Begeleidende brief statuten en TR bondsvergadering 10 november 2012

Geachte afgevaardigden,
De leden van de Commissie Beheer Reglementen, verder te noemen CBR, heeft zich op verzoek van
het bestuur gebogen over de nieuwe statuten van de NBF.
In de bestuursvergadering van 16 oktober jongstleden heeft het bestuur in samenspraak met de
commissie het definitieve voorstel vastgesteld. Dit document willen we met u bespreken. De
commissie heeft de belangrijkste wijzigingen in een op zichzelf staand document samengevat. U treft
dit eveneens als bijlage aan.
Op een te laat moment kreeg de CBR het verzoek vanuit NOCNSF om reglementering en tuchtrecht
rondom seksuele intimidatie in de statuten op te nemen. Voor de afwikkeling van tuchtzaken als
gevolg van seksuele intimidatie overweegt het bestuur om aan te sluiten bij het Instituut voor
Sportrechtspraak. Daarmee zou het proces aan een professioneel apparaat overgelaten worden. Veel
sportbonden besluiten hiertoe om in het collectief van de georganiseerde sport tot gezamenlijke
aanpak te komen. Voordat het bestuur u dit voornemen definitief kan voorleggen moeten alle ins en
outs worden doorgenomen.
Helaas bleek de tijd hiertoe te kort.
Zoals andere sportbonden in het Sportcluster Veenendaal neigt het bestuur er naar het landelijke
beleid in deze te ondersteunen. Deze intentie is feitelijk een sporttak overstijgend belang, doch het
bestuur onderkent dit belang wel degelijk. In het voorliggende concept is een clausule opgenomen dat
de bondsvergadering kan instemmen met het afwikkelen van kwesties inzake seksuele intimidatie
buiten de NBF om, dus in samenwerking met het Instituut voor Sportrechtspraak. Om die reden is het
ook voor de NBF noodzakelijk dat juristen van het ISR de statuten en de onderliggende reglementen
screenen op de juiste juridische formuleringen en processen terzake.
De bedoeling is dat u op de komende bondsvergadering de voorgestelde wijzigingen in de statuten
beoordeeld om in een definitieve versie in de bondsvergadering van juni 2013
tot besluitvorming te komen. In deze versie zullen dan ook de juiste juridische bepalingen met
betrekking tot seksuele intimidatie zijn opgenomen.
In verband met de voortgang tijdens de bondsvergadering verzoeken wij u vragen ter verduidelijking
c.q commentaar op bepaalde clausules vooraf aan ons te mailen (secretariaat@bowlen.nl).
Nogmaals: de belangrijkste wijzigingen zijn in een document samengevat en tevens zijn per clausule
de 'oude' beschrijvingen vermeld.
Op deze manier kunt u exact zien (in het rood) wat de voorgestelde veranderingen zijn.
Ook wat betreft het tuchtreglement verzoeken wij u vooral te kijken naar de in het rood beschreven
clausules. Deze clausules zien er anders uit dan voorgaande formuleringen.

Namens het bestuur,
Arjan de Vries

