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IJ.V. Amstel Tijgers anno 1963 

 
Huishoudelijk Reglement 

(Versie 2011) 
 
Artikel 1 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
• Het bestuur: Het bestuur van de vereniging Amstel Tijgers anno 1963. 
• De bond: De Nederlandse ijshockey bond (NIJB). 
• Leden:  De in artikel 3 benoemde leden. 
• Statuten: De statuten van de vereniging Amstel Tijgers anno 1963. 

 
Artikel 2  Bestuur 
1. a. het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen die 

door de algemene vergadering uit de leden in functie worden benoemd. 
Het aantal bestuursleden wordt vastgelegd door de algemene 
vergadering. 

 b.  het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en 
penningmeester. 

2. bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten 
minste tien leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van 
de bindende voordracht. 

3. ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar. 
Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. 

4. in zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van 
bestuursleden, stelt het bestuur in onderling overleg de taken van de 
bestuursleden vast en doet hiervan hetzij in het clubblad, hetzij door 
middel van een schriftelijk kennisgeving mededeling aan de leden. 

5. de algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan 
indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is 
een meerderheid vereist van ten minste derden van de uitgebrachte 
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stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd 
door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 

6. het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
a. door het eindigen van het lidmaatschap; 
b. door bedanken. 

 
Artikel 3 Leden  
1. Leden van de vereniging kunnen zijn, zij die de achttienjarige leeftijd 

hebben bereikt.  
2. De leden worden onderverdeeld in: 

a. ere leden; ere leden kunnen zijn, zij die zich jegens de vereniging 
eervolle wijze hebben onderscheiden. Zij worden als zodanig 
voorgedragen door het bestuur of door ten minste vijfentwintig 
leden, geen bestuurslid zijnde.  

b. leden van verdienste; leden van verdienste kunnen zijn zij die zich 
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt hebben voor de vereniging. 
Zij worden als zodanig voorgedragen door het bestuur of door ten 
minste vijfentwintig leden, geen bestuurslid zijnde. 

c. gewone leden; gewone leden zijn zij die op 1 januari van het 
lopende verenigingsjaar 18 of ouder zijn. 

d. niet spelende leden; niet spelende leden zijn zij die op 1 januari van 
het lopende verenigingsjaar 18 of ouder zijn en op generlei wijze 
ijshockeysport beoefenen binnen de vereniging.  

e. scheidsrechterleden; zijn zij die op 1 januari 16 jaar of ouder zijn en 
door de vereniging of de Nederlandse IJshockey Bond (NIJB) zijn 
benoemd tot scheidsrechter(clubscheidsrechter).  

f. aspirant leden; aspirant leden zijn zij die in de activiteiten van de 
vereniging deelnemen maar nog niet op 1 januari van het lopende 
verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. 

3. Het bestuur beslist omtrent de toelating van gewone leden, niet-
spelende leden en aspirant leden. Het bestuur beslist voorts over de 
toelating van scheidsrechterleden en donateurs. Bij niet-toelating door 
het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating 
besluiten met een meerderheid van ten minste twee/derde van de 
uitgebrachte stemmen. 

 
Artikel 4 Contributie 
• De leden, de aspirant-leden, de leden van verdienste en de donateurs 

zijn gehouden tot het betalen van jaarlijkse contributie, die ieder jaar 
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door het bestuur wordt vastgesteld. De contributies kunnen verschillen, 
ook per categorie. 

• Ere leden zijn vrijgesteld van contributiebetaling. 
• Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke 

ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te 
verlenen. 

• Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft 
niettemin contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd. 

• De vereniging werkt met incassoverklaringen voor het innen van de 
verschuldigde contributie. Daar waar het niet mogelijk is om met 
incassomachtigingen te werken moet de contributie eenmalig voor 
aanvang van het seizoen doch uiterlijk voor 1 september zijn voldaan.  

• De vereniging kent de volgende contributie kortingen op de contributie: 
o Goalies genieten een korting van 50% vastgestelde contributie van 

het team waar zij in spelen. 
o 10% korting wordt gegeven voor het 2de en elk volgend kind 

gerekend vanaf het oudste kind. Deze korting geldt niet voor de 
schaatsklassers.  

 
Artikel 5 Commissies 
De vereniging kent de volgende commissies: 
• technische commissie 
• toernooicommissie 
• geschillencommissie 
 
Artikel 6 Technische commissie 
• De technische commissie heeft de volgende samenstelling: 

1. een afgevaardigde coach 
2. een afgevaardigde teamleider 
3. hoofdtrainer vereniging 
4. hoofdtrainer van het 1ste team, wanneer werkend voor spelers van 

de IJ.V. Amstel Tijgers anno 1963 
5. bestuurslid technische zaken 
6. aangesteld lid 

• De technische commissie heeft als taak het opzetten van een technisch 
meerjarenplan, de bewaking van dit plan, spelersbegeleiding en 
rekrutering van trainers en coaches. 

• Besluiten van de technische commissie vereisen een meerderheid en 
kunnen slechts worden genomen in een vergadering waarin tenminste 
twee/derde van de commissie aanwezig is. 
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• Besluiten genomen door de technische commissie hebben een bindend 
karakter, mits deze besluiten voor aanvang van de eerstvolgende 
bestuursvergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend. Het 
bestuur kan met inachtneming van artikel 2 het bindend karakter 
ontnemen aan een door de technische commissie genomen besluit. 

• De technische commissie komt ten minste 4 maal per jaar bijeen. 
• Vergaderingen van de technische commissie worden geleid door het 

bestuurslid technische zaken of een door de vergadering benoemde 
plaatsvervanger.   

• Van iedere vergadering worden notulen gemaakt, die door de notulist 
en de voorzitter worden ondertekend. De inhoud van de notulen wordt 
ter kennis gebracht aan de leden van de technische commissie en 
bestuur. 

 
Artikel 7 Gedragscodes 
1. Iedere speler zal zich houden aan de volgende gedragscodes. 

• Er zal niets worden ondernomen dat de ijshockeysport en/of de 
vereniging in diskrediet kan brengen. 

• Er zal worden deelgenomen aan trainingen, wedstrijden en andere 
door de vereniging verplicht gestelde en/of georganiseerde 
activiteiten/evenementen. 

• Op trainingen zal op een zodanige manier worden deelgenomen dat 
de speler zijn/haar conditie verbetert en zeker niet de voortgang 
van de training bemoeilijkt. 

• Leden zullen zich onthouden van stimulerende en verdovende 
middelen ( drugs en dergelijke) zie dopingreglement NIJB. 
Overtreding hiervan heeft onmiddellijke beëindiging van het 
lidmaatschap ten gevolge. 

• Door de spelers gebruikte materialen en of uitrustingsstukken 
dienen ten alle tijden in orde te zijn en te voldoen aan de door de 
bond en vereniging gestelde regels. 

• De speler zal de ter beschikking gestelde materialen en/of 
uitrustingsstukken gebruiken als ware zijn het de zijne/hare. In 
bruikleen gegeven artikelen zal de speler na afloop van het gestelde 
termijn retourneren aan de vereniging. 

• Alle ter beschikking gestelde artikelen worden slechts gebruikt voor 
het doel waarvoor ze bedoeld zijn en/of aangeschaft. 

• Alle moedwillig vernielde zaken zullen door de speler c.q. ouder, 
voogd van de speler worden vergoed. 
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• De speler zal bij verhindering van deelname aan trainingen de 
teamleiding hiervan ten minste een uur voor het tijdstip dat de 
speler geacht wordt aanwezig te zijn in kennis te stellen. Onder 
vermelding van reden van absentie. 

• De speler zal bij verhindering van deelname aan de wedstrijden de 
teamleiding hiervan tenminste 24 uur voor het tijdstip dat de speler 
geacht wordt aanwezig te zijn in kennis te stellen. Onder vermelding 
van reden van absentie. 

• De speler zal deelnemen aan alle testen bedoeld om de fysiek en/of 
technische vaardigheden van de speler te toetsen.  

• Zonder schriftelijke goedkeuring van het bestuur, zal geen reclame 
op uitrusting worden gevoerd, anders dan door het bestuur met 
sponsors overeengekomen reclame. 

• Kleedkamers en andere accommodaties waarvan gebruik wordt 
gemaakt moeten door de gebruikers worden schoongehouden. 

2. De teamleiding kan in overleg met het de teamleden aanvullende 
gedragscodes opstellen, mits geaccordeerd door het bestuur. 
 

Artikel 8 Kleding 
• Verplichte standaard kleur voor de door de spelers aan te schaffen 

uitrustingsstukken zoals helm en broek is ZWART, de kousen zijn rood 
met zwarte en witte band. Het shirt is overwegend rood. De uitrusting 
is te verkrijgen bij het secretariaat en/of aangestelde materiaalman. 

 
Artikel 9 Indeling  
• Spelers worden ingedeeld in teams op basis van hun leeftijd. Hierbij 

wordt de leeftijdsindeling gehanteerd van de Bond. Voor goalies geldt 
hetzelfde als voor spelers. 

• Verzoeken van ouders en/of spelers aan het bestuur voor indeling in 
een ander team worden niet in overweging genomen mits deze 
schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat. 

• Een speler kan in een lager of hoger team worden ingedeeld voor 
trainingen en/of wedstrijden  op basis van zijn prestaties. Zulks op 
schriftelijke en van motieven voorziene voordracht aan de technische 
commissie door:  
1. de trainer van het team waarvan de speler deel uitmaakt. 
2. de coach van het team waarvan de speler deel uitmaakt. 
3. de coach van het hogere c.q. lagere team. 
4. een lid van de technische commissie                                                                                                             
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5. de technische commissie beslist over het verzoek en stelt de 
teamleiding van beide betrokken teams en de speler schriftelijk in 
kennis. 

• Indien plaatsing in een lager team geschiedt op verzoek van de speler, 
zullen de kosten verbonden aan het aanvragen van dispensatie voor 
rekening van de speler komen ook als de aanvraag niet door de Bond 
wordt gehonoreerd. 

• Nieuwe leden worden geplaatst in de schaatsklas. Na het doorlopen 
van de schaatsklas wordt geëvalueerd of het lid op enig moment in 
aanmerking komt voor deelname aan de competitie in en team. De 
technische commissie stelt hiervoor criterium op voor toetsing. 

 
Artikel 10 Straffen 
• Aan leden opgelegde boetes door de tuchtcommissie van de Bond 

komen van ten laste van het lid.  
• Kosten verbonden aan het bijeenkomen van de tuchtcommissie van de 

Bond voor een aan een teamlid opgelegde straf worden, tenzij het 
bestuur anders beslist, op de speler/lid verhaalt. Bij elke volgende straf 
worden de kosten vermeerderd met een geldboete, gelijk aan de helft 
van de kosten. 

• Indien het teamlid in persoon voor de tuchtcommissie dient of wenst te 
verschijnen zijn de hieraan gemaakte reiskosten voor het 
desbetreffende lid. 

• De in het kader van dit artikel, door de vereniging opgelegde boetes 
komen ten gunste van de algemene middelen van de vereniging.  

• Verdergaande disciplinaire maatregelen kunnen additioneel door het 
bestuur, in overleg met de coach, genomen worden in een daarvoor 
bestemde vergadering onder de juiste condities.  

 
Artikel 11 Kennisgeving  
• Het is de ouders en of voogden verplicht om de inhoud van dit huiselijk 

reglement kenbaar te maken bij de leden c.q. kinderen. 
 
Artikel 12 Condities 
• In alle gevallen waarin dit huiselijk reglement niet voorziet beslist het 

Bestuur in de daarvoor geldende condities. 
• Voor de uitgebreide regels en condities kunt u de statuten opvragen bij 

het secretariaat.  
 
 


