STATUTEN VAN DE NEDERLANDSE BOWLING FEDERATIE
Artikel 4. Rechten en algemene verplichtingen (notariële akte 31 juli 2013)
1. Leden van de NBF zijn tot het volgende verplicht.
a. de statuten en reglementen van de NBF en de besluiten van de bondsvergadering en de
daartoe bevoegde organen na te leven;
b. de van toepassing zijnde wedstrijdbepalingen van de FIQ, de WTBA en de ETBF na te leven.
c. alle financiële verplichtingen tegenover de NBF, vastgelegd in reglementen, dan wel in
besluiten van de bondsvergadering, na te komen;
d. de statuten en reglementen van de Stichting Instituut Sportrechtspraak ("ISR") na te leven,
voor zover deze betrekking hebben op het Dopingreglement en het Tuchtreglement
dopingzaken van het ISR, alsmede de met betrekking tot doping door de in artikel 4.1 onder
b. van toepassing verklaarde sportspecifieke bepalingen en voorts het Tuchtreglement
seksuele intimidatie van het ISR na te leven;
e. de belangen van de NBF en/of van de bowlingsport in het algemeen niet te schaden;
f. alle overige verplichtingen welke de NBF in naam of ten behoeve van de leden aangaat of
welke uit het lidmaatschap van de NBF voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.

Artikel 4. Rechten en algemene verplichtingen (voorstel Commissie Beheer Reglementen juni 2018)
1. Leden van de NBF zijn tot het volgende verplicht.
a. de statuten en reglementen van de NBF en de besluiten van de bondsvergadering en de
daartoe bevoegde organen na te leven;
b. de van toepassing zijnde wedstrijdbepalingen van de FIQ, de WTBA en de ETBF na te leven.
c. alle financiële verplichtingen tegenover de NBF, vastgelegd in reglementen, dan wel in
besluiten van de bondsvergadering, na te komen;
d. de statuten en reglementen van de Stichting Instituut Sportrechtspraak ("ISR") na te leven,
voor zover deze betrekking hebben op het reglement Matchfixing, Dopingreglement en het
Tuchtreglement dopingzaken van het ISR, alsmede de met betrekking tot doping door de in
artikel 4.1 onder b. van toepassing verklaarde sportspecifieke bepalingen en voorts het
Tuchtreglement seksuele intimidatie van het ISR na te leven;
e. de belangen van de NBF en/of van de bowlingsport in het algemeen niet te schaden;
f. alle overige verplichtingen welke de NBF in naam of ten behoeve van de leden aangaat of
welke uit het lidmaatschap van de NBF voortvloeien, te aanvaarden en na te komen
Artikel 6. Tuchtrechtspraak Stichting Instituut Sportrechtspraak (“ISR”), met betrekking tot
seksuele intimidatie en doping (notariële akte 31 juli 2013)
1.

2.

3.

De in dit artikel bedoelde (tucht)rechtspraak heeft uitsluitend betrekking op doping en seksuele
intimidatie, als ook bedoeld in artikel 4.1.d, en is van toepassing op alle leden van de NBF, indien
en voor zover de NBF met het ISR een overeenkomst heeft gesloten waarin de NBF haar
tuchtrechtspraak gedeeltelijk aan het ISR heeft opgedragen.
Op een overtreding van de statuten, reglementen en/of besluiten inzake doping en seksuele
intimidatie is de tuchtrechtspraak van de NBF van toepassing. Deze tuchtrechtspraak geschiedt
in het geval van doping en/of seksuele intimidatie door de tuchtcommissie en de commissie van
beroep van het ISR.
Indien een beslissing, zoals bedoeld in lid 2, tot gevolg heeft dat een besluit nietig is of wordt

4.

5.

vernietigd, kan hieraan noch door het betrokken 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.
Ten behoeve van de door het ISR in de NBF uit te oefenen rechtspraak sluit de NBF met het ISR
een
daartoe strekkende overeenkomst in de zin van artikel 46 van boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek,
krachtens welke overeenkomst het uitoefenen van de overeengekomen rechtspraak in de NBF
wordt
opgedragen aan het ISR. Het bondsbestuur doet van de overeenkomst die het met het ISR heeft
gesloten mededeling aan alle leden van de NBF.
De door het ISR in de NBF krachtens een overeenkomst uit te oefenen (tucht)rechtspraak
geschiedt in
naam, ten behoeve, alsmede voor rekening en risico van de NBF. De NBF vrijwaart het ISR, zijn
bestuursleden, zijn tuchtrechters, zijn bindend adviseurs, zijn ambtelijke secretariaat, zijn
juridisch
secretariaat, zijn deskundigen en zijn juridisch adviseur voor elke aansprakelijkheid ten aanzien
van zowel de door of namens het ISR verzorgde rechtspleging als met betrekking tot de bij de
oprichting van het ISR gekozen en toegepaste constructie van rechtspleging door het ISR in de
NBF.

Artikel 6. Tuchtrechtspraak Stichting Instituut Sportrechtspraak (“ISR”), met betrekking tot
matchfixing, seksuele intimidatie en doping (voorstel Commissie Beheer Reglementen juni 2018)
1.

2.

3.

4.

5.

De in dit artikel bedoelde (tucht)rechtspraak heeft uitsluitend betrekking op matchfixing, doping
en seksuele intimidatie, als ook bedoeld in artikel 4.1.d, en is van toepassing op alle leden van
de NBF, indien en voor zover de NBF met het ISR een overeenkomst heeft gesloten waarin de
NBF haar tuchtrechtspraak gedeeltelijk aan het ISR heeft opgedragen.
Op een overtreding van de statuten, reglementen en/of besluiten inzake matchfixing, doping en
seksuele intimidatie is de tuchtrechtspraak van de NBF van toepassing. Deze tuchtrechtspraak
geschiedt in het geval van matchfixing, doping en/of seksuele intimidatie door de
tuchtcommissie en de commissie van beroep van het ISR en kunnen door de aanklager van het
ISR maatregelen worden opgelegd wegens het niet naleven van deze
regelementen. De aanklager van het ISR wordt bijgestaan door het ambtelijk secretariaat en het
juridisch secretariaat van het Instituut Sportrechtspraak
Indien een beslissing van de aanklager, zoals bedoeld in lid 2, tot gevolg heeft dat een besluit
nietig is of wordt vernietigd, kan hieraan noch door het betrokken 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. Terwijl
evenmin aanspraak kan worden gemaakt op een gewijzigde uitslag of op het opnieuw houden
van een wedstrijd en/of evenement.
Ten behoeve van de door het ISR in de NBF uit te oefenen rechtspraak sluit de NBF met het ISR
een daartoe strekkende overeenkomst in de zin van artikel 46 van boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek, krachtens welke overeenkomst het uitoefenen van de overeengekomen rechtspraak
in de NBF wordt opgedragen aan het ISR. Het bondsbestuur doet van de overeenkomst die het
met het ISR heeft gesloten mededeling aan alle leden van de NBF.
De door het ISR in de NBF krachtens een overeenkomst uit te oefenen (tucht)rechtspraak en
geschillenbeslechting geschiedt in naam, ten behoeve, alsmede voor rekening en risico van de

NBF. De NBF vrijwaart het ISR, zijn bestuursleden, zijn tuchtrechters, zijn aanklagers, zijn
bindend adviseurs, zijn ambtelijke secretariaat, zijn juridisch secretariaat, zijn deskundigen en
zijn juridisch adviseur voor elke aansprakelijkheid ten aanzien van zowel de door of namens het
ISR verzorgde rechtspleging als met betrekking tot de bij de oprichting van het ISR gekozen en
Toegepaste constructie van rechtspleging door het ISR in de NBF.
Artikel 7. Tuchtrechtspraak Stichting Instituut Sportrechtspraak (“ISR”), met betrekking tot
seksuele intimidatie en doping, vervolg notariële akte 31 juli 2013)
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

De in dit artikel bedoelde (tucht)rechtspraak heeft uitsluitend betrekking op doping en seksuele
intimidatie.
Het bondsbestuur behoeft voor het aangaan en het wijzigen van de overeenkomst met het ISR
de voorafgaande goedkeuring van de bondsvergadering.
Met betrekking tot de aan het ISR opgedragen (tucht)rechtspraak gelden de met het ISR
overeengekomen reglementen als de van toepassing zijnde reglementen van de NBF, welke
reglementen door het bestuur van het ISR worden vastgesteld en gewijzigd.
De van toepassing zijnde reglementen van het ISR treden in de NBF in werking op de door het
bondsbestuur van de NBF met het ISR 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 ISR 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 NBF is niet bevoegd
zelf een wijziging in een van toepassing zijnd reglement van het ISR aan te brengen.
Tenzij in een reglement van het ISR anders is bepaald, zijn de van toepassing zijnde reglementen
van het ISR op de leden van de NBF van toepassing volgens de laatste, door het bestuur van het
ISR vastgestelde versie, zoals gepubliceerd op de website en in de databank van het ISR.
De NBF en haar leden aanvaarden te allen tijde en zonder enig voorbehoud volledig de
toepasselijkheid van de overeengekomen reglementen van het ISR inzake doping en seksuele
intimidatie op de (tucht)rechtspraak van de NBF. 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
De leden aanvaarden voor de duur van hun lidmaatschap van de NBF de in dit artikel ten
hunnen laste door de NBF in de overeenkomst met het ISR aangegane verplichtingen, alsmede
voor de duur na de beëindiging van hun lidmaatschap van de NBF indien zij alsdan betrokken
zijn bij een bij het ISR in behandeling zijnde zaak, zulks totdat in die zaak onherroepelijk is
beslist.

Artikel 7. Tuchtrechtspraak Stichting Instituut Sportrechtspraak (“ISR”), met betrekking tot
matchfixing, seksuele intimidatie en doping, (vervolg voorstel Commissie Beheer Reglementen
juni 2018)
1.
2.
3.

De in dit artikel bedoelde (tucht)rechtspraak heeft uitsluitend betrekking op matchfixing, doping
en seksuele intimidatie.
Het bondsbestuur behoeft voor het aangaan en het wijzigen van de overeenkomst met het ISR
de voorafgaande goedkeuring van de bondsvergadering.
Met betrekking tot de aan het ISR opgedragen (tucht)rechtspraak gelden de met het ISR
overeengekomen reglementen als de van toepassing zijnde reglementen van de NBF, welke

4.

5.

6.

7.

reglementen door het bestuur van het ISR worden vastgesteld en gewijzigd.
De van toepassing zijnde reglementen van het ISR treden in de NBF in werking op de door het
bondsbestuur van de NBF met het ISR 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 ISR 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 NBF is niet bevoegd
zelf een wijziging in een van toepassing zijnd reglement van het ISR aan te brengen.
Tenzij in een reglement van het ISR anders is bepaald, zijn de van toepassing zijnde reglementen
van het ISR op de leden van de NBF van toepassing volgens de laatste, door het bestuur van het
ISR vastgestelde versie, zoals gepubliceerd op de website en in de databank van het ISR.
De NBF en haar leden aanvaarden te allen tijde en zonder enig voorbehoud volledig de
toepasselijkheid van de overeengekomen reglementen van het ISR inzake matchfixing, doping
en seksuele intimidatie op de (tucht)rechtspraak van de NBF. 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
De leden aanvaarden voor de duur van hun lidmaatschap van de NBF de in dit artikel ten
hunnen laste door de NBF in de overeenkomst met het ISR aangegane verplichtingen, alsmede
voor de duur na de beëindiging van hun lidmaatschap van de NBF indien zij alsdan betrokken
zijn bij een bij het ISR in behandeling zijnde zaak, zulks totdat in die zaak onherroepelijk is
beslist.

Artikel 8. Tuchtrechtspraak Stichting Instituut Sportrechtspraak (“ISR”), met betrekking tot
seksuele intimidatie en doping, vervolg (notariële akte 31 juli 2013)
1.
2.

3.

4.

5.

6.

De in dit artikel bedoelde (tucht)rechtspraak heeft uitsluitend betrekking op doping en seksuele
intimidatie.
Op de leden is ingeval van seksuele intimidatie van toepassing het Tuchtreglement seksuele
intimidatie van het ISR. Op de leden is in dopinggevallen van toepassing het Tuchtreglement
dopingzaken en het Dopingreglement, de daarvan deel uitmakende dopinglijsten, de Bijlage
Dispensaties en de bijlage Whereabouts van het ISR. Wanneer het Dopingreglement wordt
overtreden, geschiedt de tuchtrechtspraak met inachtneming van het Tuchtreglement
dopingzaken en het Dopingreglement van het ISR.
Wanneer gesproken wordt over de tuchtcommissie en de commissie van beroep van het ISR
worden hieronder tevens begrepen hun algemeen voorzitters, kamers, kamervoorzitters
alsmede het ambtelijk en het juridisch secretariaat van het ISR.
Met inachtneming van bepaalde in het Dopingreglement is het bondsbestuur bevoegd naar
aanleiding van een overtreding van het Dopingreglement een ordemaatregel te nemen, welke
ordemaatregel een beleidsmaatregel en geen tuchtrechtelijke straf is. Het bondsbestuur is op
grond van het Tuchtreglement seksuele intimidatie eveneens bevoegd een ordemaatregel te
nemen, welke ordemaatregel een beleidsmaatregel en geen tuchtrechtelijke straf is.
Voor de duur van de in artikel 6 lid 1 bedoelde overeenkomst zijn de tuchtcommissie en de
commissie van beroep van het ISR een orgaan van de NBF. De tuchtcommissie en de commissie
van beroep spreken recht in naam van de NBF en hun uitspraken gelden als uitspraken van de
NBF.
De leden van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep van het ISR worden benoemd
door het bestuur van het ISR. De tuchtcommissie en de commissie van beroep van het ISR
kennen elk een dopingkamer die met het behandelen van een overtreding van het

Dopingreglement is belast. De tuchtcommissie en de commissie van beroep van het ISR kennen
elk tevens een kamer die is belast met het behandelen van overtredingen seksuele intimidatie
betreffende. De commissies worden bijgestaan door het ambtelijk secretariaat en het juridisch
secretariaat van het ISR.
7. Er is in het kader van de tuchtrechtspraak van het ISR sprake van een overtreding indien er
sprake is van een overtreding in de zin van het Tuchtreglement seksuele intimidatie,
Tuchtreglement dopingzaken en/of van het Dopingreglement.
8. Het Tuchtreglement seksuele intimidatie en het Tuchtreglement dopingzaken van het ISR
regelen de wijze van het benoemen van de leden van de tuchtcommissie en van de commissie
van beroep van het ISR, hun samenstelling, bevoegdheden en werkwijze, alsmede de
overtreding, de op te leggen straffen, de procesgang en de rechten en verplichtingen van het in
overtreding zijnde lid.
9. Een uitspraak van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep van het ISR is bindend,
zowel voor het betrokken lid, de andere leden van de NBF als voor de NBF zelf. De in lid 4
genoemde ordemaatregel van het bondsbestuur is bindend voor de duur van die maatregel.
10. Alle leden, organen en commissies van de NBF 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
ISR en zijn tevens gehouden mee te werken aan het ten uitvoerleggen van de door deze
commissies opgelegde straffen.
Artikel 8. Tuchtrechtspraak Stichting Instituut Sportrechtspraak (“ISR”), met betrekking tot
matchfixing, seksuele intimidatie en doping, vervolg (voorstel Commissie Beheer Reglementen
juni 2018)
1.
2.

3.

4.

5.

6.

De in dit artikel bedoelde (tucht)rechtspraak heeft uitsluitend betrekking op matchfixing,
doping en seksuele intimidatie.
Op de leden is ingeval van seksuele intimidatie van toepassing het Tuchtreglement seksuele
intimidatie van het ISR. Op de leden is in dopinggevallen van toepassing het Tuchtreglement
dopingzaken en het Dopingreglement, de daarvan deel uitmakende dopinglijsten, de Bijlage
Dispensaties en de bijlage Whereabouts van het ISR. Wanneer het Dopingreglement wordt
overtreden, geschiedt de tuchtrechtspraak met inachtneming van het Tuchtreglement
dopingzaken en het Dopingreglement van het ISR. Op de leden is ingeval van matchfixing het
reglement Matchfixing van het ISR van toepassing.
Wanneer gesproken wordt over de tuchtcommissie en de commissie van beroep van het ISR
worden hieronder tevens begrepen hun aanklagers, algemeen voorzitters, kamers,
kamervoorzitters alsmede het ambtelijk en het juridisch secretariaat van het ISR.
Met inachtneming van bepaalde in het Dopingreglement is het bondsbestuur bevoegd naar
aanleiding van een overtreding van het Dopingreglement een ordemaatregel te nemen, welke
ordemaatregel een beleidsmaatregel en geen tuchtrechtelijke straf is. Het bondsbestuur is op
grond van het Tuchtreglement seksuele intimidatie eveneens bevoegd een ordemaatregel te
nemen, welke ordemaatregel een beleidsmaatregel en geen tuchtrechtelijke straf is.
Voor de duur van de in artikel 6 lid 1 bedoelde overeenkomst zijn de aanklagers, tuchtcommissie
en de commissie van beroep van het ISR een orgaan van de NBF. De aanklagers, tuchtcommissie
en de commissie van beroep spreken recht in naam van de NBF en hun uitspraken gelden als
uitspraken van de NBF.
De aanklagers, leden van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep van het ISR
worden benoemd door het bestuur van het ISR. De tuchtcommissie en de commissie van beroep
van het ISR kennen elk een dopingkamer die met het behandelen van een overtreding van het
Dopingreglement is belast. De tuchtcommissie en de commissie van beroep van het ISR kennen
elk tevens een kamer die is belast met het behandelen van overtredingen seksuele intimidatie

7.

8.

9.

10.

betreffende. De aanklagers, commissies worden bijgestaan door het ambtelijk secretariaat en
het juridisch secretariaat van het ISR.
Er is in het kader van de tuchtrechtspraak van het ISR sprake van een overtreding indien er
sprake is van een overtreding in de zin van het Tuchtreglement seksuele intimidatie,
Tuchtreglement dopingzaken en/of van het Dopingreglement. Er is in het de zin van Matchfixing
van het ISR sprake van een overtreding indien er sprake is van het reglement Matchfixing.
Het Reglement Matchfixing, Tuchtreglement seksuele intimidatie en het Tuchtreglement
dopingzaken van het ISR regelt de wijze van het benoemen van de leden van de tuchtcommissie
en van de commissie van beroep van het ISR, hun samenstelling, bevoegdheden en werkwijze,
alsmede de overtreding, de op te leggen straffen, de procesgang en de rechten en
verplichtingen van het in overtreding zijnde lid. En regelt de wijze van benoemen van de
aanklagers, de kwaliteitseisen waar een aanklager aan moet voldoen, bevoegdheden en
werkwijze, alsmede de mogelijke maatregelen, besluiten die de aanklager kan nemen en
voorstellen die de aanklager aan betrokkene kan doen, de procesgang en de rechten en
verplichtingen van het in overtreding zijnde lid.
Een uitspraak van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep van het ISR is bindend,
zowel voor het betrokken lid, de andere leden van de NBF als voor de NBF zelf. De in lid 4
genoemde ordemaatregel van het bondsbestuur is bindend voor de duur van die maatregel. De
aanklager kan maatregelen nemen overeenkomstig het van toepassing verklaarde reglementen.
De maatregel geldt als maatregel van de bond.
Alle leden, organen en commissies van de NBF zijn gehouden mede te werken aan het tot stand
komen van een uitspraak van de aanklagers, de tuchtcommissie en/of van de commissie van
beroep van het ISR en zijn tevens gehouden mee te werken aan het ten uitvoerleggen van de
door deze commissies opgelegde straffen. Een door de betrokkene geaccepteerd
schikkingsvoorstel van de aanklager is bindend, zowel voor het betrokken lid, de andere leden
van de bond als voor de bond zelf.

Artikel 10. Organisatie (notariële akte 31 juli 2013)
1. De NBF kent als hoogste orgaan de bondsvergadering waarin alle leden van de NBF door
afgevaardigden zijn vertegenwoordigd.
2. Organen van de NBF zijn:
a. de bondsvergadering ;
b. het bondsbestuur;
c. de financiële commissie;
d. de tuchtcommissie van de NBF;
e. de commissie van beroep van de NBF;
f. de tuchtcommissie en de commissie van beroep van het ISR voor zover zij belast zijn:
1) met het berechten van overtredingen van het Dopingreglement en van het
Tuchtreglement dopingzaken van het ISR alsmede
2) met het berechten van overtredingen van het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie van
het ISR;
g. voorts die personen en commissies die op grond van de statuten door de bondsvergadering
zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is
toegekend.
3. Het bondsbestuur is belast met de leiding van de NBF.
4. Afgevaardigden in de bondsvergadering en leden van de organen van de NBF genoemd in lid 2
mogen niet tegelijkertijd lid zijn van andere in lid 2 vermelde organen.
5. Werknemers in dienst van de NBF mogen geen lid zijn van de in lid 2 vermelde organen en niet
zijn aangewezen als afgevaardigde.

6.

Natuurlijke personen die functioneel zijn betrokken bij het ISR mogen niet zijn aangewezen als
afgevaardigde, niet in dienst zijn van de NBF en geen lid zijn van de in lid 2 vermelde organen.

Artikel 10. Organisatie (voorstel Commissie Beheer Reglementen juni 2018)
1.
2.

3.
7.
8.
9.

De NBF kent als hoogste orgaan de bondsvergadering waarin alle leden van de NBF door
afgevaardigden zijn vertegenwoordigd.
Organen van de NBF zijn:
a. de bondsvergadering ;
b. het bondsbestuur;
c. de financiële commissie;
d. de tuchtcommissie van de NBF;
e. de commissie van beroep van de NBF;
f. de aanklager, tuchtcommissie en de commissie van beroep van het ISR voor zover zij belast
zijn:
1) met het berechten van overtredingen van het Dopingreglement en van het
Tuchtreglement dopingzaken van het ISR alsmede
2) met het berechten van overtredingen van het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie van
het ISR;
3) met het berechten van overtredingen van het reglement Matchfixing van het ISR;
g. voorts die personen en commissies die op grond van de statuten door de bondsvergadering
zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is
toegekend.
Het bondsbestuur is belast met de leiding van de NBF.
Afgevaardigden in de bondsvergadering en leden van de organen van de NBF genoemd in lid 2
mogen niet tegelijkertijd lid zijn van andere in lid 2 vermelde organen.
Werknemers in dienst van de NBF mogen geen lid zijn van de in lid 2 vermelde organen en niet
zijn aangewezen als afgevaardigde.
Natuurlijke personen die functioneel zijn betrokken bij het ISR mogen niet zijn aangewezen als
afgevaardigde, niet in dienst zijn van de NBF en geen lid zijn van de in lid 2 vermelde organen.
Een aanklager treedt af indien hij tot de bondsvergadering, het bondsbestuur, de
tuchtcommissie, de commissie van beroep wordt benoemd.

Artikel 24. Besluiten van organen anders dan de tuchtcommissie en de commissie van beroep van
de Stichting Instituut Sportrechtspraak (“ISR”) notariële akte 31 juli 2013)
1.
2.

3.

Het in dit artikel bepaalde is van toepassing op alle besluiten die in de NBF worden genomen.
Lid 8 is alleen van toepassing op de besluitvorming in de bondsvergadering.
De voorzitter van een orgaan of van een commissie leidt de vergadering. De voorzitter stelt
daarin de orde van de vergadering vast, behoudens het recht van de vergadering daarin
wijziging te brengen. De voorzitter heeft het recht de beraadslagingen te sluiten indien de
voorzitter meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te
openen wanneer een derde van het aantal leden van het desbetreffende orgaan het verlangen
hiertoe kenbaar maakt.
Tenzij in de statuten of in een reglement anders is bepaald, worden besluiten in vergaderingen
genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onder meerderheid
wordt verstaan meer dan de helft van de door stemgerechtigde leden uitgebrachte stemmen, zo

nodig door afronding naar boven. Indien stemmen staken is geen meerderheid behaald.
4. Ongeldige stemmen zijn stemmen uitgebracht door een geschorste stemgerechtigde en
wanneer schriftelijk is gestemd voorts: blanco stemmen en stemmen die een andere aanduiding
bevatten dan voor de betreffende stemming noodzakelijk is.
5. Tenzij in de statuten anders is bepaald en met uitzondering van de bondsvergadering, brengt
iedere stemgerechtigde in de betreffende vergadering één stem uit. Een stemgerechtigde kan
één andere stemgerechtigde schriftelijk een volmacht verlenen namens het stemgerechtigd lid
in een vergadering diens stem uit te brengen. Een stemgerechtigde kan slechts door één andere
stemgerechtigde worden gemachtigd.
6. De stemming over personen gebeurt schriftelijk met gesloten stembriefjes. De stemming over
zaken gebeurt hoofdelijk. De vergadering kan echter tot een schriftelijke stemming besluiten. In
elk geval wordt schriftelijk gestemd indien een stemgerechtigde een schriftelijke stemming
verlangt.
7. Indien bij een stemming over personen geen van de kandidaten bij de eerste stemming een
twee derde meerderheid behaalt, wordt een tweede stemming gehouden tussen de kandidaten
die het hoogste respectievelijk het hoogste en het op één na hoogste aantal stemmen hebben
behaald. Staken bij de tweede stemming de stemmen, dan wordt een derde stemming
gehouden. Benoemd is die kandidaat die bij de tweede of de derde stemming de gewone
meerderheid haalt, of door loting na een derde stemming is aangewezen.
8. Bij een schriftelijke stemming in de bondsvergadering benoemt de bondsvoorzitter een
stembureau van drie leden, die geen lid van het bondsbestuur mogen zijn. Het stembureau
onderzoekt de geldigheid van de uitgebrachte stemmen, berekent de uitslag en doet daarvan
mededeling.
9. Over alle voorstellen en voorstellen tot wijziging wordt in volgorde van indienen gestemd, tenzij
naar het oordeel van de voorzitter een later ingediend voorstel een verder reikende strekking
heeft dan een eerder ingediend voorstel en daardoor eerder dient te worden behandeld.
Wanneer een voorstel tot wijziging is ingediend, komt dit eerst in stemming. Een voorstel tot
wijziging van een geagendeerd onderwerp mag niet de strekking hebben het doel van het
voorstel te wijzigen of aan te tasten, zulks ter uitsluitende beoordeling van de voorzitter.
Indien voor het aannemen van een voorstel een gekwalificeerde meerderheid is vereist, geldt
dezelfde meerderheid voor het aannemen van een voorstel tot wijziging op het voorstel.
10. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel over de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een
niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van
de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk
vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering dit
verlangt of wanneer de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk gebeurde - een
stemgerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
Artikel 24. Besluiten van organen anders dan de aanklagers, tuchtcommissie en de commissie van
beroep van de Stichting Instituut Sportrechtspraak (“ISR”) (voorstel Commissie Beheer
Regelementen juni 2018)
Rest van het artikel is ongewijzigd.

