Huishoudelijk reglement
Lidmaatschap, rechten en verplichtingen van de leden alsmede van de
donateurs, aangeslotenen en duikschoolhouders
Artikel 1
De NOB kent:
leden;
leden van verdienste;
ereleden;
donateurs;
aangeslotenen, en
duikschoolhouders.

Artikel 2
1. Een erelid is een natuurlijk persoon, die zich jegens de onderwatersport en/of
de NOB op bijzonder eervolle wijze onderscheiden heeft.
2. De titel als in het eerste lid bedoeld wordt verleend door een op voordracht van
het bondsbestuur door de ledenraad genomen besluit.
3. Een lid van verdienste is een natuurlijk persoon, die zich voor de
onderwatersport en/of NOB bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt.
4. De titel als in het derde lid bedoeld wordt verleend door een besluit van het
bondsbestuur.
5. De titels als in het eerste en derde lid bedoeld, vervallen door:
a. overlijden;
b. beëindiging van het NOB-lidmaatschap;
c. opzegging aan het bondsbestuur;
d. royement door de ledenraad.
6. Bij het tot stand komen van één van de in dit artikel genoemde titels gaat een
eventueel reeds bestaande andersoortige titel verloren.

Artikel 3
1. Ieder lid moet bij deelname aan onderwatersportactiviteiten over een geldig
bewijs van medische goedkeuring voor de onderwatersport beschikken. Een
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medisch keuringsbewijs wordt door de NOB erkend en als geldig aangemerkt
indien:
a. de keuring is verricht voor het beoefenen van de duiksport en als zodanig
op het keuringsbewijs wordt vermeld;
b. op het keuringsbewijs de keuringsdatum is vermeld;
c. de datum van geadviseerde herkeuring is aangegeven die maximaal drie
jaar na de keuringsdatum mag liggen, vanaf 50-jarige leeftijd mag deze
datum maximaal 1 jaar na de keuringsdatum liggen;
d. het keuringsbewijs is voorzien van handtekening en naamstempel van de
keurend arts.
2. Het gestelde in vorige lid is niet van toepassing op jeugdleden in de leeftijd tot
en met 13 jaar die deelnemen aan het ScubaDoe-programma; zij kunnen
volstaan met een medische verklaring.

Artikel 4
1. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen, die zich bereid verklaard hebben
de NOB financieel te steunen en die als zodanig door het bondsbestuur zijn
aanvaard.
2. Het zijn van donateur eindigt:
a. door opzegging aan het bondsbestuur;
b. bij natuurlijke personen door overlijden;
c. bij rechtspersonen door surséance van betaling, faillissement of verlies
van rechtspersoonlijkheid;
d. door opzegging namens de NOB, door het bondsbestuur.
3. Het bondsbestuur kan een besluit tot opzegging als bedoeld in het vorige lid
sub d. slechts nemen op grond van één der volgende redenen en wel met een
meerderheid van tenminste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen:
a. het niet voldoen aan de geldelijke verplichtingen jegens de NOB;
b. het verricht hebben van handelingen of het zich schuldig gemaakt hebben
aan gedragingen welke de onderwatersport of de NOB schaden of kunnen
schaden.
4. Aangeslotenen zijn natuurlijke personen die door het bestuur zijn toegelaten
en die zich jegens de NOB verplicht hebben om een door de algemene
vergadering vastgestelde minimale bijdrage te voldoen.

Artikel 5
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Het bondsbestuur kan een besluit tot royement uit het lidmaatschap van de NOB (zie
artikel 15, lid 2 van de statuten) slechts nemen op grond van één der volgende
redenen, en wel met een meerderheid van tenminste twee derden van de geldig
uitgebrachte stemmen:
a. het niet voldoen aan de geldelijke verplichtingen jegens de NOB;
b. in het algemeen het verricht hebben van handelingen, het deelnemen aan
evenementen, of het zich schuldig gemaakt hebben aan gedragingen
welke de onderwatersport of de NOB schaden of kunnen schaden.

Artikel 6
1. Het bondsbestuur kan op grond van één van de in artikel 5 van dit
huishoudelijk reglement genoemde redenen of op grond van schorsing door
een bondsvereniging, een lid schorsen.
2. Het bondsbestuur kan een schorsing opheffen.

Artikel 7
1. Het bondsbestuur kan op grond van één van de in artikel 5 genoemde redenen
een lid het recht ontzeggen, om gedurende een bepaalde termijn aan door het
bondsbestuur te bepalen evenementen hier te lande of in het buitenland deel te
nemen, welke termijn ten hoogste twaalf maanden mag bedragen.
2. Het bondsbestuur is bevoegd een volgens dit artikel uitgesproken verbod weer
in te trekken.

Artikel 8
1. Ereleden behoeven geen NOB-contributie te betalen.
2. Donateurs en aangeslotenen betalen een bijdrage met inachtneming van een
jaarlijks door de ledenraad vast te stellen minimum.
3. De door de ledenraad voor het komende bondsjaar vastgestelde hoogte van het
entreegeld, van de bijdrage(n) van de leden (zie artikel 13, lid 1 van de
statuten) en van de donateurs en aangeslotenen wordt vastgelegd in een
contributiebesluit.
4. Bij beëindiging van het lidmaatschap van de NOB vindt geen teruggave plaats
van (een gedeelte van) de bijdrage over het lopende jaar.
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5. Bij het beëindigen van het zijn van donateur of aangeslotene blijven de
financiële verplichtingen voor het lopende bondsjaar bestaan.

Bondsverenigingen
Artikel 9
1. Een vereniging welke als bondsvereniging erkend wenst te worden, geeft
daarvan schriftelijk kennis aan het bondsbestuur, onder inzending in tweevoud
van de (concept) statuten en reglementen, van de lijst van leden en van
diegenen die gerechtigd zijn regelmatig aan de onderwatersportactiviteiten van
de desbetreffende vereniging mee te doen, alsmede van een opgave van namen
en adressen van de bestuursleden.
2. De toelating kan tevens een vereniging betreffen die het beoefenen van
meerdere takken van sport ten doel heeft (multisportvereniging). In dat geval
dient de betreffende afdeling die het beoefenen van de onderwatersport ten
doel heeft herkenbaar te zijn ondergebracht binnen deze vereniging.
3. Het bondsbestuur draagt zorg voor de publicatie van de aanmelding, als
bedoeld in de vorige leden, in de - zo mogelijk eerst volgende - officiële
mededelingen.
4. Elk lid en elke bondsvereniging kan bezwaren tegen erkenning van een
vereniging als bondsvereniging indienen, hetgeen per brief aan het
bondsbestuur dient te geschieden en wel binnen een termijn van dertig dagen
na de publicatie als bedoeld in het vorige lid.
5. Het bondsbestuur beslist binnen de periode vanaf dertig dagen tot zestig
dagen na de publicatie als hiervoor bedoeld of de erkenning verleend kan
worden.
6. Het bondsbestuur gaat niet tot erkenning over:
a. indien het bezwaar heeft tegen de naam van de vereniging of wanneer de
(concept-)statuten of reglementen bepalingen bevatten, welke het bondsbestuur in strijd acht met de belangen van de NOB, of wanneer de
bepalingen, welke het bondsbestuur noodzakelijk acht, daarin ontbreken;
b. indien de vereniging minder dan 15 leden telt;
c. indien het bondsbestuur de bezwaren, als bedoeld in het vierde lid
overneemt;
d. indien van andere gewichtige bezwaren tegen de erkenning is gebleken.
7. Het bondsbestuur kan in uitzonderingsgevallen dispensatie verlenen van het
gestelde in het vorige lid sub b.
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Artikel 10
1. Intrekking van de erkenning als bondsvereniging vindt door het bondsbestuur
plaats:
a. indien de vereniging ontbonden wordt, of te kennen geeft op erkenning
niet langer prijs te stellen;
b. een dergelijke intrekking kan slechts geschieden, indien de uittredende
bondsvereniging aan al haar verplichtingen jegens de NOB heeft voldaan
en het verzoek tot uittreding per aangetekend schrijven aan het
bondsbestuur, per adres Bondsbureau, is verzonden, met inachtneming
van een termijn van dertig dagen;
c. indien de vereniging niet voldoet aan haar verplichtingen jegens de NOB;
d. indien de vereniging personen die door de NOB niet als lid zijn aanvaard,
dan wel op de lijst van royementen van de NOB voorkomen, of die door
het bondsbestuur zijn geschorst, als leden accepteert of aan zulke
personen gelegenheid geeft tot het beoefenen van de onderwatersport;
e. indien de vereniging leden in ploegverband doet deelnemen aan evenementen, welke de onderwatersport of de NOB schaden of kunnen schaden;
f.

indien de vereniging opzettelijk onjuiste opgaven doet of andere
handelingen pleegt of zich schuldig maakt aan gedragingen, welke de
onderwatersport of de NOB schaden of kunnen schaden.

2. Het bondsbestuur is bevoegd de intrekking van de erkenning achterwege te
laten, waarbij aan de desbetreffende vereniging een berisping kan worden
gegeven en/of voorwaarden kunnen worden gesteld.
3. Voor de bondsverenigingen waarvan de erkenning door het bondsbestuur is
ingetrokken, is beroep mogelijk bij de ledenraad. Dit beroep dient binnen
dertig dagen na de kennisgeving van het besluit van het bondsbestuur in een
aangetekende brief, gericht aan het bondsbestuur, per adres Bondsbureau, te
zijn ontvangen.
4. De besluiten als bedoeld in dit artikel dienen te worden genomen met een
meerderheid van het totale aantal leden van het bondsbestuur.
5. Het bondsbestuur is bevoegd de intrekking van erkenning ongedaan te maken.
6. Bondsverenigingen wier erkenning is ingetrokken, blijven gehouden hun
financiële verplichtingen over het lopende bondsjaar te voldoen.

Artikel 11
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Door het aanvragen van erkenning als bondsvereniging onderwerpt een vereniging
zich aan de statuten, het huishoudelijk reglement en alle andere reglementen en
bepalingen van de NOB.

Artikel 12
Bondsverenigingen zijn verplicht:
a. te zorgen dat hun statuten en reglementen niet strijdig zijn met de statuten en
reglementen van de NOB;
b. schriftelijk kennis te geven aan het bondsbestuur van wijzigingen in statuten
en reglementen;
c. er voor te zorgen dat al hun leden en daarmee gelijkgestelden (zie artikel 11
van de statuten) als lid van de NOB zijn aangemeld;
d. er voor te zorgen dat de administrateur van de vereniging zorg draagt voor
een correcte en bijgewerkte ledenadministratie, inclusief de registratie van
bestuurders en verenigingsafgevaardigden;
e. namens de NOB te incasseren en op de door de NOB voorgeschreven wijze en
tijd af te dragen de bondscontributie van de bij hen aangesloten leden en van
hen die met leden worden gelijkgesteld;
f.

bij niet voldoen aan het hierboven sub d. gestelde, bovendien een boete te
betalen als aangegeven in het contributiebesluit;

Artikel 13
1. Bondsverenigingen ontvangen toegang tot het INFO-systeem op e-documents,
de online omgeving waartoe elke clubbestuurder toegang heeft, tegen een
door het bondsbestuur vastgestelde bijdrage.
2. Elke bondsvereniging is verplicht zich zo goed mogelijk op de hoogte te
houden van ontwikkelingen via onder meer de Algemene Ledenvergadering, het
magazine Onderwatersport, de digitale nieuwsbrief en mailings.

Artikel 14
1. Bondsverenigingen zijn bevoegd evenementen te organiseren, mits volgens de
bepalingen door de NOB hieromtrent gesteld.
2. Het bondsbestuur is bevoegd op grond van één van de redenen, in artikel 10,
lid 1 genoemd, een bondsvereniging gedurende een bepaalde termijn het recht
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te ontzeggen om evenementen te organiseren en/of door diens leden daaraan
deel te doen nemen.
3. Het bondsbestuur is bevoegd, een op grond van in lid 2 genomen besluit weer
in te trekken.

Duikscholen
Artikel 15
De erkenning en de erkenningsvoorwaarden van duikscholen zijn vastgelegd in een
afzonderlijk reglement.

Ledenraad
Artikel 16
De ledenraad vergadert:
a. ten minste eenmaal per kalenderjaar, conform artikel 17, lid 2 van de statuten;
b. wanneer het bondsbestuur besluit een vergadering van de ledenraad bijeen te
roepen;
c. wanneer de ledenraad dit nodig oordeelt, waarbij de procedure als omschreven
in artikel 17, lid 8a van de statuten dient te worden gevolgd.

Artikel 17
1. Toegang tot de ledenraadvergadering hebben:
a. de afgevaardigden (respectievelijk hun plaatsvervangers) van de bondsverenigingen en duikscholen;
b. de leden van het bondsbestuur;
c. de ereleden;
d. de leden van de commissies;
e. het bondspersoneel;
f.

de door het bondsbestuur uitgenodigde personen.

2. Alle andere leden, donateurs en aangeslotenen van de NOB hebben toegang,
voor zover de beschikbare ruimte dit toelaat.
3. Op de ledenraad kan het woord gevoerd worden door de personen als bedoeld
in het eerste lid.
4. De personen bedoeld in het tweede lid kunnen het woord voeren op verzoek
van of na verkregen toestemming van de voorzitter.

7
C02 Huishoudelijk reglement (2013)

Artikel 18
1. Op een vergadering van de ledenraad kunnen geldige besluiten worden
genomen - ongeacht het aantal vertegenwoordigde leden - met eenvoudige
meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, zulks met
uitzondering van de vergaderingen bedoeld in artikel 33 van de statuten.
2. Het stemrecht wordt uitgeoefend conform het gestelde in artikel 20 en 21 van
de statuten.

Artikel 19
1. De voorzitter van de NOB treedt op als voorzitter van de ledenraad. Bij diens
verhindering wordt het voorzitterschap waargenomen door één van de andere
leden van het bondsbestuur.
2. Het bondsbestuur van de NOB draagt zorg voor het opstellen van de notulen.

Bondsbestuur
Artikel 20
De zittingsperiode voor een lid van het bondsbestuur is drie jaar.

Geldmiddelen
Artikel 21
Alle commissies dienen jaarlijks voor 1 maart een begroting voor hun taakgebied in bij
het bondsbestuur. Deze begroting vermeldt de kosten van de voorziene projecten in
het komende bondsjaar binnen het taakgebied van de commissie, voorts de kosten van
de vergaderingen en reizen van de commissie en de kosten voor porto en telefoon.

Artikel 22
Mede op basis van de commissiebegrotingen bedoeld in het voorgaande artikel, stelt
het bestuur de begroting van de NOB op. Deze begroting wordt in het bondsbestuur
behandeld en aan de ledenraad ter goedkeuring voorgelegd.

Artikel 23
Het bondsbestuur stelt regels op ter zake van de controle op de wijze waarop de
commissies de hen toegewezen middelen besteden.
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Artikel 24
De hoogte van de jaarlijkse bijdragen van alle categorieën leden, van de minimum
bijdrage van donateurs en aangeslotenen, van de verplichte vergoedingen voor
bondspublicaties en van de boete als bedoeld in artikel 12, sub f, wordt geregeld in
het contributiebesluit.

Artikel 25
Hetgeen wegens het organiseren van of het deelnemen aan evenementen aan de NOB
verschuldigd is, kan in andere reglementen worden geregeld.

Artikel 26
Hetgeen op grond van de bepalingen van dit reglement of andere reglementen aan de
NOB verschuldigd is, moet binnen dertig dagen nadat een nota daarvoor is gezonden
aan de NOB worden voldaan, tenzij binnen genoemde termijn aan de penningmeester
van bezwaren tegen de nota is kennis gegeven en het bedrag is voldaan waarover geen
meningsverschil bestaat. De penningmeester beslist over de bezwaren en de betaling
moet dan geschieden binnen dertig dagen, nadat van deze beslissing is kennis
gegeven.

Artikel 27
Declaraties van de voor de NOB gemaakte onkosten moeten in de regel maandelijks
worden ingediend, tenzij een andere termijn is afgesproken. In ieder geval moet voor
het eind van het bondsjaar een declaratie worden ingediend, betreffende hetgeen nog
door de NOB verschuldigd is. Later ingediende declaraties behoeven door de NOB niet
meer te worden voldaan. Indien over declaraties verschil van mening bestaat, beslist
het bondsbestuur.

Artikel 28
1. Door de ledenraad wordt op voorstel van het bondsbestuur een
registeraccountant aangewezen, die jaarlijks de bondsadministratie, de balans
en de exploitatierekening controleert en voorts nagaat of de
subsidiebepalingen zijn nageleefd.
2. De accountantsverklaring, op basis van het bepaalde in het vorige lid, wordt
opgenomen in het jaarverslag van de NOB en aan de ledenraad voorgelegd.
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Commissies
Artikel 29
Een door het bestuur ingestelde commissie kan:
a. op haar taakgebied gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bondsbestuur;
b. in overleg met het bondsbestuur werkgroepen instellen voor bepaalde
deeltaken;
c. anderen dan haar leden bij haar vergaderingen uitnodigen.

Artikel 30
De leden van het bondsbestuur hebben recht van toegang tot de vergadering van de
commissies en van de werkgroepen als bedoeld in het vorige artikel.

Artikel 31
Het verslag van een commissievergadering dient binnen drie weken toegezonden te
worden aan het bondsbureau ter attentie van het bondsbestuur. Het bondsbestuur
ontvangt tevens de uitnodigingsbrieven voor de commissievergaderingen.

Artikel 32
Het jaarverslag van de commissie van beroep en van de door het bestuur ingestelde
commissies wordt jaarlijks voor 31 januari aan het bondsbestuur gezonden. Dit
verslag, respectievelijk een samenvatting daarvan, maakt deel uit van het jaarverslag
van de NOB.

Procedures met betrekking tot vergaderen
Artikel 33
De stemgerechtigde leden kunnen op elk moment van de vergadering mondeling een
voorstel van orde doen met betrekking tot de volgorde van de agendapunten, de wijze
van behandeling van een onderwerp en/of de wijze van stemmen. Dit voorstel wordt
onmiddellijk behandeld; iedere stemgerechtigde mag hierover het woord voeren.

Artikel 34
1. De voorzitter roept de spreker die van het onderwerp afwijkt tot het onderwerp
terug. Blijft de spreker van het onderwerp afwijken of overschrijdt hij de door
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de voorzitter vastgestelde spreektijd, dan kan de voorzitter hem het woord
ontnemen.
2. Bij ordeverstoring kan de voorzitter een deelnemer van de vergadering
uitsluiten.

Artikel 35
Wanneer een onderwerp naar de mening van de voorzitter voldoende is toegelicht,
stelt hij voor de discussie hierover te sluiten.

Artikel 36
Wanneer geen van de stemgerechtigden een stemming verlangt, kunnen besluiten bij
acclamatie, dat wil zeggen zonder stemming, worden genomen. Evenzo kunnen
benoemingen bij acclamatie worden gedaan, mits er voor elke te vervullen plaats één
kandidaat is.

Artikel 37
1. De volgende wijzen van stemmen zijn mogelijk:
a. bij handopsteken; dit is niet mogelijk bij stemming over reglementen of
personen;
b. hoofdelijk: iedere aanwezige stemgerechtigde brengt na afroep zijn stem
uit met de woorden voor, tegen of blanco, zonder enige toevoeging; dit is
niet mogelijk bij stemming over personen;
c. schriftelijk: iedere aanwezige stemgerechtigde brengt zijn stem uit door
middel van een gesloten en niet-ondertekend stembriefje.
2. Bij schriftelijke stemming geldt verder het volgende:
a. bij stemming over zaken mag het stembriefje uitsluitend de woorden voor,
tegen of blanco vermelden;
b. bij stemming over personen mogen niet meer kandidaten worden
aangeduid dan er plaatsen te vervullen zijn en geen andere kandidaten
dan de bij de aanvang van de stemming officieel gestelde;
c. stemming over personen geschiedt bij voorkeur door middel van
voorgedrukte stembriefjes.
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Artikel 38
1. Met uitzondering van die besluiten, waarover in de statuten of in dit reglement
uitdrukkelijk een andere regeling is getroffen, wordt de uitslag van de
stemming als volgt bepaald:
a. een voorstel wordt geacht te zijn aangenomen, indien de absolute
meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen zich voor het
voorstel heeft uitgesproken. Onder absolute meerderheid wordt verstaan,
de helft plus één van het maximale aantal geldige stemmen, dat door de
aanwezige stemgerechtigden kan worden uitgebracht, mits dit aantal
tenminste gelijk is aan de helft van het quorum plus één;
b. wordt bij verkiezing van personen geen absolute meerderheid verkregen,
dan vindt herstemming plaats;
c. leidt een herstemming over personen niet tot een absolute meerderheid
dan wordt de stemming verdaagd tot een volgende vergadering, tenzij de
vergadering voltallig is of de verkiezing in kwestie naar de mening van de
vergadering geen uitstel gedoogt. In die gevallen worden die personen
(persoon) verkozen geacht, die de meeste stemmen op zich verenigen
(verenigd). Staken in dit geval de stemmen, dan beslist het lot;
d. indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het
voorstel geacht te zijn verworpen.
2. De uitslag van een stemming over een voorstel van orde wordt bepaald door de
eenvoudige meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Is het
aantal stemmen voor en tegen gelijk, dan beslist de voorzitter.

Artikel 39
1. Wanneer een voorstel uit delen bestaat, kan elke stemgerechtigde verzoeken
dat eerst over de delen gestemd wordt en vervolgens over het voorstel in zijn
geheel.
2. Bij stemming over amendementen op een voorstel, worden verschillende amendementen in stemming gebracht, te beginnen met het amendement dat het
meest afwijkt van het oorspronkelijke voorstel, zulks ter beoordeling van de
voorzitter.
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Officiële mededelingen, tijdschriften,
informatiesysteem, website
Artikel 40
1. De ledenraad kan bepalen dat de NOB een tijdschrift voor eigen rekening en
risico uitgeeft. De officiële mededelingen kunnen hierin worden opgenomen.
2. Het bondsbestuur kan de positie van de redactie van het in lid 1 bedoelde
tijdschrift regelen in een redactiestatuut.

Artikel 41
1. Het bondsbestuur beslist of een informatiesysteem wordt uitgegeven.
De bondsverenigingen zijn verplicht een abonnement af te nemen van het
INFO-systeem op e-documents, de online omgeving waartoe elke
clubbestuurder toegang heeft.

Artikel 42
1. Aan de NOB komt bij uitsluiting toe het auteursrecht betreffende alle werken
welke zijn gemaakt op verzoek of instructie van de NOB door een lid, een
commissie, een werkgroep of anderszins, en welke vallen onder het bereik van
de Auteurswet.
2. Het is niet de opzet van de NOB om het verkregen auteursrecht op commerciële
basis te exploiteren. Het gebruik blijft beperkt tot binnen de NOB organisatie.
Verder behouden de oorspronkelijke gerechtigden tot het auteursrecht hun
individueel gebruiksrecht, op voorwaarde dat ook hiervan geen commercieel
gebruik gemaakt wordt.
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