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Reglement Atletencommissie van de Nederlandse Bowling Federatie (NBF)
I. Instelling Atletencommissie
Artikel 1: Doel
De Atletencommissie van de NBF, vertegenwoordigd de belangen van de topsporters binnen de NBF:
- de topsporters in de nationale selecties of rankingsysteem en degenen die daar de
voorgaande 12 maanden deel van uit maakten.
- Sporters uitkomend in de hoogste klasse(s)in de landelijke competitie.
De Atletencommissie voert namens de topsporters overleg met het NBF bestuur of een
vertegenwoordiger hiervan (bijvoorbeeld de topsportcoördinator) over het topsportbeleid in algemene
zin en de belangen van de topsporters in het bijzonder. De Atletencommissie heeft als centrale
doelstelling het mede beïnvloeden van het topsportbeleid van de NBF vanuit het gezichtspunt en de
belangen van de topsporters.
Artikel 2: Positie
- De Atletencommissie is een adviesorgaan binnen de NBF (zie algemene reglement NBF stuk
5 artikel 10)
- De Atletencommissie mag zich in haar advisering richten tot het NBF bestuur en/of de
topsportcoördinator van de NBF.
Artikel 3: Taakstelling
De Atletencommissie streeft het bereiken van haar doel na door het uitoefenen van haar in deel II van
dit reglement nader omschreven overlegmomenten en het uitoefenen van haar informatie-,overleg,initiatief-, en adviesrecht binnen de NBF.
Artikel 4: Lidmaatschap en voorwaarden Lidmaatschap
- De Atletencommissie bestaat uit minimaal 3 personen en maximaal 6 personen.
- Als lid komen in aanmerking topsporters die deel uitmaken van de nationale selectie of
ranking systeem.
- Sporters uitkomend in de hoogste klasse(s) in de landelijke competitie.
- Ex EK/WK kernploegleden die niet meer deel uitmaken van de selectie, maar nog wel steeds
nauw betrokken zijn met topsport.
Artikel 5: Kandidaatstelling
Kandidaat leden melden zich aan bij de Atletencommissie (voorzitter) doormiddel van een schriftelijke
sollicitatie na openbare bekendmaking (via de website) van een vacature onder alle sporters in de
nationale selecties of ranking systeem van de NBF. Een keer per jaar zal de atletencommissie een
oproep voor kandidaatstelling uitschrijven.
1. In geval de zittende Atletencommissie daar behoefte aan heeft, kan zij zelfstandig kandidaten
aanzoeken;
2. Kandidaat-leden worden op voordracht van de Atletencommissie door het NBF bestuur
benoemd.
3. In geval er meer geschikte kandidaten zijn dan zetels, worden de kandidaten voorgelegd aan
het NBF bestuur, met een advies van de bestaande Atletencommissie. Het NBF bestuur
benoemt vervolgens de nieuwe leden van de Atletencommissie.
Artikel 6: Zittingsduur en ontslag
1. Een lid word gekozen voor een zittingsduur van maximaal vier jaar met tussentijdse
verkiezingen na 2 jaar.
De commissie stelt een rooster van aftreden op.
2. Herbenoeming is niet mogelijk indien het lid niet meer voldoet aan de vereisten zoals
beschreven in artikel 4
3. Lidmaatschap eindigt verder bij:
o Overlijden;
o het in diskrediet brengen van de Federatie;
o het verspreiden van vertrouwelijke rapporten.

4. Het NBF bestuur kan, eventueel op voordracht van de Atletencommissie, een lid met gedegen
motivering daartoe schorsen. Een schorsing die niet binnen zes maanden gevolgd wordt door
een besluit tot ontslag, eindigt door verloop van die termijn.
Artikel 7: Bestuur Atletencommissie
- De Atletencommissie noemt uit haar midden een voorzitter en een secretaris. De voorzitter
fungeert in ieder geval, maar niet uitsluitend als woordvoerder en als eerste aanspreekpunt
van de Atletencommissie en zit de vergaderingen van de Atletencommissie voor.
- Andere functies worden verdeeld door overige leden van de Atletencommissie.
Artikel 8: Secretariaat
De leden van de Atletencommissie zijn ten allen tijde te bereiken op persoonlijke emailadressen die
publiekelijk gesteld zijn op de website van de NBF onder kop “Organisatie > Bestuur en commissies >
Commissies > Atletencommissie”.
Artikel 9: Vergaderingen
De Atletencommissie vergadert tenminste twee keer per jaar of zoveel vaker als een lid van dit
bestuur dat nodig acht. Vergaderingen zullen plaatsvinden op het bondsbureau.
De topsportcoördinator, als schakel tussen de Atletencommissie en het NBF bestuur, zal hierbij
aanwezig zijn.
Artikel 10: Besluiten
De Atletencommissie beslist bij gewonen meerderheid van stemmen. Bij een even aantal stemmen
beslist de voorzitter het definitieve besluit.
Artikel 11: Budget en faciliteiten
De vergaderingen van de Atletencommissie kunnen zonder kosten voor de leden op het bondsbureau
worden gehouden in overleg met personeel bondsbureau. Overige kosten voor de Atletencommissie
kunnen incidenteel vergoed worden door de indien van te voren overleg en geaccordeerd door het
bondsbureau.

II. Advisering
Artikel 12: Overleg
De topsportcoördinator, als schakel tussen de Atletencommissie en het NBF bestuur, heeft minimaal
twee keer per jaar overleg met de Atletencommissie.
Artikel 13: Initiatiefrecht
De Atletencommissie kan gevraagd en ongevraagd topsportvoorstellen doen aan de
topsportcoördinator c.q het NBF bestuur, Topsportcoördinator .
Artikel 14: Informatierecht
De Atletencommissie krijgt toegang tot inzicht het formele Topsportbeleid van de NBF, vastgelegd in
een meerjaren-c.q een jaarplanning. De topsportcommissie zal van deze beleidsplannen afschriften
ontvangen.
Verder wordt lopend actuele informatie verstrekt over onderwerpen met betrekking op topsport met als
voorbeelden:
-

benoeming en ontslag van nationale trainers en coaches
samenstelling begeleidingsteam voor nationale teams
Vastgestelde selectie systeem
Aangenomen topsporters in commissies en werkgroepen
Vastgestelde Functieprofielen bondscoaches
Subsidieaanvragen / toekenningen

Artikel 15: Adviesrecht
1. De topsportcoördinator/het NBF bestuur is in ieder geval verplicht de Atletencommissie om advies
te vragen in de volgende gevallen:
- kandidaatstelling en benoeming van topsporters in commissies en werkgroepen
- functieprofiel van Bondscoach en van andere leden van het begeleidingsteam
- meerjarenbeleidplan en de daaruit voortvloeiende jaarlijkse beleidsplannen van de afdeling
topsport
- Opzet selectie systeem
- doping
- PR
Het gaat daarbij, uitgezonderd bij de benoeming van topsporters in commissies en werkgroepen, niet
om het adviseren over personen.
2. De adviesaanvraag moet goed voorzien zijn van voldoende relevante achtergrond informatie en
worden ingediend op een zodanig tijdstip dat het advies van de Atletencommissie van wezenlijke
invloed kan zijn op het te nemen besluit.
3. Op verzoek van de Atletencommissie pleegt de topsportcoördinator en/of NBF bestuur
(portefeuillehouder topsport) overleg met de Atletencommissie in geval meer informatie nodig is om tot
adviesvorming te komen.
4. De Atletencommissie brengt zijn advies uiterlijk een week na de adviesaanvraag uit. Bij dringende
adviesaanvragen of lopende zaken die om een snelle afhandeling vragen, kan de Atletencommissie
gevraagd worden een advies binnen 24 uur uit te brengen.
Indien binnen de gestelde termijn geen advies is uitgebracht, wordt de Atletencommissie
verondersteld een
positief advies te hebben verstrekt.
5. Indien de Topsportcoördinator c.q. het NBF bestuur een besluit neemt dat afwijkt van een
op grond van artikel 15.1 gevraagd advies, dan heeft de atletencommissie het recht te vernemen
welke
besluit genomen is en, voor zover dit gecommuniceerd kan worden, wat de redenen zijn om een
advies van
de Atletencommissie niet of slechts ten dele op te volgen.

Artikel 16: Vaststellen en wijzingen van het reglement
Dit reglement wordt door het NBF bestuur vastgesteld, Wijzigingen geschieden door het bestuur, doch
niet na voorafgaande mededeling en onverlet het gestelde in artikel 1.

Dit reglement is door het NBF bestuur goedgekeurd op 7 januari 2009.

