Toelichting voorgesteld statutenwijzigingen
Onze laatste statutenwijziging dateert van 2018. Sindsdien is er een aantal ontwikkelingen geweest
waarop onze statuten aangepast moeten worden. Het gaat dan met name over de AVG, de Wet
bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR), digitaal stemrecht en seksuele intimidatie, doping en
matchfixing. Daarnaast heeft onze jurist nog een aantal kleine aanpassingen gedaan.
In dit document vindt u de voorgestelde wijzigingen en separaat aan dit vergaderstuk sturen wij de
concept statuten. Een enkele tekstuele wijziging is hierin in het rood weergegeven. De huidige
statuten vindt u terug op onze website.
Bestaand:

Artikel 2.4
De NBF sluit zich aan bij nationale en
internationale (bowling)sportorganisaties,
zoals de Fédération Internationale des Quilleurs
("F.I.Q."), de World Tenpin Bowling Association
("WTBA"), de European Tenpin Bowling
Federation ("ETBF") en het Nederlands
Olympisch Comité * Nederlandse Sport
federatie ("NOC*NSF").
Artikel 3.5
Het bondsbestuur houdt een ledenregister bij. In
dit register worden alleen die gegevens
bijgehouden welke voor de realisering van het
doel van de NBF noodzakelijk zijn. Na
voorafgaande toestemming van de
bondsvergadering kan het bondsbestuur
geregistreerde gegevens aan derden
verstrekken, behalve van het lid dat tegen die
verstrekking bij het bondsbestuur schriftelijk
bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 4.1
(nieuwe nummering vanaf hier voor huidige
artikelen vanwege tussenvoegen artikel)
Artikel 4.2.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;

Wijzigingen in:
Artikel 1.5
De NBF is een vereniging zonder winstoogmerk.
Artikel 2.4
De NBF sluit zich aan bij nationale en
internationale (bowling)sportorganisaties,
zoals de de International Bowling Federation
("IBF"), de European Bowling Federation
("EBF") en het Nederlands Olympisch Comité *
Nederlandse Sport Federatie ("NOC*NSF"),
zolang deze bestaan en de NBF als lid of
aangeslotene wordt toegelaten.
Artikel 3.5
Het bondsbestuur houdt een ledenregister bij. In
dit register worden alleen die gegevens
bijgehouden welke voor de realisering van het
doel van de NBF noodzakelijk zijn. Na
voorafgaande toestemming van de
bondsvergadering kan het bondsbestuur
geregistreerde gegevens aan derden
verstrekken, behalve van het lid dat tegen die
verstrekking bij het bondsbestuur schriftelijk
bezwaar heeft gemaakt. De verplichting om de
bondsvergadering hierover te laten besluiten en
het recht op bezwaar geldt niet voor de
noodzakelijk door de NBF aan derden te
verstrekken gegevens en gegevens die aan
overheden of (publiekrechtelijke) instellingen
dienen te worden verstrekt in verband met een
wettelijke verplichting.
Artikel 4.1 (artikel tussengevoegd)
De leden hebben het recht gebruik te maken
van de producten en diensten van de NBF.
Artikel 4.2.d
de statuten en reglementen van de Stichting
Instituut Sportrechtspraak ("ISR") na te leven,
voor zover deze betrekking hebben op het
Tuchtreglement Matchfixing, Nationaal
Dopingreglement en het Tuchtreglement
dopingzaken van het ISR, alsmede de met
betrekking tot doping door de in artikel 4.2 onder
b. van toepassing verklaarde sportspecifieke
bepalingen en voorts het Tuchtreglement
seksuele intimidatie van het ISR na te leven,
alsmede zich te onthouden van (verbaal)
geweld, racistische uitlatingen e.d., in verbale,

non verbale of fysieke zin, opzettelijk of
onopzettelijk, die door het andere lid, die het
ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt
ervaren en zich tegenover elkaar en tegenover
de NBF te gedragen naar wat door de
redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd;

Artikel 4.3
Leden-rechtspersonen zijn verplicht in hun
statuten een bepaling op te nemen houdende
dat de tot haar rechtspersoon toetredende dan
wel toegetreden natuurlijke personen die een
functie bekleden binnen het lid- rechtspersoon
(met uitzondering van de leden van de
tuchtcommissie en van de commissie van
beroep van het ISR), zich verplichten lid te
worden van de NBF. Aanmelding van deze
natuurlijke personen geschiedt door de leden
rechtspersonen bij de NBF.
Artikel 8.7
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. Er is in het de zin van
Matchfixing van het ISR sprake van een
overtreding indien er sprake is van het
reglement Matchfixing.
Artikel 9.6
Royement kan alleen worden uitgesproken
wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van de NBF handelt, of
de NBF op onredelijke wijze benadeelt.
Royement geschiedt door de tuchtcommissie en
de commissie van beroep van het ISR voor
zover zij belast zijn met het berechten van
overtredingen van Tuchtreglement dopingzaken
en het Dopingreglement van het ISR alsmede
van het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie
van het ISR.
Royement geschiedt door de tuchtcommissie
en de commissie van beroep van de NBF voor
zover zij belast zijn met het berechten van
overtredingen van de statuten, reglementen en
besluiten van de NBF en zolang het niet gaat
om zaken die zijn voorbehouden aan de tucht
commissie en de commissie van
beroep van het ISR.

Artikel 4.2.e (artikel tussengevoegd)
Leden van de NBF zijn verplicht op het
(nationaal) dopingreglement gebaseerde
besluiten van de Dopingautoriteit en haar
commissies of organen na te leven;
Artikel 4.3
Leden-rechtspersonen zijn verplicht in hun
statuten een bepaling op te nemen houdende
dat de tot haar rechtspersoon toetredende dan
wel toegetreden natuurlijke personen die een
functie bekleden binnen het lid- rechtspersoon
(met uitzondering van de leden van de
tuchtcommissie en van de commissie van
beroep van het ISR), zich verplichten lid te
worden en blijven van de NBF. Aanmelding van
deze natuurlijke personen geschiedt door de
leden rechtspersonen bij de NBF.
Artikel 8.7
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
Nationaal Dopingreglement en het
Tuchtreglement Matchfixing.

Artikel 9.6
Royement (ontzetting uit het lidmaatschap) kan
alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten
van de NBF handelt, of de NBF op onredelijke
wijze benadeelt. Royement geschiedt door de
tuchtcommissie en de commissie van beroep
van het ISR voor zover zij belast zijn met het
berechten van overtredingen van het
Tuchtreglement dopingzaken en het Nationaal
Dopingreglement van het ISR alsmede van het
Tuchtreglement Seksuele Intimidatie en het
Tuchtreglement Matchfixing van het ISR.
Royement geschiedt door de tuchtcommissie en
de commissie van beroep van de NBF voor
zover zij belast zijn met het berechten van
overtredingen van de statuten, reglementen en
besluiten van de NBF en zolang het niet gaat
om zaken die zijn voorbehouden aan de tucht
commissie en de commissie vanberoep van het
ISR.

Artikel 9.8
(nieuwe nummering vanaf hier voor huidige
artikelen vanwege tussenvoegen artikel)

Artikel 10.1.g
(nieuwe nummering vanaf hier voor huidige
artikelen vanwege tussenvoegen artikel)

Artikel 11.5
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 opeenvolgende reguliere
bondsvergaderingen.
Bondsbestuursleden treden in functie de dag
na hun benoeming en treden af aan het eind
van de bondsvergadering, waarin de duur van
hun benoeming eindigt of waarin zij aftreden
Artikel 13.5
(nieuwe nummering vanaf hier voor huidige
artikelen vanwege tussenvoegen artikel)

Artikel 9.8 (artikel tussengevoegd)
Van een door de tuchtcommissie en de
commissie van beroep van het ISR of de
Tuchtcommissie of Commissie van Beroep
uitgesproken ontzetting kan betrokkene binnen
een maand na ontvangst van de kennisgeving in
beroep gaan bij de desbetreffende commissie
van beroep. Gedurende de beroepstermijn en
hangende het beroep is het lid geschorst.
Artikel 10.1.g (artikel tussengevoegd)
continuïteitscommissie
Artikel 10.3 (artikel tussengevoegd)
De algemene vergadering kiest een
continuïteitscommissie, bestaande uit één of
drie leden en een plaatsvervangend lid die geen
deel mogen uitmaken van het bondsbestuur. De
leden van de continuïteitscommissie worden
gekozen voor de duur van drie jaar en treden
volgens een op te maken rooster af. Zij zijn
aansluitend slechts driemaal herkiesbaar.
Artikel 11.5
a. De leden van het bondsbestuur worden
benoemd voor de duur van drie jaar en kunnen
telkens aansluitend worden herbenoemd met
dien verstande dat het lidmaatschap van het
bondsbestuur nooit meer dan twaalf
aaneengesloten jaren kan beslaan. Onder een
'jaar' wordt in dit verband verstaan de periode
tussen opeenvolgende reguliere
bondsvergaderingen.
Bondsbestuursleden treden in functie de dag na
hun benoeming en treden af aan het eind van
de bondsvergadering, waarin de duur van hun
benoeming eindigt of waarin zij aftreden.
Artikel 13.5 (artikel tussengevoegd)
In geval van belet (langdurige ziekte en/of
afwezigheid) of ontstentenis (aftreden,
overlijden, schorsing, ontslag etc.) van alle
bondsbestuursleden berust het bondsbestuur
tijdelijk bij een door de bondsvergadering
benoemde continuïteitscommissie of door deze
commissie aan te wijzen personen. Voor de
gedurende de periode verrichtte bestuursdaden
worden de aangewezen personen met een
bondsbestuurder gelijkgesteld.
Artikel 13.8 (artikel tussengevoegd)
Een (bonds)bestuurder neemt niet deel aan de
beraadslaging en besluitvorming indien hij
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang
heeft dat tegenstrijdig is aan het belang van de
NBF. Wanneer hierdoor geen rechtsgeldig
(bonds)bestuursbesluit kan worden genomen,
wordt het besluit genomen door de
bondsvergadering.

Artikel 15.2
De bondsvergadering benoemt de leden van de
financiële commissie, de tuchtcommissie van de
NBF en de commissie van beroep van de NBF.

Artikel 15.2
De bondsvergadering benoemt de leden van de
financiële commissie, de
tuchtcommissie van de NBF, de commissie van
beroep van de NBF en de
continuïteitscommissie.

Artikel 15.6
De leden van een permanente commissie
worden telkens benoemd voor de duur van ten
hoogste twee jaar 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 opeenvolgende reguliere
bondsvergaderingen. De leden van een tijdelijke
commissie worden benoemd voor de duur van
de aan de commissie verstrekte opdracht.
Artikel 20.7
(nieuwe nummering vanaf hier voor huidige
artikelen vanwege tussenvoegen artikel)

Artikel 15.6
De leden van een permanente commissie
worden telkens benoemd voor de duur van ten
hoogste drie jaar en kunnen aansluitend voor
eenzelfde periode worden herbenoemd met dien
verstande dat het lidmaatschap van de
betreffende commissie nooit meer dan twaalf
aaneengesloten jaren kan beslaan. Onder een
"jaar" wordt in dit verband verstaan de periode
tussen opeenvolgende reguliere
bondsvergaderingen. De leden van een tijdelijke
commissie worden benoemd voor de duur van
de aan de commissie verstrekte opdracht.
Artikel 20.7 (artikel tussengevoegd)
Stemgerechtigde afgevaardigden kunnen in de
bondsvergadering hun stemrecht uitoefenen
door middel van een elektronisch
communicatiemiddel. Het bondsbestuur kan
hieraan nadere voorwaarden verbinden of
besluiten dat deze mogelijkheid voor een
bepaalde bondsvergadering niet wordt geboden.
Artikel 20.8 (artikel tussengevoegd)
Voor de toepassing van het stemmen door
middel van een elektronisch
communicatiemiddel draagt het bondsbestuur
ervoor zorg dat de stemgerechtigde
afgevaardigde via het elektronisch
communicatiemiddel kan worden
geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen
van de verhandelingen ter vergadering, het
woord kan voeren en het stemrecht kan
uitoefenen
Artikel 20.9 (artikel tussengevoegd)
Stemmen die voorafgaand aan de
bondsvergadering via een elektronisch
communicatiemiddel worden uitgebracht, maar
niet eerder dan op de dertigste dag voor die van
de bondsvergadering, worden gelijkgesteld met
stemmen die ten tijde van de bondsvergadering
worden uitgebracht.
Artikel 23.1
De agenda van een bondsvergadering wordt via
een bericht bekend gemaakt en met de
bijbehorende stukken en toelichtingen
toegezonden aan de leden-rechtspersonen, de
leden van het bondsbestuur en aan de
adviserende leden van de bondsvergadering.

Artikel 23.1
De agenda van een bondsvergadering wordt in
de Officiële Mededelingen bekend gemaakt en
met de bijbehorende stukken en toelichtingen
toegezonden aan de leden-rechtspersonen, de
leden van het bondsbestuur en aan de
adviserende leden van de bondsvergadering.

Artikel 24.3
(nieuwe nummering vanaf hier voor huidige
artikelen vanwege tussenvoegen artikel)
Artikel 26.2
De bondsvergadering stelt de reglementen vast
en wijzigt deze bij een met gewone meerderheid
genomen besluit.

Artikel 24.3 (artikel tussengevoegd)
Het bondsbestuur kan slechts rechtsgeldige
besluiten nemen indien tenminste drie leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Artikel 26.2
De bondsvergadering stelt de reglementen vast
en wijzigt deze bij een met
gewone meerderheid genomen besluit.
Het algemeen reglement noch andere
reglementen binnen de NBF mogen in strijd zijn
met dwingend recht, noch met deze statuten.

