IJSHOCKEY NEDERLAND

STATUTEN

EINDHOVEN, 18-04-2017

De laatste wijziging van de statuten van IJshockey Nederland (IJNL) is vastgesteld op de
algemene ledenvergadering van 18 april 2017. De statutenwijzigingen zijn notarieel vastgelegd
op 9 augustus 2017.
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ARTIKEL A: BEGRIPSBEPALINGEN
In deze statuten wordt verstaan onder:
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 deze statuten.
Algemene Ledenvergadering, het orgaan van de leden als bedoeld in artikel 2:40 van het
Burgerlijk Wetboek en artikel 15 van deze statuten.
Arbitragecommissie, het orgaan van de bond als bedoeld in artikel 23 van deze 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: de Nederlandse IJshockey Bond.
Bondsbestuur, het orgaan als bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek en artikel
10 van deze statuten, te weten het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond.
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 deze
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 deze 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 deze 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
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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 deze statuten.
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 1: NAAM EN ZETEL
De vereniging draagt de naam: IJshockey Nederland, (hierna de ‘bond’), en is gevestigd te
Eindhoven.
ARTIKEL 2: DOEL EN MIDDELEN
1. De bond stelt zich ten doel het in Nederland verantwoord beoefenen en doen beoefenen
van de ijshockeysport in al haar verschijningsvormen, alsmede het bevorderen en doen
bevorderen van de ijshockeysport in al haar verschijningsvormen. Dit doel tracht de bond
onder meer te bereiken door het organiseren of laten organiseren van
ijshockeywedstrijden en het ontwikkelen van initiatieven en activiteiten die de
ijshockeysport kunnen ondersteunen.
2. Daarnaast heeft de bond ten doel zijn leden te verenigen en bij te staan en daarbij onder
meer het volgende na te streven:
a. eensgezind naar buiten treden in de richting van nationale en internationale
organisaties, die zich met de behartiging van de ijshockeysport bezighouden;
b. zijn verenigingen (artikel 3 lid 5) te assisteren teneinde de betekenis van ijshockey voor
de maatschappij uit te dragen en hun publieke bekendheid te vergroten;
c. de belangen van zijn leden te behartigen.
3. Hij tracht het onder lid 1 genoemde doel te bereiken door:
a. aan zijn verenigingen (artikel 3 lid 5) faciliteiten te bieden voor het organiseren van
evenementen waarbij ijshockey wordt beoefend en het geven van leiding hieraan;
b. zijn verenigingen (artikel 3 lid 5) te ondersteunen door het (doen) ontwikkelen en (doen)
uitvoeren van beleid op het gebied van ijshockey;
c. het onderhouden van betrekkingen met overheids- en andere instellingen in binnen- en
buitenland, die zich bezighouden met de behartiging van ijshockey;
d. het maken van propaganda voor ijshockey;
e. alle overige wettige middelen, die het onder lid 1 genoemde doel kunnen bevorderen,
zulks in de ruimste zin.
ARTIKEL 3: LEDEN
1. De bond kent als lid:
a. Verenigingsleden; en
b. Persoonlijke leden; en
c. Verenigingen; en
d. Buitengewone leden; en
e. Aangeslotenen.
2. Verenigingsleden: Natuurlijke personen die kunnen worden toegelaten wanneer zij
ijshockey beoefenen, dan wel een functie vervullen bij een vereniging, een stichting of
andere rechtspersoon. Deze natuurlijke personen worden in de statuten en reglementen
aangeduid als ‘verenigingslid’ of ‘verenigingsleden’.
3. Persoonlijke leden: Als natuurlijk persoon kunnen voorts worden toegelaten, personen die
zich rechtstreeks bij de bond hebben aangemeld, niet zijnde een verenigingslid. Deze
natuurlijke personen worden in de statuten en reglementen als ‘persoonlijk lid’ of
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4.
5.

6.

7.

8.

9.

‘persoonlijke leden’ aangeduid.
Om als natuurlijk persoon te worden toegelaten moet de betrokkene ijshockey beoefenen
of op een andere wijze bij de ijshockeysport betrokken zijn.
Verenigingen: Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid of stichtingen en andere
rechtspersonen, die voldoen aan het bepaalde in artikel 7 en de overige bij reglement vast
te stellen bepalingen. Deze leden worden hierna aangeduid als ‘vereniging’ of
‘verenigingen’.
Buitengewone leden:
a. Erevoorzitter(s);
c. Ereleden;
d. Leden van verdienste;
e. Donateurs/seizoenkaarthouders;
Op voordracht van het bondsbestuur kan de algemene ledenvergadering een natuurlijk
persoon wegens zijn bijzondere verdiensten voor ijshockey het predicaat erevoorzitter,
erelid of lid van verdienste verlenen. Als bedoeld in artikel 16 lid 8 van de statuten zijn de
in dit artikel onder lid 6 a tot en met d adviseurs van de algemene ledenvergadering.
Donateurs en seizoenkaarthouders zijn die natuurlijke- of rechtspersonen, die door het
bondsbestuur zijn toegelaten en die zich jegens de bond verplichten om jaarlijks een door
het bondsbestuur vast te stellen bijdrage te storten.
De buitengewone leden hebben geen stemrecht; zij hebben wel toegang tot de algemene
ledenvergadering. Zij hebben, na toestemming van de voorzitter spreekrecht, mits zij de
presentielijst ter vergadering hebben getekend met vermelding van hun hoedanigheid of
functie.

ARTIKEL 4: LEDENADMINISTRATIE
1. De bond heeft een systeem waarin de ledenadministratie is opgenomen. De
administratie bestaat in ieder geval uit:
a. De gegevens van de verenigingen (artikel 3 lid 5 van de statuten); en
b. De namen, adressen, geboortedatum en geslacht van de verenigingsleden (artikel 3
lid 2 van de statuten) en de persoonlijke leden (artikel 3 lid 3 van de statuten).
2. Het bestuur van de vereniging of van de rechtspersoon houdt eveneens een register bij
waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden dan wel aangeslotenen zijn
opgenomen. Dit gebeurt op een door de bond aan te geven wijze.
ARTIKEL 5: TOELATING TOT HET LIDMAATSCHAP
1. Het bondsbestuur beslist over de toelating tot het lidmaatschap van de in artikel 3 lid 1 a
tot en met c en onder e bedoelde leden. Het bondsbestuur kan deze beslissing delegeren.
2. In geval van niet toelating kan op verzoek van de betrokkene alsnog door de eerstvolgende algemene ledenvergadering tot toelating worden besloten.
3. De algemene ledenvergadering is bevoegd leden in categorieën onder te verdelen en voor
elke categorie afwijkende rechten en verplichtingen vast te stellen.
ARTIKEL 6: WEDSTRIJDWEZEN
1. De bemoeienissen van de bond strekken zich in ieder geval uit tot alle
ijshockeywedstrijden waaraan door leden (spelers/speelsters), gerechtigd tot deelneming
aan de landelijke competitie of overige competities, wordt deelgenomen.
2. Met betrekking tot wedstrijden, waartoe de bemoeienissen van de bond zich uitstrekken,
voor zover die in Nederland worden gehouden, gelden de voorschriften van door de
algemene ledenvergadering vast te stellen reglementen.
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ARTIKEL 7: VERPLICHTINGEN LEDEN
1. De leden zijn verplicht:
a. De statuten en reglementen van de bond, de besluiten van de organen als bedoeld in
artikel 23 lid 2, alsmede de door het bondbestuur van toepassing verklaarde
wedstrijdbepalingen na te leven;
b. De statuten, reglementen en besluiten van de internationale ijshockeyfederatie
(hierna: IIHF) na te leven;
c. De belangen van de bond of van zijn organen en van de ijshockeysport in het
algemeen niet te schaden;
d. Alle verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke de bond in naam van zijn
leden aangaat.
e. Tot de onder d genoemde verplichtingen behoren, onder andere, het aanvaarden en
nakomen van door de bond namens de leden aangegane verplichtingen jegens een of
meer derden zoals verzekeringen, sponsoring, de verkoop en, of exploitatie van
televisie en, of radio-opnamen en, of andere rechten via welk middel dan ook,
waaronder in ieder geval via internet en of (mobiele) telefonie.
f. De statuten, reglementen en besluiten van het Instituut Sportrechtspraak na te leven;
g. Zich te onthouden van het gebruik van of het doen gebruiken van ongeoorloofde
middelen (doping). Tevens zijn de leden verplicht hun volledige medewerking te
verlenen aan dopingcontroles en zich te houden aan het Dopingreglement van het
Instituut Sportrechtspraak.
h. Zich te onthouden tegenover de leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele
toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, alsmede van (verbaal) geweld,
racistische uitlatingen e.d. opzettelijk of onopzettelijk, die door het andere lid, die het
ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.
i. Om geen personen als lid toe te laten of geen personen aan te laten sluiten of in enige
functie te benoemen, die door de bond levenslang zijn uitgesloten van deelname aan
wedstrijden, dan wel van het bekleden van functies;
j. Eén of meer leden (spelers/speelsters), door of namens de bond gekozen in een
vertegenwoordigend team, gelegenheid te geven voor dit team uit te komen en aan
trainingen daarvoor deel te nemen.
2. Verenigingen zijn gehouden in hun statuten een bepaling op te nemen op grond waarvan
de leden van de vereniging slechts lid kunnen zijn van de betreffende vereniging indien zij
ook lid zijn van de bond en als zodanig mede zijn onderworpen aan de statuten,
reglementen en besluiten van de bond en zijn organen, waaronder de tuchtrechtspraak
van de bond en de tuchtrechtspraak van het Instituut Sportrechtspraak voor zover het gaat
om doping en, of seksuele intimidatie.
3. Stichtingen en andere rechtspersonen zijn verplicht in statuten, reglementen een
bepaling op te nemen:
a. Op grond waarvan hun leden, aangeslotenen verplicht zijn het lidmaatschap van de
bond aan te vragen en na toelating tot de bond verplicht zijn te handelen in
overeenstemming met de statuten, reglementen en besluiten van de bond en zijn
organen, waaronder de tuchtrechtspraak van de bond en de tuchtrechtspraak van het
Instituut Sportrechtspraak voor zover het gaat om doping en, of seksuele intimidatie.
b. Dat zij door hun toetreding tot de bond namens hun eigen leden, aangeslotenen de
verplichting aanvaarden de statuten, reglementen en besluiten van de internationale
ijshockeyfederatie (IIHF) na te leven, in het bijzonder met betrekking tot die
bepalingen, welke hun leden casu quo aangeslotenen betreffen;
4. De algemene ledenvergadering is bevoegd aan de leden verplichtingen van financiële en
van andere aard op te leggen en om verbintenissen aan het lidmaatschap te verbinden.
5. Behalve krachtens deze statuten kunnen aan de leden verplichtingen worden opgelegd bij
reglement of een besluit van een orgaan.
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ARTIKEL 8: EINDE LIDMAATSCHAP
1. Het lidmaatschap van verenigingen eindigt:
a. wanneer het lid ophoudt te bestaan;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door het bondsbestuur namens de bond;
d. door ontzetting (royement).
Het lidmaatschap van verenigingsleden, persoonlijke leden en andere natuurlijke
personen eindigt:
a. door overlijden;
b. door opzegging door het desbetreffende lid;
c. door opzegging door het bondsbestuur namens de bond;
d. door ontzetting (royement).
Behalve in het geval van overlijden, opzegging of royement door de bond, eindigt het
lidmaatschap niet als zij uit andere hoofde lid zijn of blijven van de bond.
2. Opzegging namens de bond kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in
de statuten of bij reglement vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of
wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de bond niet nakomt, alsmede wanneer van de
bond redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
3. a. Opzegging van het lidmaatschap namens het lid of namens de bond kan slechts
geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van vier weken.
b. Een opzegging in strijd met het onder a. bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op
het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
c. Opzegging geschiedt per aangetekend schrijven.
Bij opzegging namens de bond dient de kennisgeving van de opzegging de reden te
vermelden welke tot de opzegging leidde.
d. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de bond staat de
betrokkene, binnen vier weken na ontvangst van het in c. genoemde schrijven, beroep
open.
e. Een opzegging dient te geschieden overeenkomstig c. en binnen een maand nadat het
bedoelde besluit aan het lid bekend is geworden of is medegedeeld.
f. Behalve in het geval dat een lid heeft opgehouden te bestaan, of dat het lid is
overleden, wordt een lid dat heeft opgezegd geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het
einde van het verenigingsjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang het lid niet
heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de bond of zijn organen, of zolang enige aangelegenheid waarbij het lid betrokken is niet is afgewikkeld, de
ten uitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode
kan het betrokken lid geen rechten uitoefenen, met uitzondering van het recht om
binnen de gestelde termijn in beroep te gaan, in zoverre dit in gestelde
aangelegenheden krachtens de statuten of reglementen mogelijk is.
4. Bestuurders, deel uitmakend van een lid dat ophoudt te bestaan worden, indien sprake is
van faillissement gedurende vijf jaren uitgesloten voor het vervullen van functies binnen de
bond, dan wel voor het vervullen van functies bij zijn verenigingen (als bedoeld in artikel 3
lid 5 van de statuten). Indien een lid ophoudt te bestaan en geen sprake is van
faillissement, worden de bestuurders deel uitmakend van het lid dat ophoudt te bestaan
uitgesloten voor het vervullen van functies bij de bond en leden van de bond voor de duur
van drie jaren.
5. Royement geschiedt door de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak en de
commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak, voor zover het gaat om zaken
die betrekking hebben op doping en, of seksuele intimidatie. Voor overige zake7667n
zijn de tuchtcommissie en commissie van beroep van de bond bevoegd om een lid uit
het lidmaatschap te ontzetten (royeren).
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ARTIKEL 9: GELDMIDDELEN
1. De geldmiddelen van de bond bestaan uit:
a. jaarlijks door de algemene ledenvergadering vast te stellen contributies, bijdragen en/of
afdrachten, welke de leden gehouden zijn jaarlijks te betalen;
b. ontvangsten uit wedstrijden;
c. door het bondsbestuur vast te stellen bijdragen van donateurs;
d. andere inkomsten.
2. a. De leden kunnen in categorieën worden ingedeeld die een verschillende contributie,
bijdrage en/of afdracht betalen.
b. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de
contributie, bijdrage en/of afdracht voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
ARTIKEL 10: BONDSBESTUUR
1. a. Het bondsbestuur bestaat uit ten minste vijf meerderjarige natuurlijke personen, die
door de algemene ledenvergadering worden gekozen.
b. Het aantal bondsbestuurders wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
Indien het aantal bondsbestuurders beneden het minimum gedaald is, blijft het bestuur
bevoegd zolang tenminste twee bondsbestuursleden in functie zijn. Het bestuur is
verplicht te bevorderen dat het bestuur zo spoedig mogelijk weer overeenkomstig deze
statuten is samengesteld.
c. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie gekozen.
2. Kandidaatstelling en wijze van verkiezen en benoemen worden geregeld bij reglement.
3. a. Iedere bondsbestuurder treedt vier jaar na zijn verkiezing af, volgens een door het
bondsbestuur op te maken rooster.
Aftredende bondsbestuurders zijn terstond herkiesbaar.
Bondsbestuurders hebben een maximale aaneengesloten zittingstermijn van twaalf
jaar.
b. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk binnen zes weken voorzien. Wie in een
tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats in van zijn
voorganger.
4. In zijn eerste bestuursvergadering na een bestuursverkiezing verdeelt het bondsbestuur in
onderling overleg de overige functies en stelt voor elke bondsbestuurder diens taak vast.
5. Iedere bondsbestuurder is tegenover de bond gehouden tot een behoorlijke vervulling van
de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van
twee of meer bondsbestuurders hoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk tegenover
de bond, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet
nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
6. De algemene ledenvergadering kan een bondsbestuurder als lid van het bondsbestuur
schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een daartoe strekkend
besluit is een meerderheid vereist van ten minste twee derden van de uitgebrachte geldige
stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
ARTIKEL 11: BESTUURSTAAK
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bondsbestuur belast met het
besturen van de bond.
2. Het bondsbestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van
zijn taak te doen uitvoeren door commissies, waarvan de leden door het bondsbestuur
worden benoemd en ontslagen.
3. a. Bij reglement wordt de werkwijze van de bond, de commissies en die van het
bondsbestuur geregeld alsmede van al die zaken welke uit hoofde van de statuten een
nadere regeling verlangen.
b. Een reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene ledenvergadering.
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4.

Na voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering is het bondsbestuur
bevoegd met het instituut Sportrechtspraak een de leden bindende overeenkomst aan te
gaan krachtens welke overeenkomst het uitoefenen van tuchtrechtspraak van de bond op
het gebied van doping en seksuele intimidatie wordt opgedragen aan het Instituut
Sportrechtspraak.

ARTIKEL 12: BESTUURSVERGADERING
De wijze van vergaderen en besluitvorming van het bondsbestuur worden geregeld bij
reglement.
ARTIKEL 13: VERTEGENWOORDIGING
1. Het bondsbestuur vertegenwoordigt de bond in en buiten rechte. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met een ander bondsbestuurslid.
2. Uitsluitend het bondsbestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene
ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de bond
zich als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt
of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
3. Personen, aan wie krachtens deze statuten, hetzij krachtens volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat
tevoren een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betrokken
rechtshandeling is besloten. Overtreding hiervan kan noch door, noch aan de bond of de
wederpartij worden tegengeworpen.
ARTIKEL 14: REKENING EN VERANTWOORDING
1. Het bondsbestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de bond zodanig
aantekening te houden dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen
worden gekend.
2. Het bondsbestuur brengt, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene
ledenvergadering, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar op een
algemene ledenvergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige
bescheiden rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen kalenderjaar gevoerd
bestuur. Bij gebreke hiervan kan, na afloop van de termijn, ieder lid deze rekening en
verantwoording in rechte van het bondsbestuur vorderen.
3. a. Tenzij de algemene ledenvergadering op een andere wijze in het toezicht op het bondsbestuur heeft voorzien, kiest de algemene ledenvergadering een financiële commissie,
bestaande uit twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bondsbestuur.
b. De leden van de onder a bedoelde commissie worden gekozen voor de duur van het
verenigingsjaar. Zij zijn herkiesbaar. Bij reglement wordt de wijze van verkiezing van de
commissie nader geregeld.
c. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bondsbestuur en
brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.
4. Degenen die de rekening en verantwoording van het bondsbestuur onderzoeken, kunnen
zich zo nodig voor rekening van de bond door een deskundige doen bijstaan. Het
bondsbestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden
van de bond te geven.
5. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.
6. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en
verantwoording, strekt het bondsbestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover
die uit de rekening en verantwoording blijken.
7. Het bondsbestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1, 2 en 3 minimaal
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tien jaar op een deugdelijke plaats te bewaren.
ARTIKEL 15: ALGEMENE LEDENVERGADERING
1. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene
ledenvergadering worden gehouden.
2. Voorts worden algemene ledenvergaderingen gehouden zo dikwijls het bondsbestuur dit
wenselijk oordeelt.
3. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering dan wel tijdens een door het
bondsbestuur bijeengeroepen algemene ledenvergadering dienen onder meer de
volgende agendapunten aan de orde te worden gesteld:
a. bespreking van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;
b. activiteitenverslag over het voorafgaande kalenderjaar;
c. behandeling en vaststelling van de rekening en verantwoording over het voorafgaande
kalenderjaar;
d. vaststelling van de contributies, bijdragen en afdrachten;
e. vaststelling van de begroting voor het eerstvolgende kalenderjaar;
f. verslagen van de commissies;
g. verkiezing casu quo benoeming van de leden van het bondsbestuur en leden van
commissies;
h. rondvraag.
4. a. Het bondsbestuur is op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal leden die zich met
ijshockey bezighouden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van
de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een
termijn van niet langer dan vier weken.
b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met inachtneming van het bepaalde in
het volgend lid.
5. a. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bondsbestuur met
inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping
en die van de vergadering niet meegerekend.
b. De bijeenroeping geschiedt op de website van de bond, zulks onder gelijktijdige
vermelding van de agenda.
ARTIKEL 16: SAMENSTELLING ALGEMENE LEDENVERGADERING
1. De algemene ledenvergadering bestaat uit meerderjarige afgevaardigden die door en uit
de leden worden gekozen die zich daadwerkelijk met ijshockey bezighouden.
2. Elke vereniging zoals bedoeld in artikel 3 lid 5, die zich met ijshockey bezighoudt,
benoemt een lid-afgevaardigde. De afgevaardigde brengt namens de vereniging en
haar verenigingsleden, indien aan de hierna genoemde criteria wordt voldaan, ter
vergadering steeds het navolgende aantal stemmen uit:
één (1) stem:
de vereniging die niet op het hoogste niveau aan de ijshockeycompetitie deelneemt en
die met drie (3) dan wel minder teams aan de ijshockeycompetitie deelneemt;
twee (2) stemmen:
de vereniging die wel op het hoogste niveau aan de ijshockeycompetitie deelneemt en
die met drie (3) dan wel minder teams aan de ijshockeycompetitie deelneemt;
twee (2) stemmen:
de vereniging die niet op het hoogste niveau aan de ijshockeycompetitie deelneemt en
die met meer dan drie (3) teams aan de ijshockeycompetitie deelneemt;
drie (3) stemmen:
de vereniging die wel op het hoogste niveau aan de ijshockeycompetitie deelneemt en
die met meer dan drie (3) teams aan de ijshockeycompetitie deelneemt.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Indien de algemene ledenvergadering voor of na afloop van een competitie wordt
gehouden, is het aantal teams dat aan het einde van de laatst afgelopen competitie
deelnam bepalend voor het aantal uit te brengen stemmen.
Elke vereniging is voorts gerechtigd een afgevaardigde te doen vergezellen door een
plaatsvervanger, die aan de beraadslagingen van de algemene ledenvergadering kan
deelnemen, zonder daarin evenwel te mogen stemmen, tenzij de afgevaardigde tot het
uitbrengen van zijn stem toevallig verhinderd mocht zijn.
De persoonlijke leden benoemen een lid-afgevaardigde. De afgevaardigde mag namens
de persoonlijke leden één (1) stem uitbrengen.
De verkiezing van deze afgevaardigde geschiedt iedere vier jaar. Indien het lidmaatschap
van de afgevaardigde tussentijds eindigt worden nieuwe verkiezingen gehouden. De
verkiezing van de afgevaardigde van de persoonlijke leden wordt nader geregeld in het
huishoudelijk reglement.
Een afgevaardigde kan niet als afgevaardigde of plaatsvervanger voor meer dan een
vereniging zoals genoemd in artikel 3 lid 5 optreden. Een afgevaardigde van de
persoonlijke leden kan niet tevens afgevaardigde zijn van een vereniging zoals genoemd
in artikel 3 lid 5. Stemming bij volmacht is uitgesloten.
Afgevaardigden hebben, behalve stemrecht, de rechten van initiatief, van amendement en
van interpellatie. Zij kunnen die rechten eerst uitoefenen na de presentielijst der
betreffende vergadering te hebben getekend.
a. Adviseurs van de algemene ledenvergadering zijn:
i. degenen aan wie het predicaat erevoorzitter, erelid of lid van verdienste zijn
verleend;
ii. bondsbestuurders;
iii. de leden van de tuchtcommissie en de commissie van beroep;
iv. de leden van de overige commissies van de bond, geen organen zijnde;
v. aangeslotenen;
vi. zij, die als adviseur door de voorzitter van het bondsbestuur zijn toegelaten.
b. Adviseurs kunnen in de algemene ledenvergadering het woord voeren, mits zij de
presentielijst ter vergadering hebben getekend met vermelding van hun hoedanigheid
of functie als vermeld. Zij hebben geen stemrecht.

ARTIKEL 17: TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE LEDENVERGADERING
1. De voorzitter kan toegang tot de algemene ledenvergadering verlenen aan anderen dan
leden.
2. Besluitvorming wordt geregeld bij reglement.
3. Bij reglement kan worden gesteld dat een algemene ledenvergadering slechts geldig is,
indien een bepaald aantal stemmen ter vergadering aanwezig is.
ARTIKEL 18: BEVOEGDHEDEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of
door de statuten aan het bondsbestuur of andere organen van de bond zijn opgedragen.
ARTIKEL 19: LEIDING EN NOTULERING ALGEMENE LEDENVERGADERlNG
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bondsbestuur.
Bij afwezigheid van de voorzitter, treedt een ander door het bondsbestuur aan te wijzen
bestuurder als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien,
dan voorziet de algemene ledenvergadering daarin zelf.
2. Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering worden door de secretaris als
notulist of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt. De notulen
worden, na vaststelling door de voorzitter en de secretaris, ter kennis van de leden
gebracht en worden in de eerstvolgende algemene ledenvergadering besproken.

IJshockey Nederland
Statuten
versie 18-04-2017
9

ARTIKEL 20: REGLEMENTEN
1. De organisatie, alsmede de taken en bevoegdheden van de bond en zijn organen kunnen
nader worden geregeld in afzonderlijke reglementen.
2. De in het eerste lid bedoelde reglementen worden vastgesteld en gewijzigd door een
besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar vaststelling casu quo wijziging van reglementen zal worden voorgesteld.
3. Nieuwe reglementen, alsmede wijzigingen in reglementen, treden in werking op de
eenentwintigste dag na de dag waarop de algemene ledenvergadering het besluit tot
vaststelling of wijziging van het reglement heeft genomen, tenzij anders zal worden
bepaald.
4. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn niet van toepassing voor zover het gaat om de door het
Instituut Sportrechtspraak vast te stellen en krachtens overeenkomst van toepassing
verklaarde reglementen. Deze reglementen kunnen alleen worden gewijzigd door het
bestuur van het Instituut Sportrechtspraak.
5. Iedere vaststelling of wijziging van de statuten, alsmede van een reglement wordt ter
kennis van de leden gebracht onder vermelding van de datum van inwerkingtreding met
letterlijke weergave van de tekst van aangenomen bepaling(en). Een reglement dat door
het Instituut Sportrechtspraak van toepassing is verklaard of een reglement van het
Instituut Sportrechtspraak dat gewijzigd is dient via een publicatie te worden
medegedeeld aan alle leden.
ARTIKEL 21: STATUTENWIJZIGING
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene
ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van
de statuten zal worden voorgesteld.
2. De termijn van oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging, bedraagt ten minste veertien dagen.
3. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen vóór deze
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na
afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de
voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen vóór de vergadering aan alle leden
toegezonden.
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derden van de uitgebrachte
geldige stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden van de
afgevaardigden van de leden aanwezig is. Indien geen twee derden van de afgevaardigden aanwezig is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering
bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering
aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige afgevaardigden een besluit kan
worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de
uitgebrachte geldige stemmen.
5. a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt en deze is ingeschreven in de daartoe bestemde registers.
b. Iedere bestuurder van de bond is afzonderlijk tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.
ARTIKEL 22: ONTBINDING EN VEREFFENING
1. De bond wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene
ledenvergadering, genomen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte
stemmen in een vergadering waarin ten minste drie vierden van de afgevaardigden
aanwezig is.
2. Het bepaalde in de leden 3 en 4 van artikel 20 is van overeenkomstige toepassing.
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3.
4.

5.

Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de
vereffening door het bondsbestuur.
Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan de leden, die ten tijde van het besluit tot
ontbinding lid zijn, maar aan een dan door de algemene ledenvergadering aan te wijzen
doel. Een besluit strekkende tot het aanwijzen van een doel voor een eventueel batig
saldo geschiedt overeenkomstig het eerste lid.
Na ontbinding blijft de bond voortbestaan voor zover dit tot vereffening van zijn vermogen
noodzakelijk is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en
reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de
bond uitgaan moeten aan zijn naam worden toegevoegd de woorden 'in liquidatie'.

ARTIKEL 23: INRICHTING
1. De bond bezit als rechtspersoon volledige rechtsbevoegdheid.
2. Organen van de bond zijn: het bondsbestuur, de algemene ledenvergadering, de
commissies met rechtsprekende taken (de tuchtcommissie en commissie van beroep,
de Tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak en de Commissie van Beroep van
het Instituut Sportrechtspraak), de financiële commissie, de arbitragecommissie,
alsmede personen en commissies die krachtens de statuten door de algemene
ledenvergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de
algemene ledenvergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.
3. De organen van de bond, als bedoeld in het tweede lid bezitten geen rechtspersoonlijkheid.
ARTIKEL 24: RECHTSPRAAK EN GESCHILLEN
1. Aan de tuchtrechtspraak van de bond zijn alle leden onderworpen, waaronder alle in
artikel 3 bedoelde personen, alsmede de eigen leden casu quo aangeslotenen van de
leden van de bond.
2. In het algemeen zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de statuten,
reglementen, wedstrijdbepalingen en/of besluiten van de bond of handelen of nalaten
waardoor de belangen van de bond of van de ijshockeysport worden geschaad.
3. Op een overtreding van de statuten, van de reglementen en/of van besluiten is de
tuchtrechtspraak van de bond van toepassing. De tuchtrechtspraak van de bond
geschiedt zowel door de tuchtcommissie en door de commissie van beroep van de
bond. De tuchtcommissie en de commissie van beroep van de bond zijn een orgaan van
de bond.
4. Met uitzondering van de in lid 7 vermelde overtredingen worden alle overtredingen
berecht door de tuchtcommissie en de commissie van beroep van de bond met
inachtneming van het Tuchtreglement van de bond, dat wordt vastgesteld door de
algemene ledenvergadering overeenkomstig artikel 19.
5. De uitspraak van de tuchtcommissie van de bond en van de commissie van beroep van
de bond is bindend.
6. Wanneer een beslissing van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep van
de bond tot gevolg heeft dat een besluit nietig is of wordt vernietigd, kan hieraan door
een lid noch door derden enig recht op schadeloosstelling worden ontleend, terwijl
evenmin aanspraak kan worden gemaakt op een gewijzigde uitslag of op het opnieuw
houden van een wedstrijd en/of evenement.
7. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel worden
overtredingen op het gebied van seksuele intimidatie en op het gebied van doping
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.

IJshockey Nederland
Statuten
versie 18-04-2017
11

ARTIKEL 25: TUCHTRECHTSPRAAK DOOR DE TUCHTCOMMISSIE, COMMISSIE VAN
BEROEP VAN DE BOND EN ARBITRAGE
1. De in dit artikel bedoelde (tucht)rechtspraak heeft, behoudens het in lid 3 bepaalde,
geen betrekking op de onderwerpen doping en, of seksuele intimidatie en betreft alle
overige rechtspraak en geschillen. Op overtredingen seksuele intimidatie en overtreding
van dopingbepalingen betreffende, is artikel 26 van toepassing.
2. De tuchtcommissie en de commissie van beroep van de bond benutten de bevoegdheid
tot schorsing en ontzetting (royement) alsmede dusdanige straffen en maatregelen op te
leggen als bij afzonderlijk tuchtreglement omschreven.
3. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, heeft het lid geen toegang tot een
algemene ledenvergadering en kan het in deze vergadering niet aan de stemmingen
deelnemen, terwijl het lid bovendien gedurende deze periode ook andere aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden ontzegd.
4. a. Royement kan alleen worden uitgesproken indien een lid in ernstige mate in strijd met
de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de bond handelt of de bond
op onredelijke wijze benadeelt.
b. Royement kan slechts worden uitgesproken, indien het gaat om zaken anders dan
seksuele intimidatie en, of doping, door de in het tweede lid genoemde commissies.
c. Nadat tot royement is besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van
een aangetekend schrijven van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.
d. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze kennisgeving
in beroep te gaan bij de commissie van beroep. Gedurende de beroepstermijn en
hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat het betrokken lid
voor het voeren van verweer toegang heeft tot de eerstvolgende algemene
ledenvergadering en bevoegd is aldaar ter zake het woord te voeren. Het betrokken
lid is tevens bevoegd zich in bedoelde vergadering te doen bijstaan.
5. a. Geschillen welke samenhangen met ijshockey tussen:
- leden van de bond onderling;
- leden van de bond en het bondsbestuur;
- verenigingsleden en verenigingen, met uitzondering van geschillen welke
voortvloeien uit de financiële verplichtingen die deze verenigingsleden hebben
jegens de vereniging waarvan zij lid zijn of waarbij zij zijn aangesloten;
- verenigingsleden en het bondsbestuur;
- verenigingen onderling, worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter
onderworpen aan arbitrage van de bond.
b. De samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van het college van arbiters en de
arbitragecommissie worden nader geregeld bij afzonderlijk arbitragereglement.
c. Het in dit lid genoemde arbitragereglement wordt vastgesteld door de algemene
ledenvergadering.
ARTIKEL 26: TUCHTRECHTSPRAAK VAN HET INSTITUUT SPORTRECHTSPRAAK
1. Overtredingen seksuele intimidatie betreffende worden berecht door de tuchtcommissie
en door de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak met inachtneming
van het Tuchtreglement seksuele intimidatie van het Instituut Sportrechtspraak
2. Overtredingen van dopingbepalingen worden berecht door de tuchtcommissie en door
de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak met inachtneming van het
Tuchtreglement dopingzaken en het Dopingreglement van het Instituut
Sportrechtspraak met inbegrip van de daarvan deel uitmakende Bijlagen, waaronder maar niet uitsluitend - de Bijlage Dispensaties en de Bijlage Whereabouts, alsmede de
door de IIHF waarvan de bond lid is of waarbij de bond is aangesloten, op de bond van
toepassing verklaarde sportspecifieke dopingbepalingen.
Wanneer het Tuchtreglement dopingzaken niet meer van toepassing is worden
overtredingen van het Dopingreglement vanaf de nader door het bestuur van het
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Instituut Sportrechtspraak te bepalen datum berecht met inachtneming van het
Dopingreglement. Wanneer in het Tuchtreglement Dopingzaken of in het
Dopingreglement in bepaalde gevallen wordt verwezen naar de toepasselijkheid van het
Algemeen Tuchtreglement is in die gevallen het Algemeen Tuchtreglement van het
Instituut Sportrechtspraak van toepassing.
3. De in lid 1 en 2 bedoelde tuchtrechtspraak van het Instituut Sportrechtspraak is op alle
leden van de bond van toepassing omdat de bond met het Instituut Sportrechtspraak
een overeenkomst in de zin van artikel 46 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek heeft
gesloten waarin de bond deze tuchtrechtspraak aan het Instituut Sportrechtspraak heeft
opgedragen. Het bondsbestuur doet van de overeenkomst die het met het Instituut
Sportrechtspraak heeft gesloten schriftelijk mededeling aan alle leden van de bond.
4. Het bondsbestuur behoeft voor het aangaan en het wijzigen van de overeenkomst met
het Instituut Sportrechtspraak de voorafgaande goedkeuring van de algemene
ledenvergadering.
5. In gevallen van seksuele intimidatie en doping gelden de in lid 1 en 2 genoemde
reglementen als de van toepassing zijnde reglementen van de bond, welke reglementen
door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak worden vastgesteld en gewijzigd. De
reglementen van het Instituut Sportrechtspraak regelen de bevoegdheden en werkwijze
van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep van het Instituut
Sportrechtspraak, alsmede de overtreding, de op de leggen straffen, de procesgang en
de rechten en verplichtingen van het in overtreding zijnde lid.
6. De van toepassing zijnde reglementen van het Instituut Sportrechtspraak treden in de
bond in werking op de door het bondsbestuur met het Instituut Sportrechtspraak
overeengekomen datum, van welke datum het bondsbestuur aan de leden via een
publicatie mededeling doet. Wijzigingen in de desbetreffende reglementen treden in
werking op de door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak vastgestelde datum.
Het bondsbestuur doet van deze datum alsmede van de wijzigingen in een van
toepassing zijnd reglement via een publicatie mededeling aan de leden. De bond is niet
bevoegd zelf een wijziging in een van toepassing zijnd reglement van het Instituut
Sportrechtspraak aan te brengen.
7. Tenzij in een reglement van het Instituut Sportrechtspraak anders is bepaald, zijn de in
lid 1 en 2 genoemde zijnde reglementen op de leden van de bond van toepassing
volgens de laatste, door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak vastgestelde
versie, zoals gepubliceerd op de website van het Instituut Sportrechtspraak.
8. Met inachtneming van het bepaalde in het Dopingreglement is het bondsbestuur
bevoegd naar aanleiding van een overtreding van het Dopingreglement een
ordemaatregel te nemen. Het bondsbestuur is op grond van het Tuchtreglement
seksuele intimidatie eveneens bevoegd een ordemaatregel te nemen. Deze
ordemaatregelen zijn een beleidsmaatregel en geen tuchtrechtelijke straf.
9. De bond en zijn leden aanvaarden te allen tijde en zonder enig voorbehoud volledig de
toepasselijkheid van de overeengekomen reglementen van het Instituut
Sportrechtspraak op de tuchtrechtspraak van de bond. De verplichting om bedoelde
reglementen te aanvaarden en na te komen geldt voor de leden tevens als een
verplichting in de zin van artikel 27 van Boek 2 respectievelijk als een verbintenis van de
leden in de zin van artikel 34a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
10. De leden aanvaarden voor de duur van hun lidmaatschap van de bond de in dit artikel te
hunnen laste door de bond in de overeenkomst met het Instituut Sportrechtspraak
aangegane verplichtingen, alsmede voor de duur na de beëindiging van hun
lidmaatschap van de bond wanneer zij alsdan betrokken zijn bij een bij het Instituut
Sportrechtspraak in behandeling zijnde zaak, zulks totdat in die zaak onherroepelijk is
beslist.
11. Voor de duur van de in lid 1 bedoelde overeenkomst zijn de tuchtcommissie en de
commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak een orgaan van de bond. De
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak spreken
recht in naam van de bond en hun uitspraken gelden als uitspraken van de bond.
De leden van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep van het Instituut
Sportrechtspraak worden benoemd door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak.
De commissies worden bijgestaan door het ambtelijk secretariaat en het juridisch
secretariaat van het Instituut Sportrechtspraak. Wanneer gesproken wordt over de
tuchtcommissie en de commissie van beroep worden hieronder tevens begrepen hun
algemeen voorzitters, kamers, kamervoorzitters alsmede het ambtelijk en het juridisch
secretariaat van het Instituut Sportrechtspraak.
De tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak
kennen elk een kamer die is belast met het behandelen van overtredingen seksuele
intimidatie betreffende.
De tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak
kennen elk een dopingkamer die met het behandelen van een overtreding van het
Dopingreglement is belast.
Wanneer in een door de bond aanhangig te maken zaak regelgeving van toepassing is
van de IIHF doet de bond hiervan uitdrukkelijk mededeling bij het aanhangig maken van
een zaak en legt de bond de juiste versie van de desbetreffende regelgeving van de
internationale federatie over en geeft het bondsbestuur tevens aan welke bepaling(en)
naar zijn oordeel van toepassing is/zijn.
Een uitspraak van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep van het Instituut
Sportrechtspraak is bindend, zowel voor het betrokken lid, de andere leden van de bond
als voor de bond zelf. De in lid 8 genoemde ordemaatregel van het bondsbestuur is
bindend voor de duur van die maatregel.
Alle leden, organen en commissies van de bond zijn gehouden mede te werken aan het
tot stand komen van een uitspraak van de tuchtcommissie en/of van de commissie van
beroep van het Instituut Sportrechtspraak en zijn tevens gehouden mee te werken aan
het ten uitvoerleggen van de door deze commissies opgelegde straffen.
Wanneer de reglementering van de IIHF daarin voorziet, kunnen leden van de bond die
door de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak tuchtrechtelijk zijn
bestraft hiervan in beroep gaan bij de Court of Arbitration for Sports (CAS) te Lausanne
(Zwitserland). Op deze laatste beroepsprocedure zijn van toepassing de reglementen
en besluiten van de CAS. De reglementen van het Instituut Sportrechtspraak zijn alsdan
op die beroepsprocedure niet van toepassing.
Wanneer een beslissing van de tuchtcommissie en de commissie van beroep van het
Instituut Sportrechtspraak tot gevolg heeft dat een besluit nietig is of wordt vernietigd,
kan hieraan door een lid noch door derden enig recht op schadeloosstelling worden
ontleend, terwijl evenmin aanspraak kan worden gemaakt op een gewijzigde uitslag of
op het opnieuw houden van een wedstrijd en/of evenement.
De door het Instituut Sportrechtspraak in de bond krachtens een overeenkomst uit te
oefenen tuchtrechtspraak geschiedt in naam, ten behoeve, alsmede voor rekening en
risico van de bond. De bond vrijwaart het Instituut Sportrechtspraak, zijn bestuursleden,
zijn tuchtrechters, zijn ambtelijke secretariaat, zijn juridisch secretariaat, zijn
deskundigen en zijn juridisch adviseur voor elke aansprakelijkheid ten aanzien van
zowel de door of namens het Instituut Sportrechtspraak verzorgde rechtspleging als met
betrekking tot de bij de oprichting van het Instituut Sportrechtspraak en nadien gekozen
en toegepaste constructie van rechtspleging door het Instituut Sportrechtspraak in de
bond.

ARTIKEL 27: VERENIGINGSJAAR
Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni.
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ARTIKEL 28: ONVOORZIENE GEVALLEN
In alle gevallen waarin de wet, de statuten en de reglementen niet voorzien, beslist het
bondsbestuur.

IJshockey Nederland
Statuten
versie 18-04-2017
15

