
Algemene regels Thor Amsterdam - Studenten Ijshockey

Vereniging Amsterdam
versie 1.0 - 21 oktober 2022

(The English version can be found below.)

Inschrijven
Inschrijven nieuwe leden

- Het inschrijven voor de club ‘Thor Amsterdam - Studenten IJshockey Vereniging Amsterdam’

kan door het sturen van een mail naar info@thoramsterdam.nl. Na het conformeren aan de

contributie regels (zoals hieronder beschreven) kan men lid worden van één van de teams

binnen de club. Dit zijn de teams: Loki, Thor en Odin.

- Lid zijn van een team betekent dat je hier samen mee traint

- Ieder team neemt deel aan competitiewedstrijden bij de Nederlandse Ijshockey Bond

(https://www.ijshockeynederland.nl/).

- voor het inschrijven geldt een minimale leeftijd van 18 jaar.

Inschrijftermijn
Het is mogelijk voor nieuwe leden je in te schrijven tot en met 25 september van het betreffende

speeljaar. Inschrijven na 25 september dient in overleg met het bestuur van Thor Amsterdam.

Opzeggen van een bestaand lidmaatschap:

- Opzeggen van een bestaand lidmaatschap moet vóór 1 september voorafgaand aan het
nieuwe speeljaar en kan uitsluitend per email naar Thor Amsterdam met vermelding van
naam en (bij voorkeur) reden van opzegging;

- Bij opzegging van het lidmaatschap tussen 1 september  en 1 oktober augustus voorafgaand
aan het nieuwe speeljaar is een boete verschuldigd van € 50,-;

- Vanaf 1 oktober van het betreffende speeljaar kan het lidmaatschap niet meer opgezegd
worden en moet de contributie volledig worden betaald.

- Bij geen opzegging ben je automatisch lid voor het volgende speeljaar en dien je te voldoen
aan de daarbij komende betalingsverplichtingen.

Contributie
Contributie regulier seizoen
Het reguliere seizoen loopt van september tot en met maart.

- De contributie van een volledig seizoen wordt berekend over 7 maanden (september t/m

maart).

- Begin september van het betreffende speeljaar geeft Thor Amsterdam een schatting van de

verwachte hoogte van de contributie voor het aankomende seizoen. Hieraan kunnen geen

rechten worden ontleend.
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- Voor het betalen van de contributie wordt een betaalverzoek gestuurd door de

penningmeester.

- De betaling geschiedt in twee termijnen namelijk in oktober en januari

- De eerste betaling bedraagt ongeveer 60% de totale contributie, de tweede betaling is 40%

van de totale contributie.

- Korting of kwijtschelding door tussentijdse opzegging of het missen van trainingen en

wedstrijden is vanwege geen enkele reden mogelijk;

- Goalies in competitieteams betalen 0% van de vastgestelde contributie van het team waar zij

in spelen;

Spelers die na 1 oktober inschrijven:
- Wanneer je na 1 oktober van het speeljaar lid wordt dan zal de penningmeester je een

betalingsvoorstel doen voor de resterende maanden.

Contributie per team
De contributie hangt af van het team waarvoor een speler staat ingeschreven. Binnen de club ‘Thor

Amsterdam - Studenten IJshockey Vereniging Amsterdam’ zijn er drie teams: Thor, Loki en Odin.

Daarnaast wordt er een onderscheid gemaakt tussen studenten, studenten aan andere hogere

instellingen en afgestudeerden. De categorieën die daaruit voortkomen die gebruikt worden voor het

bepalen van de contributie zijn hieronder beschreven

Contributie Thor and Loki Cat. 1 Studenten UvA & HvA
Cat. 2 Studenten andere hogere instelling
Cat. 3 Afgestudeerd

Contributie Odin Cat. 4 Studenten UvA & HvA
Cat. 5 Studenten andere hogere instelling
Cat. 6 Afgestudeerd

Contributie zomerijs
Zomerijs vindt plaats in de periode van april t/m juni. De contributie voor zomerijs komt bovenop de

contributie van het reguliere seizoen.

- In februari worden de kosten berekent voor zomerijs, deze worden geïnd in maart

- In februari dient de inschrijving van zomerijs zich te voldoen

- De contributie voor zomerijs wordt berekend over 3 maanden (april t/m juni).

- (tijdens seizoen 2022-2023 is dit mogelijk mei t/m juni ivm WK shorttrack)

- De contributie voor zomerijs moet vóór 1 maart van het betreffende speeljaar betaald zijn;

- Contributie geeft je het recht op deel te nemen aan de zomerijs trainingen

- Korting of kwijtschelding door tussentijdse opzegging of het missen van trainingen is vanwege

geen enkele reden mogelijk;

Spelers die na 1 april  inschrijven:
- Wanneer je na 1 april van het desbetreffende speeljaar deel wilt nemen aan de zomerijs

trainingen dan zal de penningmeester je een betalingsvoorstel doen voor de resterende

maanden.



Aanmelden / afmelden wedstrijden:
Competitie wedstrijden:

Aanmelden
Het aanmelden van competitie wedstrijden zal geschieden via Spond (https://spond.com/welcome).

De wedstrijden zullen hier vóór 1 september van het desbetreffende speeljaar worden aangekondigd.

Er kunnen zich altijd maximaal 15 spelers + goalie aanmelden voor een wedstrijd.

- Het is gewenst dat je zo snel mogelijk je beschikbaarheid doorgeeft via Spond voor de

trainingen (minstens 2 weken van te voren).

- 2 weken voor een competitiewedstrijd zal de wedstrijdcommissaris de spelers vragen naar

hun beschikbaarheid.

- 1 weken voor een competitie wedstrijd wordt bekend welke spelers deel zullen nemen aan

de wedstrijd.

- Bij een overschrijding van het maximum aantal spelers zal er een wachtlijst worden

opgesteld.

Afmelden
Het kan zijn dat iemand om bepaalde redenen niet meer kan deelnemen. In dat geval geldt het

volgende:

- Indien er sprake is van een wachtlijst zal een vervangende speler van de wachtlijst worden

ingezet.

Selectie criteria deelnemende spelers:
Het streven is een line-up van maximaal 15 spelers + goalie en minimaal 10 spelers + goalie. Indien

meer dan 15 spelers zich aanmelden zal er gekeken worden naar:

- Aanwezigheid op trainingen

- Aanwezigheid bij wedstrijden

Vriendschappelijke wedstrijden:
Voor vriendschappelijke wedstrijden wordt extra ijstijd ingekocht door Thor. Deze kosten worden

gedekt door de spelers die zich inschrijven voor deze vriendschappelijke wedstrijden. Iedere speler

die mee wil spelen met een vriendschappelijke wedstrijd dient zich hiervoor aan te melden en

voorafgaand aan de wedstrijd te betalen.

Aanmelden
Het aanmelden geschiedt hetzelfde als bij reguliere competitie wedstrijden.

Betaling vriendschappelijke wedstrijden
Iedere deelnemende speler ontvangt niet later dan één week voor de wedstrijd een verzoek tot
betaling van de penningmeester gebaseerd op het aantal deelnemende spelers voor de
desbetreffende wedstrijd en de kosten voor het ijs.



Afmelden
Het kan zijn dat iemand om bepaalde redenen niet meer kan deelnemen. In dat geval geldt het

volgende:

- In samenspraak met het bestuur zal er naar een vervangende speler worden gezocht. Het

bestuur zal zich inspannen een vervangende speler te vinden echter is de speler zelf

verantwoordelijk voor het vinden van vervanging.

- Indien er sprake is van een wachtlijst zal een vervangende speler van de wachtlijst worden

ingezet. De kosten die een speler heeft gemaakt  zal door de vervangende speler worden

afgerekend.

- Indien er geen vervangende speler kan worden gevonden zijn de kosten van de wedstrijd

voor de speler die zich heeft afgemeld.

Bijkomende taken als clublid: Bench Duty en reffing
Bijkomende taken als lid zijn het meehelpen bij de bench en optreden als scheidsrechter tijdens

wedstrijden. Thor stelt een overzicht beschikbaar waarop clubleden kunnen zien wanneer zij

verwacht worden voor het uitvoeren deze taken.

Afmelden / ruilen
Het is in principe niet mogelijk je af te melden voor de bijkomende taken. Het is toegestaan met

andere leden te ruilen of iemand anders in te laten vallen voor het vervullen van jouw taak.

Je kunt je alleen afmelden als je ook een vervanger hebt geregeld en dit door hebt gegeven. Thor

Amsterdam stelt een lijst ter beschikking met scheidsrechters die gebeld kunnen worden ter

vervanging waarbij de eventuele kosten van deze scheidsrechters voor eigen rekening zijn.

Als uitzondering op het eerder genoemde geldt: als je vrijwillige taken op je neemt binnen de club is

het mogelijk om in overleg met het bestuur je af te melden voor bench duty en/of reffing. Als je

denkt hiervoor in aanmerking te komen kun je dit to max 2 weken van tevoren aangeven. Onder

vrijwillige taken vallen onder andere, maar niet uitsluitend, de volgende zaken:

- Commissie leden

- Nieuwe ledenwerving tijdens intreeweek

- Verzorgen van clinics

Code of conduct
Als ijshockey vereniging confirmeren wij ons aan de regels van de Nederlandse Ijshockey Bond

(https://www.ijshockeynederland.nl/organisatie) en de International Ijshockey Federatie

(https://www.iihf.com/)

Wij zijn een diverse en inclusieve club en streven naar een veilige omgeving voor iedereen. Wij

accepteren geen grensoverschrijdend gedrag, waaronder maar niet exclusief, seksuele intimidatie,

geweldpleging, discriminatie, racisme, algemene schending van mensenrechten, fraude, en andere

uitlatingen die kernwaarden zoals respect, vriendschap en fair play aantasten.

Het bestuur en de trainer behouden het recht om op grond van bovenstaande leden te weigeren

tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten die door de club worden ondernomen. Dit kan
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zijn op grond van bovenstaande, maar ook wanneer men redelijkerwijs verwacht dat er zich onveilige

situaties voor kunnen doen zoals, maar niet uitsluitend, in het geval van schade en letsel.

Vertrouwenspersoon
Thor Amsterdam zal zich inzetten om steeds een vertrouwenspersoon beschikbaar te hebben.

Huidige contactpersoon Thor Amsterdam: Kristine Kotsbakk.

Beeldmateriaal
Alle rechten waaronder de auteursrechten, rechten van clubnamen en -logo's berusten bij Thor

Studenten IJshockey Vereniging Amsterdam. Hieronder valt ook nieuw geproduceerd beeldmateriaal

ter representatie van Thor Studenten Ijshockey Vereniging Amsterdam. Het staat het bestuur van

Thor Studenten IJshockey Vereniging Amsterdam vrij om beeldmateriaal te gebruiken op manieren

die zij relevant acht. De auteur van het beeldmateriaal heeft geen zeggenschap over de manier

waarop het beeldmateriaal kan worden gebruikt mits hier van tevoren afspraken over zijn gemaakt.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van informatie (teksten,

beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via electronische en gedrukte media of op welke

andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden. Door materiaal in te sturen ter publicatie verleent

u Thor Studenten IJshockey Vereniging Amsterdam een onbeperkt gebruiksrecht (inclusief het recht

het materiaal te publiceren en om dat materiaal niet te plaatsen of in te korten, zonder dat dan enige

tegenprestatie verschuldigd is.
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English Version: General rules Thor Amsterdam - Student Ice Hockey

Association Amsterdam
version 1.0 - October 21, 2022

Signing up
Registering as new member

- You can register for the club 'Thor Amsterdam - Studenten Ice Hockey Association

Amsterdam' by sending an email to info@thoramsterdam.nl. After confirming the

membership rules (as described below) one can join one of the teams within the club. These

are the teams: Loki, Thor and Odin.

- Being a member of a team means that you train together with its team members

- Each team takes part in competition matches at the Dutch Ice Hockey Association

(https://www.ijshockeynederland.nl/).

- A minimum age of 18 years applies to register.

Registration period
It is possible for new members to register up to and including 25 September of the relevant playing

year. Registration after September 25 must be done in consultation with the board of Thor

Amsterdam.

Canceling an existing membership:
- Cancellation of an existing membership must be done before September 1 prior to the new

playing year and can only be done by email to Thor Amsterdam, stating name and

(preferably) reason for cancellation;

- If the membership is canceled between 1 September and 1 October August prior to the new

playing year, a fine of €50 is due;

- From 1 October of the relevant playing year, the membership can no longer be canceled and

the contribution must be paid in full.

- If you do not cancel, you are automatically a member for the next playing year and you must

meet the associated payment obligations.

Contribution
Contribution regular season
The regular season runs from September to March.

- The contribution for a full season is calculated over 7 months (September to March).

- At the beginning of September of the relevant playing year, Thor Amsterdam will provide an

estimate of the expected amount of the contribution for the upcoming season. No rights can

be derived.

- A payment request is sent by the treasurer to pay the contribution.

- Payment is made in two installments, in October and January

https://www.ijshockeynederland.nl/


- The first payment is approximately 60% of the total contribution, the second payment is 40%

of the total contribution.

- Discount or waiver due to early termination or missing training and competitions is not

possible for any reason;

- Goalies in league teams pay 0% of the determined dues of the team they play in;

Players who register after October 1:
- If you become a member after October 1 of the playing year, the treasurer will make a

payment proposal for the remaining months.

Contribution per team
The membership fee depends on the team a player is registered for. Within the club 'Thor Amsterdam

- Studenten Ice Hockey Association Amsterdam' there are three teams: Thor, Loki and Odin. In

addition, a distinction is made between students, students at other higher institutions and graduates.

The resulting categories that are used to determine the contribution are described below

Contribution Thor and Loki Cat. 1 Students UvA & HvA
Cat. 2 Students higher education other
Cat. 3 graduated

Contribution Odin Cat. 4 Studenten UvA & HvA
Cat. 5 Students higher education other
Cat. 6 graduated

Summer ice contribution
Summer ice takes place in the period from April to June. The contribution for summer ice is in

addition to the contribution for the regular season.

- The costs are calculated for summer ice in February, they are collected in March

- Summer ice registration must be completed in February

- The contribution for summer ice is calculated over 3 months (April to June).

- (during the 2022-2023 season this is possible from May to June due to the World

Championship short track)

- The contribution for summer ice must be paid before 1 March of the relevant playing year;

- Contribution gives you the right to participate in the summer ice training sessions

- Discount or waiver due to early cancellation or missing training is not possible for any reason;

Players who register after April 1st:
- If you want to participate in the summer ice training sessions after April 1 of the relevant

playing year, the treasurer will make you a payment proposal for the remaining months.

Register / unregister competitions:
Competition matches:

Sign Up
Competition registrations will be made via Spond (https://spond.com/welcome). The matches will be

announced here before September 1 of the relevant playing year. A maximum of 15 players + goalie

can always register for a match.

https://spond.com/welcome


- It is desirable that you communicate your availability as soon as possible via Spond for the

training sessions (at least 2 weeks in advance).

- 2 weeks before a league match, the match commissioner will ask the players about their

availability.

- 1 week before a competition match, it will be announced which players will participate in the

match.

- If the maximum number of players is exceeded, a waiting list will be drawn up.

Sign out
Someone may no longer be able to participate for certain reasons. In that case, the following applies:

- If there is a waiting list, a replacement player from the waiting list will be used.

Selection criteria participating players:
The aim is a line-up of a maximum of 15 players + goalie and a minimum of 10 players + goalie. If

more than 15 players sign up, the following will be considered:

- Attendance at trainings

- Presence at competitions

Friendly matches:
For friendlies, extra ice time is purchased by Thor. These costs are covered by the players who register

for these friendly matches. Any player wishing to participate in a friendly match must register and pay

prior to the match.

Sign Up
Registration is the same as for regular competition matches.

Payment friendly matches
Each participating player will receive a payment request from the treasurer no later than one week

before the match based on the number of players participating for the match in question and the cost

of the ice.

Sign out
Someone may no longer be able to participate for certain reasons. In that case, the following applies:

- A replacement player will be sought in consultation with the board. The board will make

every effort to find a replacement player, but the player is responsible for finding a

replacement.

- If there is a waiting list, a replacement player from the waiting list will be used. The costs

incurred by a player will be settled by the replacement player.

- If no replacement player can be found, the cost of the match will be borne by the player who

has opted out.

Additional Duties as a Club Member: Bench Duty and Reffing
Additional duties as a member include helping with the bench and acting as a referee during

matches. Thor provides an overview where club members can see when they are expected to

perform these tasks.



Unsubscribe / Swap
In principle, it is not possible to unsubscribe from the additional tasks. You are allowed to trade with

other members or to substitute someone else for the fulfillment of your task.

You can only unsubscribe if you have also arranged and passed on a replacement. Thor Amsterdam

provides a list of referees who can be called as replacements, whereby any costs of these referees are

for its own account.

As an exception to the aforementioned, if you take on voluntary tasks within the club, it is possible to

unsubscribe from bench duty and/or umpiring in consultation with the board. If you think you qualify

for this, you can indicate this up to 2 weeks in advance. Voluntary duties include, but are not limited

to, the following:

- Committee members

- New member recruitment during inaugural week

- Providing clinics

Code of conduct
As an ice hockey association we conform to the rules of the Dutch Ice Hockey Association

(https://www.ijshockeynederland.nl/organisation) and the International Ice Hockey Federation

(https://www.iihf.com/)

We are a diverse and inclusive club and strive to provide a safe environment for everyone. We do not

accept any transgressive behavior, including, but not limited to, sexual harassment, assault,

discrimination, racism, general human rights violations, fraud, and other statements that violate core

values   such as respect, friendship and fair play.

The board and the trainer reserve the right to refuse on the basis of the above members during

training sessions, competitions and other activities undertaken by the club. This may be on the basis

of the above, but also when it is reasonably expected that unsafe situations may arise, such as, but

not limited to, in the event of damage and injury.

Confidant
Thor Amsterdam will make every effort to have a confidential advisor available at all times. Current

contact person for Thor Amsterdam: Kristine Kotsbakk.

Footage
All rights, including copyrights, rights of club names and logos are held by Thor Studenten Ice Hockey

Association Amsterdam. This also includes newly produced images representing the Thor Student Ice

Hockey Association Amsterdam. The board of Thor Student Ice Hockey Association Amsterdam is free

to use visual material in ways it deems relevant. The author of the visual material has no control over

the way in which the visual material can be used, unless agreements have been made about this in

advance. It is not permitted to store and/or distribute information (including texts, images, sound and

HTML codes) via electronic and printed media or in any other way without express written

permission. By submitting material for publication, you grant Thor Studenten Ice Hockey Association

Amsterdam an unlimited right of use (including the right to publish the material and not to post or

shorten that material, without any consideration being due.
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