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Algemeen 

1.1 De Vereniging VJB Smoke Eaters is opgericht in 1968 en statutair vastgelegd op 23 

december 1988 met KvK nr. 40189074 

1.2 De Vereniging heeft als hoofddoel gesteld het beoefenen, bevorderen en in 

standhouden van de ijshockeysport in Geleen, met in het bijzonder het jeugdbelang. 

1.3 Het doel van de Vereniging wordt verwezenlijkt door contributies, sponsoring, 

donaties en subsidies. De stichting heeft geen winstoogmerk. 

1.4 Het bestuur is belast met het besturen van de Vereniging en bevoegd om 

rechtshandelingen te verrichten zoals bij de wet geregeld met in achtneming van de statuten. 

1.5 Besluiten kunnen alleen genomen worden door het bestuur van de Vereniging VJB 

Smoke Eaters zoals statutair geregeld. Het bestuur kan zich laten adviseren maar deze 

adviseurs hebben geen stemrecht bij de besluitvorming. 

1.6 De Vereniging VJB Smoke Eaters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 

beschadiging en/of diefstal van eigendommen van leden of derden. Ook is de Stichting niet 

aansprakelijk voor letsel in welke vorm dan ook toegebracht door leden, spelers, 

tegenstanders en bezoekers tijdens activiteiten georganiseerd door VJB Smoke Eaters. Indien 

schade toegebracht wordt door leden van de VJB Smoke Eaters worden deze verhaald op de 

veroorzaker. 

1.7 De leden zijn contributie verschuldigd zoals geaccordeerd door de ALV (Algemene 

leden vergadering) 

1.8 Het bestuur stelt samen met technische commissie vóór aanvang van het seizoen de 

teamindeling vast en in welke competitie gespeeld wordt. Deze indeling bepaald ook de te 

volgen trainingen volgens het trainingsschema. 

1.9 De VJB Smoke Eaters maakt onderscheidt tussen de beleving van de sport in: 
● Recreatief; spelplezier en gelegenheid tot spelen staan voorop (recreanten, 4e divisie en dames) 

● Breedtesport; in principe speelt iedereen, winnen is ondergeschikt aan plezier (U8 t/m U14) 

● Prestatief; winnen is het doel (U17 en 1e divisie) 

 

 

 

 

 

 



 

Toelating 

2.1 Personen die zich willen aanmelden als lid dienen een verzoek in via het aanmeldingsformulier 
     inclusief foto en een kopie van het paspoort of identiteitskaart. Dit formulier is te verkrijgen via de 

     website (www.smoke-eaters.nl) of via het secretariaat. Dit inschrijfformulier dient ingevuld en 

     ondertekend te worden door de ouder of wettelijk vertegenwoordiger. Het formulier kan worden 
     ingediend via secretariaat@smoke-eaters.nl 

2.2 De besluitvorming voor het toestaan van de aanvraag ligt volledig bij het bestuur. 

2.3 Alle trainers, coaches en teamleiders moeten Level 1 behaald hebben en een Verklaring Omtrent 

     Gedrag (VOG) overleggen voor het werken met minderjarige kinderen. 

 

Rechten en Plichten Lidmaatschap 

3.1 Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor zijn gezondheid en welzijn om deel te nemen aan de 
     wedstrijden en trainingen. De Stichting is niet verantwoordelijk voor de gevolgen indien een speler 

     met verborgen gezondheidsklachten toch deelneemt aan wedstrijden en/of trainingen. De VJB 

     Smoke Eaters houdt zich het recht om voor om bij twijfel het lid te weigeren voor deelname. 
3.2 Ieder lid verplicht zich bij toetreding tot het betalen van de gestelde contributie. De ouder of 

     wettelijk vertegenwoordiger (bij een minderjarig lid) stelt zich hiervoor verantwoordelijk na 

     ondertekening van het inschrijfformulier. Bij het niet voldoen van deze verplichting kan het lid 
     worden uitgesloten van deelname aan trainingen en/of wedstrijden. 

3.3 Contributie is verschuldigd per jaar, termijnbetaling geschiedt maandelijks voorafgaand aan de 

      komende maand dmv automatische incasso. Indien automatische incasso niet mogelijk is dient de 

      volledige contributie voorafgaand aan het ijshockeyseizoen (vóór 15 oktober) te worden voldaan. 

      Het bestuur kan, vertegenwoordigd door tenminste 2 bestuursleden, per geval besluiten af te 

      wijken van een betaling in één termijn. 

3.4 Het verenigingsjaar loopt van 1 juni tot 31 mei, een ijshockeyseizoen van september tot april. 

3.5 Voor deelname aan wedstrijden dient de speler over voldoende skills te beschikken. De criteria 

     en toetsing hiervoor zijn opgesteld door de technische commissie en worden beoordeeld door de 
     hoofdtrainer. Deze stelt het bestuur in kennis voor het aanvragen van een spelerskaart bij de 

     NIJB ijshockeybond. Deze heeft de geldigheidsduur van één competitie seizoen. 

3.6 De inschrijving van het lid eindigt door: 

       Opzegging van het lid 

      ● Opzegging door de Stichting 

      Royement 
      ● Overlijden van het lid 

3.7 Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te worden gedaan bij het secretariaat. Deze       

     opzegging dient te geschieden vóór 1 juni of vóór 1 januari. 
     Een opzegging tijdens het seizoen geeft geen recht op restitutie of vermindering van de 

     contributie. 

3.8 Opzegging door het bestuur kan slechts worden gedaan tegen het einde van het lopende seizoen. 
3.9 Het bestuur kan tot een royement besluiten indien het lid: 

     ● handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging. 

     ● de Vereniging VJB Smoke Eaters op onredelijke wijze benadeeld. 
3.10 Royement betekent opzegging met onmiddellijke ingang. In het geval van een royement is er 

       geen recht op restitutie of vermindering van de contributie. 

3.11 Tijdens training en wedstrijden moeten spelers een deugdelijke en goedgekeurde uitrusting 

       Dragen zoals de NIJB voorschriften voorschrijven. 

3.12 In het geval van een blessure is er geen recht op restitutie of vermindering van de contributie. 

       Bij ernstige en langdurige blessures kan het bestuur anders beslissen. 
3.13 Het deelnemen aan wedstrijden anders dan bij de Vereniging VJB Smoke Eaters is zonder 

       toestemming vooraf niet toegestaan. 

http://www.smoke-eaters.nl/
mailto:secretariaat@smoke-eaters.nl


3.14 De speler dient tijdens wedstrijden of andere door de Vereniging georganiseerde evenementen in 

       het vastgestelde clubtenue te verschijnen. 

 

Team- en gedragregels 

4.1  Het lid is verplicht zich onder alle omstandigheden te gedragen zoals een goed lid betaam, 

       zowel op het ijs als daarbuiten discipline te tonen en zich te onthouden van al dan niet openbare 
       gedragingen en/of uitlatingen die het aanzien van het ijshockey, VJB Smoke Eaters of aan de 

       club gebonden sponsors en partners kunnen schaden, waaronder doch niet uitsluitend: 

       drugsgebruik, wapenbezit, overmatig alcoholgebruik (zulks ter beoordeling van de club). 

       Schending van deze verplichtingen kan leiden tot disciplinaire maatregelen zoals schorsing of 

       royement. 

4.2  Huisregels en instructies gegeven door coach/begeleider, trainer, baanpersoneel en bestuur 

      dienen zondermeer opgevolgd te worden, ook als deze niet tot het eigen team behoort. 

4.3 Na de training of wedstrijd dient de kleedkamer opgeruimd en netjes te worden achtergelaten. 

      Het begeleidingsteam is verantwoordelijk voor het toezicht, de discipline in en om de kleedkamer, 

      en inspecteert als laatste de kleedkamer. 
4.4 Tijdens trainingen t/m U10 mag één ouder zijn/haar kind helpen met omkleden in de 

      kleedkamer. Het betreft maximaal 1 ouder per kind die na het omkleden de kleedkamer zal 

      verlaten. Hulp tijdens wedstrijden gaat in overleg met de coach. 
4.4 Bij wedstrijden is toegang tot de kleedkamer voor ouders niet toegestaan. Dit geldt zowel vóór als          

      tijdens wedstrijden. Toegang na de wedstrijd is pas toegestaan na vrijwaring door het 

      begeleidingsteam. Bij uitzonderlijke gevallen kan hier op worden uitgeweken mits overlegd met   

      het begeleidingsteam. Voor de U8 en U10 spelers is er controle vanuit het begeleidingsteam op 

      juistheid van de uitrusting. 

4.5 Voor of tijdens trainingen en wedstrijden is het voor spelers, trainers / coaches en teamleiders niet 

      toegestaan om alcoholische dranken te nuttigen. 

4.6. Bij verhindering van deelname aan een training zal een speler de teamleiding hiervan tenminste 

      één uur voor het tijdstip dat de speler wordt geacht aanwezig te zijn in kennis te stellen. 
4.7  Een speler zal bij verhindering van deelname aan wedstrijden de teamleiding hiervan tenminste 

      24 uur voor het tijdstip dat de speler wordt geacht aanwezig te zijn in kennis te stellen. 

4.8  Zonder schriftelijke goedkeuring van het bestuur zullen geen reclame objecten op uitrustingen 

       worden gevoerd anders dan door het bestuur met sponsoren overeengekomen reclame objecten. 

 

Clubtenue 
5.1 Verplichte standaard kleur voor de door de spelers aan te schaffen on-ice uitrusting is ROOD 

      (helm en broek). De kousen zijn uniform aan het vastgestelde clubtenue en te bestellen bij de   

      door het bestuur op te geven leverancier. 
5.2 Off-ice tenue zal door het bestuur worden vastgelegd en voorzien van het club logo. 

5.3 Een team mag uitsluitend hiervan afwijken na accordering van het bestuur op basis van een 

     schriftelijke aanvraag. 

5.4 De door Vereniging VJB Smoke Eaters eventueel in bruikleen gegeven uitrusting 

blijven eigendom van de Vereniging tenzij het bestuur anders bepaald. Veroorzaakte schade 

anders dan bij normaal verbruik is voor rekening van de gebruiker. 
 

Disciplinaire strafmaatregelen en Boetes 

7.1 De bevoegdheid tot het opleggen van tuchtmaatregelen berust bij het bestuur die tevens de 
      taken van de tuchtcommissie vervult. 

7.2. Strafoplegging door de NIJB is in haar tuchtreglement geregeld. Disciplinaire maatregelen die 

      door de NIJB aan het lid / teambegeleider / official kunnen worden opgelegd zijn onder meer 
      schorsingen en boetes. De VJB Smoke Eaters is gehouden deze maatregelen onverwijld over te 

      nemen. 



7.3 Aan teamleden opgelegde boetes door de tuchtcommissie van de bond komen ten laste van het 

      lid. 

7.4 Kosten verbonden aan het bijeenkomen van de tuchtcommissie van de bond voor een aan een 
      teamlid opgelegde boete worden op de speler verhaald, tenzij het bestuur anders beslist. 

7.5 De hoogte van de kosten voortvloeiend uit de boete worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur 

      en medegedeeld in de ALV 
7.6 Betaling geschiedt per automatische incasso of á contant voor de eerstvolgende wedstrijd en 

      wordt afgedragen aan de NIJB. 

7.7 Indien het teamlid in persoon voor de tuchtcommissie dient of wenst te verschijnen zijn de 

      hiervoor te maken reis-, en/of verblijfskosten voor het desbetreffende lid. 

7.8 Het betreffende lid kan binnen 2 weken na betaling van de boete bij de NIJB schriftelijk bezwaar 

      aantekenen tegen het besluit. Indien het bezwaar wordt gehonoreerd en de NIJB de boete 

      restitueert zal de club de boete terug betalen. 
 

Bevoegdheden 

8.1 Het bestuur benoemt en ontslaat zo nodig commissies en medewerkers. Tevens regelt en bepaalt 
      zij de taken en bevoegdheden. De commissies brengen periodiek verslag uit aan het bestuur. 

8.2 Ten aanzien van de te volgen wedstrijdtactiek, de terzake te nemen maatregelen evenals het 

      bepalen van de orde binnen het team, is de teambegeleiding bevoegd. Desgevraagd is men 
      verantwoording verschuldigd aan het bestuur en de door het bestuur aangestelde medewerkers. 

      Ongeregeldheden dienen onverwijld aan het bestuur te worden gemeld. 

8.3 Tijdens trainingen op het ijs berust de leiding bij de betrokken trainers, zij onderhouden contact 

      met de betrokken teamleiders. 

8.4 Speeltijd en/of lijnpositie is exclusief een taak van de coach. Een speler kan altijd vragen 

      hierover stellen aan de coach. 

8.4 Indien men twijfelt aan de gang van zaken binnen een team zal dit eerst bij de teamleiding 

      moeten worden aangeven. Hiervoor vragen wij u wel daar 24 uur mee te wachten. Het doel 

      is om eventuele emoties naar een lager niveau te brengen zodat de gesprekken op een rustige 
      en volwassen manier kunnen plaatsvinden. Dat geldt uiteraard ook voor de trainer of coach indien 

      zij een gesprek met u willen. Hou hierbij wel rekening met het feit dat coaches/ trainers weinig tot 

      geen tijd hebben tijdens trainingen of wedstrijden om u te woord te staan. Indien dit niet leidt tot 

      een bevredigende oplossing kan dit gemeld worden bij het bestuur of de ledencommissie. 

 

Vergader- en Oudergesprekken 
9.1 De VJB Smoke Eaters informeert haar leden in de Algemene Leden Vergadering die 1 keer per 

     jaar plaatsvindt. In deze ALV wordt de voortgang van het beleid gerapporteerd, bewaakt en 

     worden (beleids) afspraken gemaakt voor het nieuwe seizoen. 
9.2. De teamleiding van ieder team houdt afzonderlijk aan het begin van het ijshockey seizoen een 

      teampresentatie over de doelstellingen van het seizoen. De presentatie komt tot stand met input 

      van het bestuur en de technische commissie. 
9.3 De teamleiders houden maximaal 2 keer per jaar een individueel oudergesprek om de 

     ontwikkelingen van de speler in kwestie te bespreken. Hierbij kunnen vragen en/of opmerkingen 

     van ouders worden aangeven en eventueel worden behandeld. Deze zaken worden bijgehouden in 
     de playertracker van de speler. 

 

 

 

 

 

 



Respect en Motivatie 

10.1 IJshockey is een sport die veel tijd en geld kost en niet zonder vrijwilligers kan. Alle ouders 

       die bereid zijn om de VJB Smoke Eaters te helpen, op welke wijze ook, danken wij bij voorbaat. 
       Vooral dankzij deze vrijwilligers heeft uw kind plezier aan deze mooie sport. Wees vooral positief 

       naar uw kind en anderen, hiermee zorgt u voor de beste motivatie en stimulans om het plezier 

       te behouden. 
10.2 Als je denkt beter te zijn dan je teamgenoot en je ook zo gedraagt, bedenk wel dat je zonder je 

       teamgenoten niet kan spelen. Probeer eerder te bedenken hoe je elkaar beter kan maken. 

       Enkele clichés; There is no I in team en Met goede spelers win je wedstrijden maar met een 

       goed team wordt je kampioen. 

10.3 Onze coaches en trainers zijn goed opgeleide vrijwilligers, ze zijn gepassioneerde 

       ijshockeyliefhebbers. Achter alle keuzes die zij maken zit een gedachte die wellicht niet altijd 

       direct te begrijpen is. Ook zij willen niet opzettelijk verliezen en zijn competitief. Het leermoment 
       gaat soms voor het resultaat. 

10.4 Probeer in je gedrag positief te zijn zowel op als naast het ijs. Dat geldt voor de spelers maar ook 

       voor de teamleiding en de ouders en anderen op de tribune. Met positiviteit kom je verder! 
10.2 Mocht u het toch ergens niet mee eens zijn, maakt dit dan bespreekbaar zoals omschreven in 

       punt 8.4. 

 

Faciliteiten 

11.1 Het ronde hok in de hal wordt door de VJB Smoke Eaters gebruikt als kantoor. Dit kantoor is 

       uitsluitend bedoeld voor de vrijwilligers op de momenten dat zij in functie zijn. Onder deze 

       vrijwilligers wordt verstaan; Bestuursleden, Wedstrijdsecretaris, Trainers, Coaches, 

       Teambegeleiders, Scheidsrechtercoördinator, Officials en Referee. 

11.2 De vrijwilligers die bovenstaande functies vervullen staan op de lijst van Laco voor het ophalen 

       van de sleutel nadat er hiervoor getekend is. Dit betreft een sleutelbos waarmee ook 

       kleedkamers 1 tot 4 en de referee ruimte mee geopend kan worden. De kosten voor het 

       kwijtraken van deze sleutels bedraagt €.1.000,00. 
11.3 Tijdens reguliere trainingen dient het ronde hok zoveel mogelijk dicht te blijven met het licht aan. 

11.4 Indien wenselijk kan in het ronde hok koffie worden gezet door de teambegeleiding. Hiervan 

       mag ook gebruik worden gemaakt door ouders tegen een vergoeding van €.0,50 per kopje. Het 

       nuttigen van de koffie zal buiten het ronde hok moeten plaatsvinden. Spelers mogen als het 

       ronde hok bemand is ook een frisdrank/koffie/thee kopen. 

11.5 Tijdens de wedstrijden is het een taak van ons allen om de officials de ruimte te geven om in het 
       ronde hok het werk geconcentreerd te kunnen uitvoeren. Beperk het verblijf in het ronde hok tot 

       een minimum. 

11.6 Zijn er gesprekken tussen trainers/coaches gaande of met een speler en/of ouder dan is 
       zondermeer toetreden tot de ruimte niet toegestaan. 

11.7 Laat het ronde hok altijd netjes en opgeruimd achter. 

11.8 Tijdens trainingen kan er in de VIP ruimte gebruik gemaakt worden door spelers en/of ouders 
       om daar te verblijven. Hier kan men eigen werk / huiswerk e.d. ten uitvoer brengen. Dit dient 

       altijd onder toezicht van een ouder te geschieden. Consumpties dienen wel aan de Laco bar te 

       worden aangekocht. 
11.9 Bij oneigenlijk gebruik van het ronde hok kan toegang worden ontzegd. 

 

 

 

 

 

 

 



Klachten: 

12.1 Conform de statuten wijst het bestuur bij een klacht een onafhankelijke ledencommissie aan die 

belast is met de klachtafhandeling. Deze bestaat uit 3 onafhankelijke personen, zijnde een 

voorzitter, een lid en een notulist. 

12.2 Een klacht kan mondeling of schriftelijk worden ingediend bij het bestuur of direct bij de 

ledencommissie. Deze dient betrekking te hebben over gedragingen van bestuursleden, trainers, 

coaches, leden en commissieleden die gelieerd zijn aan de VJB Smoke Eaters. 

12.3 Klachten die worden ingediend bij het bestuur en niet tot tevredenheid van de klager kunnen 

       worden afgedaan, worden door het aangesproken bestuurslid op verzoek van de klager op 

       schrift gesteld en doorgeleid naar de ledencommissie. 

12.4 Binnen 2 weken na de ontvangst van de klacht wordt door de ledencommissie overleg gevoerd 

       met de klager. 

12.5 Bij de behandeling van de klacht wordt recht gedaan aan het beginsel van hoor en wederhoor. 
       De klager en de persoon op wiens gedraging de klacht betrekking heeft worden geïnformeerd 

       over elkaars standpunt en krijgen de gelegenheid daarop te reageren. 

12.6 Indien overleg of bemiddeling leidt tot een oplossing naar tevredenheid van de klager wordt de 
       klacht als afgehandeld beschouwd. Alle betrokken partijen worden schriftelijk geïnformeerd over 

       de beëindiging van de klachtbehandeling. 

12.7 Indien de bemiddeling niet tot een bevredigende oplossing leidt zal de ledencommissie een 
       zwaarwegend onderbouw advies ter afhandeling geven aan het bestuur. Het bestuur zal 

       vervolgens beslissen over de klacht. 

 

Handhaving Huishoudelijk Reglement 

13.1 De handhaving en uitleg van het vastgestelde reglement berust, tenzij anders bepaald, bij het 

       bestuur. 

13.2 In alle gevallen waarin door dit huishoudelijk reglement niet wordt voorzien beslist het bestuur. 

13.3 Dit huishoudelijk reglement wordt op de website van de VJB Smoke Eaters geplaatst en ook in de 

       teampresentaties ter beschikking gesteld zodat alle belanghebbende zich kunnen informeren. 
       De verantwoording voor het zichzelf bekend maken met het huishoudelijk reglement ligt bij de 

       belanghebbende 

 

  

        

 

 

 


