Artikel 9. Het bondsbestuur
1. Het bondsbestuur bestaat uit ten minste vijf
en ten hoogste elf personen. De
bondsvergadering bepaalt het aantal
bestuursleden.
2. De leden van het bondsbestuur worden door
de bondsvergadering uit de leden benoemd.
De voorzitter, secretaris en penningmeester
worden in functie benoemd. De overige
functies worden door de leden van het
bondsbestuur onderling verdeeld.
3. Het lidmaatschap van het bondsbestuur is
niet verenigbaar met het lidmaatschap van
de financiële commissie, de tuchtcommissie,
de commissie van beroep, de
reglementscommissie en de
arbitragecommissie en met het zijn van
afgevaardigde en met het zijn van
bestuurslid van een lid-rechtspersoon.
Werknemers van de NBF zijn niet
benoembaar tot bondsbestuurslid.
4. Het bondsbestuur of ten minste vijf
afgevaardigden kunnen schriftelijk
kandidaten stellen tot uiterlijk drie weken
voor de datum van de voorjaarsvergadering
van de bondsvergadering.
5. De leden van het bondsbestuur worden
benoemd voor de duur van twee jaar en
kunnen telkens aansluitend worden
herbenoemd. Onder een 'jaar' wordt in dit
verband verstaan de periode tussen twee
opeenvolgende voorjaarsvergaderingen van
de bondsvergadering. Bondsbestuursleden
treden in functie de dag na hun benoeming
en treden af aan het eind van de
voorjaarsvergadering van de
bondsvergadering, waarin de duur van hun
benoeming eindigt of waarin zij aftreden.

Artikel 9. Het bondsbestuur
1. Het bondsbestuur bestaat uit ten minste drie
en ten hoogste zeven personen. De
bondsvergadering bepaalt het aantal
bestuursleden.
2. De leden van het bondsbestuur worden door
de bondsvergadering uit de leden benoemd.
De voorzitter, secretaris en penningmeester
worden in functie benoemd. De overige
functies worden door de leden van het
bondsbestuur onderling verdeeld.
3.

4.

5.

Het lidmaatschap van het bondsbestuur is
niet verenigbaar met het lidmaatschap van
de financiële commissie, de tuchtcommissie,
de commissie van beroep, de
reglementscommissie en de
arbitragecommissie en met het zijn van
afgevaardigde en met het zijn van bestuurslid
van een lid-rechtspersoon. Werknemers van
de NBF zijn niet benoembaar tot
bondsbestuurslid.
Het bondsbestuur of ten minste vijf
afgevaardigden kunnen schriftelijk
kandidaten stellen tot uiterlijk drie weken
voor de datum van de voorjaarsvergadering
van de bondsvergadering.
a. De leden van het bondsbestuur worden
benoemd voor de duur van twee jaar en
kunnen telkens aansluitend worden
herbenoemd met dien verstande dat het
lidmaatschap van het bondsbestuur nooit
meer dan acht aaneengesloten jaren kan
beslaan. Onder een 'jaar' wordt in dit verband
verstaan de periode tussen twee
opeenvolgende voorjaarsvergaderingen van
de bondsvergadering. Bondsbestuursleden
treden in functie de dag na hun benoeming
en treden af aan het eind van de
voorjaarsvergadering van de
bondsvergadering, waarin de duur van hun
benoeming eindigt of waarin zij aftreden.
b. De leden van het bondsbestuur treden af
volgens een op te maken rooster dat door of
vanwege de bondsvergadering en/of het
bondsbestuur beschikbaar dient te zijn voor
alle betrokkenen.

Artikel 14. Commissies
1. Het bondsbestuur, de bondsvergadering
alsmede een provinciaal bestuur en een
provinciale vergadering zijn bevoegd
permanente en tijdelijke commissies in te
stellen en de leden van die commissies te
benoemen, te schorsen en te ontslaan. Het
orgaan dat de leden van een commissie
benoemt, voorziet zo nodig ook in
tussentijdse vacatures.
2. De bondsvergadering benoemt de leden van
de financiële commissie, de tuchtcommissie,
de commissie van beroep en de
reglementscommissie.
3. Tenzij de samenstelling, werkwijze, taken en
bevoegdheden van een commissie in de
statuten of een reglement is geregeld,
worden deze bij besluit vastgesteld door het
orgaan dat de commissie heeft ingesteld.
4. Een commissie is verantwoording
verschuldigd aan het orgaan dat haar heeft
ingesteld.
5. Tenzij anders is bepaald of besloten,
bestaat een commissie uit vijf leden,
waarvan de voorzitter in functie wordt
benoemd of gekozen.
6. De leden van een permanente commissie
worden telkens benoemd voor de duur van
twee jaar, tenzij anders is bepaald, en
kunnen aansluitend voor eenzelfde periode
worden herbenoemd. De leden van een
tijdelijke commissie worden benoemd voor
de duur van de aan de commissie verstrekte
opdracht.

Artikel 14. Commissies
1. Het bondsbestuur en de bondsvergadering
zijn bevoegd permanente en tijdelijke
commissies in te stellen en de leden van die
commissies te benoemen, te schorsen en te
ontslaan. Het orgaan dat de leden van een
commissie benoemt, voorziet zo nodig ook in
tussentijdse vacatures.

2.

3.

4.

5.

6.

De bondsvergadering benoemt de leden van
de financiële commissie, de tuchtcommissie,
de commissie van beroep en de
reglementscommissie.
Tenzij de samenstelling, werkwijze, taken en
bevoegdheden van een commissie in de
statuten of een reglement is geregeld,
worden deze bij besluit vastgesteld door het
orgaan dat de commissie heeft ingesteld.
Een commissie is verantwoording
verschuldigd aan het orgaan dat haar heeft
ingesteld.
Tenzij anders is bepaald of besloten, bestaat
een commissie uit vijf leden, waarvan de
voorzitter in functie wordt benoemd of
gekozen.
De leden van een permanente commissie
worden telkens benoemd voor de duur van
twee jaar, tenzij anders is bepaald, en
kunnen aansluitend voor eenzelfde periode
worden herbenoemd met dien verstande dat
het lidmaatschap van de betreffende
commissie nooit meer dan
acht aaneengesloten jaren kan beslaan.
Onder een 'jaar' wordt in dit verband
verstaan de periode tussen twee
opeenvolgende voorjaarsvergaderingen van
de bondsvergadering. De leden van een
tijdelijke commissie worden benoemd voor
de duur van de aan de commissie verstrekte
opdracht.

7.

Tenzij anders is bepaald of besloten,
benoemt elke commissie uit haar midden
een secretaris en verdelen de leden
onderling de overige functies. Het
bondsbestuur kan bepalen dat de
commissie wordt bijgestaan door een
medewerker van het bondsbureau.

Artikel 15. Reglementscommissie
1. De reglementscommissie bestaat uit ten
minste drie leden, die uit hun midden een
voorzitter benoemen. Het lidmaatschap van
de reglementscommissie is onverenigbaar
met het lidmaatschap van het bondsbestuur.

7.

Tenzij anders is bepaald of besloten,
benoemt elke commissie uit haar midden een
secretaris en verdelen de leden onderling de
overige functies. Het bondsbestuur kan
bepalen dat de commissie wordt bijgestaan
door een medewerker van het bondsbureau.

8.

De leden van een commissie treden af
volgens een rooster dat door of vanwege de
bondsvergadering en/of het bondsbestuur
beschikbaar dient te zijn voor alle
betrokkenen.

Artikel 15. Reglementscommissie
1. De reglementscommissie bestaat uit ten
minste drie leden, die uit hun midden een
voorzitter benoemen. Het lidmaatschap van
de reglementscommissie is onverenigbaar
met het lidmaatschap van het bondsbestuur.
2.

3.

7.

Het Bondsbestuur en/of de
bondsvergadering kunnen aan de
reglementscommissie advies vragen over
voorstellen tot aanpassing van de statuten
en/of reglementen. Daarbij dient de
aandacht van de commissie uit te gaan naar
juridische correctheid en onderlinge
consistentie tussen de reglementen van de
NBF.

8.

De leden van de reglementscommissie
worden door de bondsvergadering benoemd
voor de duur van twee jaar en kunnen
aansluitend voor eenzelfde periode worden
herbenoemd met dien verstande dat het
lidmaatschap van de reglementscommissie
nooit meer dan acht aaneengesloten jaren
kan beslaan. Onder een 'jaar' wordt in dit
verband verstaan de periode tussen twee
opeenvolgende voorjaarsvergaderingen van
de bondsvergadering.
De leden van de reglementscommissie
treden af volgens een rooster dat door of
vanwege de bondsvergadering en/of het
bondsbestuur beschikbaar dient te zijn voor
alle betrokkenen.
Het bondsbestuur evalueert jaarlijks samen
met de reglementscommissie de statuten en
reglementen van de NBF om na te gaan of
deze moeten worden aangepast aan nieuwe
ontwikkelingen en/of veranderde dan wel
veranderende omstandigheden.

Artikel 16. Financiële commissie
1. De financiële commissie bestaat uit drie
leden en twee plaatsvervangende leden.
2. De leden van de financiële commissie
worden door vijf afgevaardigden kandidaat
gesteld. Zij worden gekozen voor de duur
van twee jaar en treden af volgens een door
de commissie opgemaakt rooster. De leden
van de financiële commissie zijn na hun
aftreden aansluitend telkens voor eenzelfde
periode herkiesbaar.

Artikel 16. Financiële commissie
1. De financiële commissie bestaat uit drie
leden en twee plaatsvervangende leden.
2. De leden van de financiële commissie
worden door vijf afgevaardigden kandidaat
gesteld. Zij worden gekozen voor de duur
van twee jaar en treden af volgens een door
de commissie opgemaakt rooster. De leden
van de financiële commissie zijn na hun
aftreden aansluitend telkens voor eenzelfde
periode herbenoembaar. Met dien verstande
dat het lidmaatschap van de Financiële
commissie nooit meer dan acht
aaneengesloten jaren kan beslaan. Onder
een 'jaar' wordt in dit verband verstaan de
periode tussen twee opeenvolgende
voorjaarsvergaderingen van de
bondsvergadering.

3.

Het lidmaatschap van de financiële
commissie is niet verenigbaar met het
lidmaatschap van het bondsbestuur of met
het zijn van afgevaardigde.

3.

Het lidmaatschap van de financiële
commissie is niet verenigbaar met het
lidmaatschap van het bondsbestuur.

7.

Het bondsbestuur vraagt de financiële
commissie om advies in alle
aangelegenheden van geldelijke aard, welke
leiden tot inkomsten en uitgaven buiten de
vastgestelde begroting.
De financiële commissie kan, wanneer haar
onderzoek bijzondere boekhoudkundige
kennis vereist, zich voor rekening van de
NBF door een deskundige doen bijstaan. De
financiële commissie overlegt vooraf met het
bondsbestuur over de daaraan verbonden
kosten. Bereiken zij hierover geen
overeenstemming dan beslist de
bondsvergadering.

7.

Het bondsbestuur vraagt de financiële
commissie om advies in voor de NBF
risicovolle financiële aangelegenheden, zulks
naar oordeel van het bondsbestuur.

8.

De financiële commissie kan, wanneer haar
onderzoek bijzondere boekhoudkundige
kennis vereist, zich voor rekening van de
NBF door een deskundige doen bijstaan. De
financiële commissie overlegt vooraf met het
bondsbestuur over de daaraan verbonden
kosten. Bereiken zij hierover geen
overeenstemming dan beslist de
bondsvergadering.
De leden van de Financiële Commissie
treden af volgens een rooster dat door of
vanwege de bondsvergadering en/of het
bondsbestuur beschikbaar dient te zijn voor
alle betrokkenen.

8.

9.

