ 
 
a. Er is sprake van een nationale transfer wanneer een lid of contractant een speler bij de 
NIJB wenst te registreren - in casu voor deze speler een NIJB-paspoort wenst aan te vragen 
- die door een ander lid of andere contractant bij de NIJB is geregistreerd of die in een 
periode tot vijf jaar terug door een ander lid of andere contractant bij de NIJB was 
geregistreerd.  
 
b. Een nationale transfer is alleen mogelijk als de betreffende speler aan zijn verplichtingen 
jegens het ‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant heeft voldaan. Om dit te bepalen wordt de 
procedure gevolgd zoals vastgesteld in dit artikel.  
 
c. Het ‘nieuwe’ lid of de ‘nieuwe’ contractant meldt de beoogde nationale transfer aan bij de 
NIJB volgens de aanvraagprocedure die is bepaald door de competitiecommissie (zie lid o).  
 
d. De beoogde nationale transfer wordt vermeld op de website van de NIJB en het ‘nieuwe’ 
lid of de ‘nieuwe’ contractant ontvangt een NIJB-paspoort voor de betreffende speler. Vanaf 
het moment dat het ‘nieuwe’ lid of de ‘nieuwe’ contractant over het NIJB-paspoort 
beschikt,  is de speler gerechtigd voor het ‘nieuwe’ lid of de ‘nieuwe’ contractant uit te 
komen.  
 
e. Het ‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant krijgt vanaf de datum dat de beoogde nationale 
transfer op de website van de NIJB is gepubliceerd, veertien dagen de tijd aan de NIJB, 
wegens het niet voldoen aan verplichtingen van betreffende speler, een schriftelijk 
gemotiveerd bezwaar tegen de transfer kenbaar te maken. Een dergelijk bezwaar wordt, 
zonder vermelding van details, gepubliceerd op de website van de NIJB.  
 
f. Laat het ‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant de periode van veertien dagen zoals bepaald in 
het vorige lid, voorbij gaan, dan betekent dit de facto dat de betreffende speler aan zijn 
verplichtingen heeft voldaan en is de transfer daarmee definitief.  
 
g. Indien het ‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant een bezwaar tegen de transfer kenbaar heeft 
gemaakt, krijgen het ‘nieuwe’ lid of de ‘nieuwe’ contractant en het ‘oude’ lid of de ‘oude’ 
contractant vanaf de datum dat de melding van het bezwaar op de website van de NIJB is 
gepubliceerd, veertien dagen de tijd de zaak met elkaar op te lossen. Het ‘oude’ lid of de 
‘oude’ contractant neemt daartoe zelf contact op met het ‘nieuwe’ lid of de ‘nieuwe’ 
contractant. Gedurende deze periode blijft de speler gerechtigd voor het ‘nieuwe’ lid of de 
‘nieuwe’ contractant uit komen.  
 
h. Indien binnen de periode van veertien dagen zoals bepaald in het vorige lid, het ‘oude’ lid 
of de ‘oude’ contractant de NIJB schriftelijk informeert dat de betreffende speler aan zijn 
verplichtingen heeft voldaan, is de transfer daarmee definitief.  
 
i. Indien binnen de periode van veertien dagen zoals bepaald in lid g het ‘oude’ lid of de 
‘oude’ contractant de NIJB niet schriftelijk heeft geïnformeerd dat de betreffende speler aan 
zijn verplichtingen heeft voldaan, zal de competitiecommissie de zaak beoordelen. Het 
‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant dient daartoe binnen een periode van zeven dagen 
na afloop van de periode van veertien dagen zoals bepaald in lid g, schriftelijke  
bewijzen van verplichtingen van de betreffende speler beschikbaar te stellen. 
 
j. Indien de competitiecommissie oordeelt dat de speler verplichtingen heeft jegens 
het ‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant, is de speler niet gerechtigd te spelen tot het 
moment dat hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Aan het ‘nieuwe’ lid of de 
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‘nieuwe’ contractant worden administratiekosten in rekening gebracht. De hoogte van 
die administratiekosten wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. 
 
k. Indien de competitiecommissie oordeelt dat de speler geen verplichtingen heeft 
jegens het ‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant, worden aan het ‘oude’ lid of de ‘oude’ 
contractant, administratiekosten in rekening gebracht. De hoogte van die 
administratiekosten wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. 
 
l. Indien de competitiecommissie oordeelt dat op basis van de beschikbare 
schriftelijke  bewijzen geen oordeel mogelijk is, zal de competitiecommissie de zaak 
voorleggen aan het college van arbiters van de NIJB. Gedurende de periode tot aan de 
uitspraak van de arbitragecommissie blijft de speler gerechtigd voor het ‘nieuwe’ lid of 
de ‘nieuwe’ contractant uit te komen.  
 
m. Indien de arbitragecommissie oordeelt dat de speler verplichtingen heeft jegens het ‘oude’ 
lid of de ‘oude’ contractant, is de speler niet gerechtigd te spelen tot het moment dat hij aan 
zijn verplichtingen heeft voldaan. Bovenop de eventuele kostenveroordeling uit te spreken 
door de arbitragecommissie, wordt het ‘nieuwe’ lid of de ‘nieuwe’ contractant bestraft met 
een boete ter hoogte van de kosten van het griffierecht voor het aanhangig maken van een 
geschil bij het college van arbiters.  
 
n. Indien de arbitragecommissie oordeelt dat de speler geen verplichtingen heeft jegens het 
‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant, wordt het ‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant, bovenop de 
eventuele kostenveroordeling uit te spreken door de arbitragecommissie, bestraft met een 
boete ter hoogte van de kosten van het griffierecht voor het aanhangig maken van een 
geschil bij het college van arbiters. 
 
o. De competitiecommissie van de NIJB bepaalt de aanvraagprocedure voor een nationale 
transfer. De procedure begint in ieder geval met een door de te transferen speler 
ondertekende standaardverklaring waarin deze verklaart aan zijn verplichtingen 
jegens het ‘oude’ lid of de ‘oude’ contractant te hebben voldaan. De administratiekosten 
voor een nationale transfer worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Indien 
op één ijsbaan een lid actief is in de eredivisie of eerste divisie en een ander lid binnen 
juniorencompetities, wordt voor transfers tussen die betreffende leden geen 
administratiekosten in rekening gebracht.  
 
p. Het bondsbestuur bepaalt de uiterste datum in het betreffende seizoen tot wanneer een 
speler die na een nationale transfer door een lid bij de NIJB wordt geregistreerd, gerechtigd 
is in de eredivsie of de eerste divisie uit te komen. Hierbij geldt als richtlijn dat deze datum 
voor wat betreft de eerste divisie veertien dagen later is dan de datum in de eredivisie. Ook 
kan het bondsbestuur bepalen dat de uiterste datum anders is voor, of niet van toepassing 
is op, een speler die in het betreffende seizoen niet door een ander lid of contractant bij de 
NIJB was geregistreerd. In de overgie competities is een speler die na een nationale transfer 
door een lid of contractant bij de NIJB wordt geregistreerd, in het betreffende seizoen niet 
speelgerechtigd wanneer zijn transfer is aangevraagd in een periode van veertien dagen 
voor het einde van de reguliere competitie. 
 
r. Een speler die voor de derde keer in een seizoen na een nationale transfer door een 
lid of contractant bij de NIJB wordt geregistreerd, is in het betreffende seizoen niet 
langer speelgerechtigd. 
 
s. Voor een speler die op basis van een gelimiteerde internationale transfer aan de 
competitie deelneemt en die in het betreffende seizoen nationaal wenst te transfereren, 
gelden additionele bepalingen die voortvloeien uit IIHF-reglementen. 
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Indien de ALV lid j en k aanneemt, stelt het bondsbestuur voor de administratiekosten in 
verband met het beoordelen van de competitiecommissie van een nationaal transfer-geschil, 
vast te stellen op EUR 150,00, na het seizoen 2004-2005 te verhogen met de gebruikelijke 
index. 
 
 
ARTIKEL 13: CONTROLE NIJB-PASPOORTEN   
 
Lid g ‘oud’ 
In de junioren- (met uitzondering van mini/welpen-) en in de regiocompetities dient de 
scheidsrechter tevens voor aanvang van de wedstrijd, in de kleedkamer of terwijl de spelers 
van beide teams zich in hun respectievelijke spelersbank bevinden, de identiteit van drie 
willekeurige spelers middels de foto op het NIJB-paspoort te controleren. De scheidsrechter 
maakt aan de teamleiders of een andere vertegenwoordiger van de teams kenbaar welke 
spelers hij gaat controleren en waar hij dit gaat doen. De teamleiders of de andere 
vertegenwoordigers van de teams zijn verplicht er zorg voor te dragen dat de controle kan 
plaatsvinden. 
 
Lid g ‘nieuw’ 
De scheidsrechter dient voor aanvang van de wedstrijd, in de kleedkamer of terwijl de 
spelers van beide teams zich in hun respectievelijke spelersbank bevinden, de identiteit van 
drie willekeurige spelers middels de foto op het NIJB-paspoort te controleren. De 
scheidsrechter maakt aan de teamleiders of een andere vertegenwoordiger van de teams 
kenbaar welke spelers hij gaat controleren en waar hij dit gaat doen. De teamleiders of de 
andere vertegenwoordigers van de teams zijn verplicht er zorg voor te dragen dat de 
controle kan plaatsvinden.  
 
B. NIET-INHOUDELIJKE WIJZIGINGEN 
 
In het hele reglement ‘Super Liga’ vervangen door ‘eredivisie’. 
 
Artikel 8 (REGIOSPELERS) vervalt, artikel 9 t/m 45 nummering aanpassen. 
 
In artikel 15 (LEEFTIJDSCATEGORIEËN) de seizoenen 2003-2004 en 2004-2005 
verwijderen en de seizoenen 2007-2008 en 2008-2009 opnemen met de ten opzichte van 
seizoen 2006-2007 met respectievelijk 1 en 2 geboortejaren aangepaste leeftijdscategorieën. 
 
Artikel 19, lid f (‘Een regiospeler mag alleen uitkomen voor het team waarvoor hij is 
aangemeld.’) vervalt. 
 
[in het onderstaande zijn wijzigingen vet gemarkeerd] 
 
ARTIKEL 5: DEELNEMENDE TEAMS   
 
b. Contractanten zijn niet aan een lid verbonden teams die zich voor een door het 
bondsbestuur daartoe aangemerkte competitie kunnen inschrijven. Deze contractanten 
zijn verplicht de deelnemende spelers en begeleiders als individueel lid bij de NIJB aan te 
melden en zijn gehouden aan het sportreglement, het tuchtreglement en andere reglementen 
of bepalingen voor zover van toepassing.  
 
c. Het bondsbestuur kan onder nader te bepalen voorwaarden teams van buitenlandse 
clubs tot de competitie toelaten. Naast bedoelde nadere voorwaarden is een buitenlandse 
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club in ieder geval gehouden aan het sportreglement, het tuchtreglement en andere 
reglementen of bepalingen voor zover van toepassing.  
 
e. De deelnemers aan de competitie dienen over voldoende ‘wedstrijdijstijd’ te beschikken:  
- voor deelname aan de eredivisie of eerste divisie zijn per team tenminste twee 
‘thuisspeeltijden’ per week verplicht;  
- tijdens play-offs in de eredivisie dient een team over een derde ‘thuisspeeltijd’ per week te 
beschikken;  
- voor de overige competities geldt de vuistregel per twee ingeschreven teams één 
‘thuisspeeltijd’ per week.  
 
ARTIKEL 7: DEELNEMENDE SPELERS   
 
b. Indien op één ijsbaan een lid actief is binnen juniorencompetities en een ander lid 
binnen de eredivisie of eerste divisie, is het spelers van het eerstgenoemde lid, met 
inachtneming van de betreffende bepalingen ten aanzien van speelgerechtigheid, 
toegestaan met een NIJB-paspoort van dat lid uit te komen voor het andere lid.  
 
ARTIKEL 11: INTERNATIONALE TRANSFERS  
 
l. Het bondsbestuur bepaalt voor zowel de eredivisie als de eerste divisie, de uiterste datum 
in het betreffende seizoen tot wanneer voor een speler een internationale transfer kan 
worden aangevraagd. De competitiecommissie kan tevens additionele bepalingen met 
betrekking tot internationale transfers vaststellen.  
 
ARTIKEL 20: DISPENSATIE JUNIORENSPELERS   
  
d. Met betrekking tot de competitie in de leeftijdscategorie B-junioren mag een door de 
competitiecommisie vastgesteld maximum aantal dispensatiespelers worden aangemeld.  
 
ARTIKEL 22: ALLESBESLISSENDE WEDSTRIJD   
 
e. De competitiecommissie bepaalt of in een competitie bij een gelijke stand na de 
reguliere speeltijd van een allesbeslissende wedstrijd, een verlenging volgt of direct 
beslissende penaltyshots. In het geval dat een verlenging wordt vastgesteld, zal de 
competitiecommissie tevens de tijdsduur van die verlenging bepalen. 
 
ARTIKEL 21: AFWIJKENDE SPELREGELS   
 
b. Binnen vrouwencompetitie(s) en in de derde, vierde of lagere divisie, is bodychecken 
niet toegestaan, bodycontact is wel toegestaan.  
 
ARTIKEL 24: BEST-OF-TWO-SERIE   
 
e. In een best-of-two-serie in de tweede, derde, vierde of lagere divisie of in een 
juniorencompetitie, volgen bij een gelijk aantal wedstrijdpunten na twee wedstrijden, direct 
na afloop van de reguliere speeltijd van de tweede wedstrijd beslissende penaltyshots. 
 
ARTIKEL 32: WEDSTRIJDTIJD   
 
a. Een wedstrijd bestaat uit drie periodes van twintig minuten effectieve speeltijd, dat wil 
zeggen dat de wedstrijdklok bij iedere onderbreking van het spel wordt stilgezet. In de 
tweede, derde, vierde of lagere divisie of in een juniorencompetitie, kunnen door de 
competitiecommissie afwijkende wedstrijdtijden worden vastgesteld.  
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c. Voor wedstrijden van drie keer twintig minuten effectieve speeltijd in de tweede, derde, 
vierde of lagere divisie of in een juniorencompetitie, geldt als uitgangspunt dat ze binnen 
twee uur gespeeld dienen te worden. Hierbij zijn de volgende richtlijnen van toepassing:  
- na een warming-up van vijf minuten direct spelen;  
- tussen de eerste en tweede periode wordt het ijs niet gedweild en wordt een pauze van drie 
minuten in acht genomen, waarbij de teams op het ijs of op de spelersbank blijven;  
- tussen de tweede en derde periode wordt het ijs gedweild en wordt een pauze van 
maximaal vijftien minuten in acht genomen;  
- indien de beschikbare ‘wedstrijdijstijd’ overschreden dreigt te worden, dient in de derde 
periode gedeeltelijk, bijvoorbeeld de eerste tien minuten, 'vuile' tijd te worden gespeeld, dat 
wil zeggen dat de wedstrijdklok doorloopt bij spelonderbrekingen, zulks na overleg tussen de 
official-scorer, de scheidsrechter en de teamleiders. Dit overleg dient plaats te vinden voor 
aanvang van de derde periode of op een later moment wanneer duidelijk wordt dat de 
beschikbare ijstijd wordt overschreden. Het streven dient er altijd op gericht te zijn de laatste 
vijf minuten van de derde periode effectieve tijd te spelen.  
 
e. In de tweede, derde, vierde of lagere divisie of in een juniorencompetitie, kan geen 
time-out worden aangevraagd (het betreffende gedeelte van het IIHF-spelregelboek is niet 
van toepassing). 
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