
 

 

C01-Statuten (2022) 

 

STATUTEN  
NAAM EN ZETEL  
Artikel 1  

1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Onderwatersport Bond.  

2. Zij heeft haar zetel te Veenendaal.  

3. De vereniging wordt hierna aangeduid met: NOB.  

 

DUUR  
Artikel 2  

De NOB is opgericht op 1 oktober 1962 en duurt voor onbepaalde tijd voort.  

 

DOEL  
Artikel 3  

De NOB heeft ten doel:  

 de veilige beoefening van de onderwatersport mogelijk te maken en te 

bevorderen;  

 het uitdragen van de betekenis van de onderwatersport voor de maatschappij;  

 het bundelen en behartigen van de belangen van onderwatersporters en in het 

bijzonder van haar leden;  

 te ijveren voor het behoud van het mariene milieu;  

 te streven naar een harmonieuze en effectieve samenwerking met de 

betrokken overheidsinstanties;  

 de onderwatersport in Nederland als landelijk overkoepelende organisatie te 

vertegenwoordigen en zich aan te sluiten bij nationale en internationale 

(onderwater)sportorganisaties. 

 

ORGANEN  
Artikel 4  

1. De NOB bezit volledige rechtsbevoegdheid. 

2. De organen van NOB zijn:  
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a. de Ledenraad;  

b. het bestuur;  

c. de tuchtcommissie, de commissie van beroep NOB en de 

continuïteitscommissie;  

d. de tuchtcommissie en de commissie van beroep van de Stichting 

Instituut Sportrechtspraak voor zover zij belast zijn met het berechten 

van overtredingen van het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie en 

Dopingzaken;  

e. de aanklager van De Stichting Instituut Sportrechtspraak;  

f. alsmede alle overige personen en commissies die krachtens de statuten 

door de Ledenraad zijn belast met een nader omschreven taak en aan 

wie door de Ledenraad beslissingsbevoegdheid wordt toegekend.  

3. De Ledenraad kiest een continuïteitscommissie, bestaande uit één of drie leden 

en een plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. 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 

tweemaal herkiesbaar. 

4. De organen van de NOB bezitten geen rechtspersoonlijkheid.  

 

GELDMIDDELEN  
Artikel 5  

1. De geldmiddelen van de NOB bestaan uit:  

a. contributies, donaties en bijdragen van aangeslotenen;  

b. opbrengsten van belegde middelen en dienstverlening;  

c. schenkingen, legaten en erfstellingen;  

d. subsidies;  

e. alle andere baten en inkomsten.  

2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van      

boedelbeschrijving.  

 

HET BESTUUR  
Artikel 6  

1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf, doch maximaal zeven personen.  

2. Tot leden van het bestuur zijn benoembaar leden-natuurlijke personen. Een  



 

3 

C01-Statuten (2022) 

 

bestuurslid kan niet tevens afgevaardigde zijn noch direct of indirect 

werkzaamheden voor de NOB verrichten en daarvoor honorarium ontvangen 

(tenzij als instructeur).  

3. Bestuursleden worden door de Ledenraad benoemd op niet bindende 

voordracht van het bestuur of ten minste drie leden-rechtspersonen. 

  

Artikel 7  

1. De voorzitter wordt door de Ledenraad in functie benoemd. De overige 

bestuurstaken worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld.  

2. De benoeming van een bestuurslid geschiedt voor een periode van ten hoogste 

drie jaar.  

3. Bestuursleden zijn maximaal tweemaal herbenoembaar. Een bestuurslid kan 

maximaal negen jaar bestuurslid zijn.  

4. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Bij een tussentijdse vacature 

neemt het nieuwe bestuurslid op het rooster de plaats in van degene die hij 

opvolgt; een zodanig benoemd bestuurslid kan echter tweemaal herbenoemd 

worden.  

5. De kandidaatstelling door het bestuur geschiedt uiterlijk vier weken en door de 

leden twee weken voor de datum waarop de Ledenraad wordt gehouden, waarin 

in die bestuursfunctie dient te worden voorzien en wel schriftelijk onder opgave 

van naam en kwalificaties van de gestelde kandidaat.  

6. Een bestuurslid kan te allen tijde door de Ledenraad worden geschorst of 

ontslagen. Een schorsing die niet binnen zes maanden gevolgd wordt door een 

besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.  

7. Het bestuur kan voorts om dringende redenen een bestuurslid schorsen in 

afwachting van het besluit van de eerstvolgende Ledenraad.  

8. Een besluit tot schorsing of ontslag door de Ledenraad of tot schorsing door 

het bestuur kan slechts worden genomen met ten minste twee/derde 

meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.  

9. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:  

a. door overlijden;  

b. door bedanken;  

c. door periodiek aftreden.  

 

 



 

4 

C01-Statuten (2022) 

 

BESTUURSTAAK  
Artikel 8  

1. Het bestuur draagt zorg voor de naleving van de statuten en voor de uitvoering 

van genomen besluiten.  

2. De taak en de werkwijze van het bestuur kunnen nader worden uitgewerkt in 

een reglement.  

 

BESTUURSVERGADERING  
Artikel 9  

1. Het bestuur vergadert volgens een door hem vast te stellen rooster en voorts 

wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen.  

2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien alle 

bestuursleden met deze wijze van stemming akkoord gaan.  

3.  

a. Alle rechtsgeldige besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld 

in lid 2, worden genomen indien tenminste drie leden aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn en met een meerderheid van de uitgebrachte 

geldige stemmen, tenzij de statuten anders bepalen. Bij staking van 

stemming komt geen besluit tot stand.  

b. Blanco stemmen zijn ongeldig.  

4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de 

voorzitter of een bestuurslid anders wenst.  

5. Een bestuurslid kan zich niet laten vertegenwoordigen. 

6.   

a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de 

stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen 

besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd 

voorstel.   

b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde 

oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zo nodig het te nemen 

besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien 

een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de 

rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.  

7. In een reglement kunnen nadere regels worden opgenomen met betrekking tot 

bestuursvergaderingen en besluitvorming.  
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8. Bestuursvergaderingen zijn besloten vergaderingen. De voorzitter kan 

besluiten dat derden worden toegelaten.  

 

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING  
Artikel 10  

1. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen, 

waaronder het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 

vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van 

overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot 

zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.   

2. Indien het bestuur niet voltallig is, behoudt het niettemin zijn bevoegdheden, 

onverminderd de verplichting van het bestuur om in de vacature te doen 

voorzien.  

3. De NOB wordt vertegenwoordigd door haar bestuur. De 

vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter, 

tezamen met hetzij een ander lid van het bestuur, hetzij  de directeur als 

bedoeld in artikel 28 lid 1. De voorzitter wordt bij afwezigheid vervangen door 

een ander lid van het bestuur.  

4. In geval van belet (langdurige ziekte en/of afwezigheid) of ontstentenis 

(aftreden, overlijden, schorsing, ontslag etc.) van alle bestuursleden berust het 

bestuur tijdelijk bij een door de Ledenraad benoemde continuïteitscommissie 

of door deze commissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende de 

periode verrichtte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een 

bestuurder gelijkgesteld. 

5. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien 

hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is 

met het belang bedoeld in artikel 10 lid 1. Wanneer hierdoor geen rechtsgeldig 

bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de 

Ledenraad. 

6. De NOB houdt een ledenadministratie bij waarin de gegevens van de lid-

rechtspersonen zijn opgenomen en de naam, de geboortedatum, het adres en 

het geslacht van de leden-natuurlijke personen. In deze ledenadministratie 

worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het realiseren van het doel 

van de NOB noodzakelijk zijn. Na voorafgaande raadpleging van de Ledenraad 
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kan het bestuur geregistreerde gegevens aan derden verstrekken, van het lid 

dat daar toestemming voor heeft gegeven. De verplichting om de Ledenraad 

hierover te laten besluiten en het recht op bezwaar geldt niet voor de 

noodzakelijk door de NOB aan derden te verstrekken gegevens en gegevens 

die aan overheden of (publiekrechtelijke) instellingen dienen te worden 

vertrekt in verband met een wettelijke verplichting. 

7. Schriftelijke mededelingen aan en van (organen van) de NOB kunnen 

geschieden langs elektronische weg. Elektronische berichten worden aan het 

elektronische adres gestuurd dat het lid voor dit doel aan de NOB kenbaar 

heeft gemaakt.  

 

LEDEN  
Artikel 11  

1. De NOB kent:  

a. leden-rechtspersonen  

b. leden-natuurlijke personen, te weten leden, leden van verdienste en 

ereleden;  

2. Hetgeen in deze statuten is bepaald met betrekking tot leden is, tenzij het 

tegendeel blijkt, toepasselijk op alle categorieën van leden.  

Artikel 12  

1. Als leden-rechtspersonen kunnen worden toegelaten in Nederland gevestigde 

verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid indien naar het oordeel van de 

Ledenraad:   

a. die vereniging zonder winstoogmerk ten doel heeft dat haar leden de 

onderwatersport beoefenen of dat ten doel stellen;  

b. zij verklaart zich met betrekking tot de uitoefening van de onderwatersport 

te conformeren aan en te gedragen naar de regels en richtlijnen van de 

NOB;  

c. haar doelstelling en statuten niet in strijd zijn met die van de NOB.  

d. zij voorts voldoet aan het gestelde in het reglement waarin nadere regels 

over de toelating worden gesteld.   

De hiervoor sub 1. tot en met 4. gestelde vereisten zijn cumulatief.  

2. Als leden-natuurlijke personen kunnen worden toegelaten natuurlijke 

personen aangesloten bij een lid-rechtspersoon, die in Nederland woonachtig 

zijn en/of de Nederlandse nationaliteit bezitten en voorts voldoen aan het 
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gestelde in het reglement waarin nadere regels over de toelating worden 

gesteld.  

3. Leden van verdienste zijn natuurlijke personen die zich voor de NOB bijzonder 

verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig door de Ledenraad op voorstel 

van het bestuur zijn benoemd.  

4. Ereleden zijn natuurlijke personen die aan de onderwatersport in het algemeen 

of aan de NOB in het bijzonder uitzonderlijke diensten hebben bewezen en als 

zodanig door de Ledenraad op voorstel van het bestuur zijn benoemd.  

 

Artikel 13  

1. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt bij het bureau.  

2. Indien het een aanvraag als lid-rechtspersoon betreft zal de aanvraagster 

daarbij overleggen door haar voorzitter en secretaris gewaarmerkte 

exemplaren van haar statuten en voorts alle inlichtingen en gegevens 

verschaffen, die het bestuur nodig acht ter beoordeling of de aanvraagster 

voor het lidmaatschap in aanmerking komt.  

3. Het bestuur beslist binnen drie maanden na de aanmelding over de toelating.   

4. Bij afwijzing of bij gebreke van bericht van toelating binnen voormelde termijn 

heeft de belanghebbende recht van beroep op de Ledenraad, schriftelijk in te 

stellen binnen een maand nadat het betreffende besluit te zijner kennis is 

gebracht dan wel na het verstrijken van de termijn van drie maanden.  

5. De Ledenraad beslist op het beroep in haar eerstkomende bijeenkomst waar 

het beroep kan worden geagendeerd. De Ledenraad kan alsnog tot toelating 

besluiten.  

 

CONTRIBUTIE  

Artikel 14  

1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, welke 

ieder jaar door de Ledenraad wordt vastgesteld.  

2. De Ledenraad kan voor elke categorie van in het vorige lid bedoelde leden 

alsmede binnen elke categorie diverse verschillende contributies vaststellen.  

3. De door de leden-rechtspersonen te betalen contributie kan afhankelijk 

worden gesteld van het aantal leden, als bedoeld in artikel 21 lid 2.  

4. De Ledenraad kan een lid-rechtspersoon gehele of gedeeltelijke dispensatie 

verlenen van de verplichting tot betaling van de vastgestelde contributie.  
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5. Behoudens dispensatie door de Ledenraad blijft een lid, wanneer het 

lidmaatschap in de loop van het boekjaar aanvangt of eindigt, niettemin de 

contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd.  

 

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN  

Artikel 15  

1. Leden-natuurlijke personen, ontvangen het officiële bondsblad van de NOB. In 

reglementen kan het aantal exemplaren per adres worden beperkt.  

2. Leden-natuurlijke personen hebben aanspraak op een basispakket aan 

dienstverlening en verzekeringen.   

3. De leden zijn verplicht:   

a. de statuten en reglementen van de NOB en de besluiten van haar organen 

na te leven;  

b. zich te onthouden (tegenover andere leden) van elke vorm van wangedrag, 

waaronder maar niet beperkt tot seksuele intimidatie als bedoeld in het 

Tuchtreglement Seksuele Intimidatie (“Tuchtreglement SI”) alsmede 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 NOB te gedragen naar wat door de redelijkheid en 

billijkheid wordt gevorderd; 

c. de statuten en reglementen van de Stichting Instituut Sportrechtspraak na 

te leven, voor zover deze betrekking hebben op het Tuchtreglement 

Seksuele Intimidatie en Dopingzaken;  

d. de belangen van de NOB, haar organen of de sport in het algemeen niet te 

schaden.  

e. op het (Nationaal) Dopingreglement gebaseerde besluiten van de 

Dopingautoriteit en haar commissies of organen na te leven.  

4. De leden-rechtspersonen zijn bovendien verplicht er voor zorg te dragen, dat 

haar leden steeds ook lid zijn van de NOB, aan het bestuur opgave te 

verstrekken van het adres van hun secretariaat of correspondentieadres, van 

de namen van hun bestuursleden en  bij de aanvang van ieder boekjaar van de 

NOB  van hun aantal leden, als bedoeld in artikel 21 lid 2, alsmede van 

wijzigingen in een en ander.  
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5. In afwijking van het hierna in artikel 17 bepaalde kan een lid zijn lidmaatschap 

met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand nadat een besluit 

waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem is 

bekend geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van 

toepassing.  

6. In aanvulling op lid 3 sub c aanvaarden de NOB en haar leden te allen tijde en 

zonder enig voorbehoud volledig de toepasselijkheid van het Tuchtreglement 

Seksuele Intimidatie en Dopingzaken na te leven van de Stichting Instituut 

Sportrechtspraak. De verplichting om bedoeld reglement 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.  

7. De leden aanvaarden voor de duur van hun lidmaatschap van de NOB de in dit 

artikel te hunnen laste door de NOB in de overeenkomst met de Stichting 

Instituut Sportrechtspraak aangegane verplichtingen, alsmede voor de duur na 

de beëindiging van hun lidmaatschap van de NOB wanneer zij nog betrokken 

zijn bij een bij de Stichting Instituut Sportrechtspraak in behandeling zijnde 

zaak, in ieder geval tot dat in die zaak onherroepelijk is beslist.  

  

TUCHTRECHTSPRAAK IN DE NOB  
Artikel 16  

1. Alle leden van de Nederlandse Onderwatersport Bond zijn onderworpen aan de 

tuchtrechtspraak van de Nederlandse Onderwatersport Bond, welke 

tuchtrechtspraak krachtens een overeenkomst gedeeltelijk is opgedragen aan 

de Stichting Instituut Sportrechtspraak.  

2. Overtredingen seksuele intimidatie en doping betreffende worden bij uitsluiting 

berecht door de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep van de Stichting 

Instituut Sportrechtspraak met inachtneming van het betreffende 

Tuchtreglement van de Stichting Instituut Sportrechtspraak. Op deze 

tuchtrechtspraak zijn de artikelen 15  en 16 van deze statuten van toepassing.  

3. Voor alle zaken die geen betrekking hebben op seksuele intimidatie en doping 

geldt dat als een overtreding zal worden aangemerkt elk handelen of nalaten:   

a. dat in strijd is met de statuten en reglementen of met een besluit van een 

orgaan of commissie van de Nederlandse Onderwatersport Bond, 

onderscheidenlijk in strijd is met de wedstrijdbepalingen.  
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b. dat de belangen van de onderwatersport, van de Nederlandse 

Onderwatersport Bond of van een lid schaadt.  

4. De tuchtrechtspraak, voor zover niet voorbehouden aan de tuchtcommissie en 

de commissie van beroep van de Stichting Instituut Sportrechtspraak, in de NOB 

is onafhankelijk en geschiedt door de tuchtcommissie en de commissie van 

beroep NOB volgens het Tuchtreglement NOB.  

5. Het Tuchtreglement regelt de wijze van benoeming van de leden van de 

Tuchtcommissie, hun samenstelling, bevoegdheden en werkwijze, alsmede de 

overtredingen, de op te leggen straffen, de procesgang en de verplichtingen 

van het in overtreding zijnde lid.  

6. De uitspraak van de Tuchtcommissie van de NOB en – na ingesteld beroep – van 

de commissie van beroep van de NOB is bindend.  

 

TUCHTRECHTSPRAAK VOORBEHOUDEN AAN ISR: 

SEKSUELE INTIMIDATIE EN DOPING  

Artikel 16a  

1. De in dit artikel bedoelde (tucht)rechtspraak heeft uitsluitend betrekking op 

seksuele intimidatie en doping en is van toepassing op de leden van de NOB, 

indien en voor zover de NOB met de Stichting Instituut Sportrechtspraak een 

overeenkomst in de zin van artikel 46 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 

heeft gesloten waarin de NOB haar tuchtrechtspraak gedeeltelijk aan de 

Stichting Instituut Sportrechtspraak heeft opgedragen. Het bestuur doet van de 

overeenkomst die met de Stichting Instituut Sportrechtspraak is gesloten 

schriftelijk of langs elektronische weg mededeling aan alle leden.   

2. Het bestuur behoeft voor het aangaan en het wijzigen van de overeenkomst 

met de Stichting Instituut Sportrechtspraak de voorafgaande goedkeuring van 

de Ledenraad.  

3. Voor de duur van de in lid 1 bedoelde overeenkomst zijn de tuchtcommissie en 

de commissie van beroep van de Stichting Instituut Sportrechtspraak een 

orgaan van de NOB. De tuchtcommissie en de commissie van beroep van de 

Stichting Instituut Sportrechtspraak spreken recht in naam van de NOB en hun 

uitspraken gelden als uitspraken van de NOB.  

4. De tuchtcommissie en de commissie van beroep van de Stichting Instituut 

Sportrechtspraak kennen elk een kamer die is belast met het behandelen van 

overtredingen seksuele intimidatie en doping betreffende.   
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5. Overtredingen seksuele intimidatie en doping betreffende worden berecht door 

de tuchtcommissie en door de commissie van beroep van De Stichting Instituut 

Sportrechtspraak met inachtneming van het Tuchtreglement Seksuele 

Intimidatie en doping van de Stichting Instituut Sportrechtspraak.  

6. De leden van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep van de 

Stichting Instituut Sportrechtspraak worden benoemd door het bestuur van de 

Stichting Instituut Sportrechtspraak. De commissies worden bijgestaan door de 

aanklager, het ambtelijk secretariaat en het juridisch secretariaat van de 

Stichting Instituut Sportrechtspraak. Wanneer gesproken wordt over de 

tuchtcommissie en de commissie van beroep worden hieronder tevens 

begrepen hun algemeen voorzitters, kamers, kamervoorzitters alsmede het 

ambtelijk en het juridisch secretariaat van de Stichting Instituut 

Sportrechtspraak.  

7. In gevallen van seksuele intimidatie en doping geldt het in lid 5 genoemde 

reglement als het van toepassing zijnde reglement van de NOB, welk reglement 

door het bestuur van De Stichting Instituut Sportrechtspraak wordt vastgesteld 

en gewijzigd. Het reglement van de Stichting Instituut Sportrechtspraak regelt 

voorts de bevoegdheden en werkwijze van de tuchtcommissie en van de 

commissie van beroep van de Stichting Instituut Sportrechtspraak, alsmede de 

overtreding, de op te leggen straf(fen), de procesgang en de rechten en 

verplichtingen van het in overtreding zijnde lid.   

8. Het van toepassing zijnde reglement van De Stichting Instituut 

Sportrechtspraak treedt in de NOB in werking op de door het bestuur met de 

Stichting Instituut Sportrechtspraak overeengekomen datum, van welke datum 

het bestuur aan de leden via een publicatie mededeling doet.  

9. Wijzigingen in het desbetreffende reglement treden in werking op de door het 

bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgestelde datum. Het 

bestuur van de NOB doet van deze datum alsmede van de wijzigingen in een 

van toepassing zijnd reglement via een publicatie mededeling aan de leden. De 

NOB is niet bevoegd zelf een wijziging in een van toepassing zijnd reglement 

van de Stichting Instituut Sportrechtspraak aan te brengen.   

10. Tenzij in een reglement van de Stichting Instituut Sportrechtspraak anders is 

bepaald, is het in lid 5 genoemde reglement op de leden van de NOB van 

toepassing volgens de laatste, door het bestuur van de Stichting Instituut 

Sportrechtspraak vastgestelde versie, zoals gepubliceerd op de website van de 

Stichting Instituut Sportrechtspraak.   
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11. De door de Stichting Instituut Sportrechtspraak in de NOB krachtens een 

overeenkomst uit te oefenen tuchtrechtspraak geschiedt in naam, ten behoeve, 

alsmede voor rekening en risico van de NOB. De NOB vrijwaart de Stichting 

Instituut Sportrechtspraak, zijn bestuursleden, zijn tuchtrechters, zijn 

aanklagers, zijn ambtelijke secretariaat, zijn juridisch secretariaat, zijn 

deskundigen en zijn juridisch adviseur voor elke aansprakelijkheid ten aanzien 

van zowel de door of namens de Stichting Instituut Sportrechtspraak verzorgde 

rechtspleging als met betrekking tot de bij de oprichting van de Stichting 

Instituut Sportrechtspraak en nadien gekozen en toegepaste constructie van 

rechtspleging door de Stichting Instituut Sportrechtspraak in de bond.  

 
Artikel 16 b Rechtspraak en geschillen in de Stichting Instituut 

Sportrechtspraak, de bond en de leden  

1. Het bestuur van de NOB is op grond van het Tuchtreglement Seksuele 

Intimidatie en Dopingzaken bevoegd een ordemaatregel te nemen. Deze 

ordemaatregelen zijn een beleidsmaatregel en geen tuchtrechtelijke straf.  

2. De NOB en haar leden aanvaarden te allen tijde en zonder enig voorbehoud 

volledig de toepasselijkheid van de overeengekomen reglementen van de 

Stichting Instituut Sportrechtspraak op de tuchtrechtspraak van de bond. 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.  

3. Een uitspraak van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep van de 

Stichting Instituut Sportrechtspraak is bindend, zowel voor het betrokken lid, 

de andere leden van de NOB als voor de NOB zelf. De in lid 1 genoemde 

ordemaatregel van het bestuur van de NOB is bindend voor de duur van die 

maatregel.   

4. Alle leden, organen en commissies van de NOB zijn gehouden mee te werken 

aan het tot stand komen van een uitspraak van de tuchtcommissie en/of van de 

commissie van beroep van de Stichting Instituut Sportrechtspraak en zijn 

tevens gehouden mee te werken aan het ten uitvoerleggen van de door deze 

commissies opgelegde straffen.  

5. Wanneer een beslissing van de tuchtcommissie en de commissie van beroep 

van de Stichting Instituut Sportrechtspraak tot gevolg heeft dat een besluit 

nietig is of wordt vernietigd, kan hieraan door een lid noch door derden enig 
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recht op schadeloosstelling worden ontleend, terwijl evenmin aanspraak kan 

worden gemaakt op een gewijzigde uitslag of op het opnieuw houden van een 

wedstrijd.  

  

EINDE LIDMAATSCHAP  
Artikel 17  

1. Het lidmaatschap eindigt:   

a. voor een lid-rechtspersoon: wanneer zij ophoudt te bestaan of door 

opzegging door het lid rechtspersoon.   

b. voor leden-natuurlijke personen: door overlijden van het lid; overgang 

krachtens erfrecht is niet toegelaten;   

c. door opzegging door het lid;   

d. door opzegging door de NOB. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft 

opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten 

gesteld, te voldoen, wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de NOB niet 

nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de NOB niet gevergd kan 

worden het lidmaatschap te laten voortduren, of wanneer een lid de 

belangen van de onderwatersport schaadt.  

e. door ontzetting uit het lidmaatschap (royement). Deze kan alleen worden 

uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, de reglementen of 

de besluiten van de NOB handelt of de NOB op onredelijke wijze 

benadeelt, zolang het niet gaat om zaken die zijn voorbehouden aan de 

tuchtcommissie en de commissie van beroep van de Stichting Instituut 

Sportrechtspraak.  

f. in afwijking van het bepaalde in sub e geschiedt royement door de 

tuchtcommissie van de Stichting Instituut Sportrechtspraak en de 

commissie van beroep van de Stichting Instituut Sportrechtspraak, voor 

zover het gaat om overtredingen op het gebied van seksuele intimidatie of 

doping. De leden 3 tot en met 7 zijn niet van toepassing wanneer het gaat 

om een overtreding seksuele intimidatie.    

2. Opzegging door een lid – natuurlijke personen dient te geschieden tegen het 

einde van een verenigingsjaar met een opzegtermijn van vier weken. Een lid 

kan echter zijn lidmaatschap onmiddellijk beëindigen indien redelijkerwijs niet 

van hem gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Een lid dat 
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zijn lidmaatschap opzegt, heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie 

van contributie.  

3. Opzegging door de NOB, alsook ontzetting indien het bij ontzetting niet gaat 

om een overtreding seksuele intimidatie of doping die is voorbehouden aan de 

Stichting Instituut Sportrechtspraak geschiedt door het bestuur met een 

meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige 

stemmen.   

4. Het bestuur stelt het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk met opgave van 

redenen in kennis van het besluit tot opzegging of ontzetting. Hierbij wordt 

vermeld de datum waartegen is opgezegd of ontzet en wordt verwezen naar 

het recht van beroep.   

5. Het lid heeft gedurende zes weken na de ontvangst van de hiervoor bedoelde 

kennisgeving tot opzegging of ontzetting recht van beroep bij de commissie 

van beroep. Gedurende en hangende het beroep is het lid geschorst. De 

commissie van beroep kan de opzegging of ontzegging ongedaan maken.  

6. Een opzegging als bedoeld in artikel 14 lid 5 dient te geschieden binnen één 

maand nadat het bedoelde besluit aan het lid is bekend geworden of is 

medegedeeld.  

7. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen indien er gronden tot opzegging of 

ontzetting aanwezig zijn. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd 

wordt door een besluit tot opzegging of ontheffing eindigt door verloop van die 

termijn.  

8. Dit artikel is eveneens van toepassing op de beëindiging van het 

erelidmaatschap en het lidmaatschap van verdienste.   

 

LEDENRAAD 

Artikel 18  

1. Ledenraden worden gehouden ter plaatse, waar de NOB is gevestigd, tenzij het 

bestuur een andere plaats vaststelt.  

2. Jaarlijks wordt ten minste eenmaal een Ledenraad gehouden. Deze vindt plaats 

binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.  

3. De agenda van de Ledenraad bevat in ieder geval:  

a. de vaststelling van het jaarverslag van het voorgaande boekjaar  

b. het verslag van de financiële commissie  

c. de behandeling en vaststelling van de jaarrekening  
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d. de vaststelling van het jaarplan voor het komende boekjaar  

e. de begroting voor het komende boekjaar  

f. de vaststelling van de contributie voor het komende boekjaar  

g. de benoeming van de leden van de door de Ledenraad benoemde 

commissies voor zover het een nieuwe commissie betreft (anders dan de 

tuchtcommissie en commissie van beroep van het ISR) en de voorziening in 

vacatures in het bestuur en in de door de Ledenraad benoemde commissies, 

anders dan de tuchtcommissie en commissie van beroep van het ISR. 

4. De termijn van oproeping voor elke Ledenraad bedraagt ten minste zes weken, 

echter met inachtneming van het in de leden 8 en 10 gestelde.  

5. Binnen twintig dagen na de verzending van de oproepingen kunnen door een lid 

onderwerpen ter behandeling op een Ledenraad aan het bestuur worden 

opgegeven welke door het bestuur zo spoedig mogelijk ter kennis van de 

overige leden worden gebracht. Elk voorstel moet door tenminste vijf 

verenigingen worden ondertekend. 

6. Voorts worden Ledenraden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk 

oordeelt.  

7.  

a. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van ten minste tien leden-

rechtspersonen dan wel van een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het 

uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het 

bijeenroepen van een Ledenraad op een termijn van niet langer dan vier 

weken. Het verzoek dient een opgave te bevatten van het te behandelen 

onderwerp.  

b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, 

kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met 

inachtneming van het bepaalde in lid 9, met dien verstande dat de 

bijeenroeping door oproeping kan geschieden door het plaatsen van een 

advertentie in ten minste drie veelgelezen dagbladen, indien aannemelijk is 

dat de leden daartoe niet de beschikking hebben over het ledenregister, of 

althans in dit register inzage hebben kunnen verkrijgen.  

c. Een door de leden bijeengeroepen Ledenraad voorziet zelf in haar leiding. 

Op deze vergadering kunnen uitsluitend die onderwerpen worden 

behandeld, welke in de oproeping zijn vermeld.  

8. Een Ledenraad wordt door het bestuur bijeengeroepen door brieven aan de 

leden-rechtspersonen, gericht aan hun in het ledenregister vermelde adressen, 

onder vermelding van de te behandelen onderwerpen.  
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9. Het bestuur kan in geval van behandeling van spoedeisende onderwerpen van de 

termijnen als bedoeld in de leden 5 en 6 van dit artikel afwijken. Indien een in 

de vorige zin bedoelde Ledenraad is bijeengeroepen op een termijn van minder 

dan één week, kan de Ledenraad echter beslissen dat een daarin aan de orde 

gesteld onderwerp niet zodanig spoedeisend is, dat de behandeling in een met 

inachtneming van de in lid 5 gestelde termijn bijeengeroepen vergadering niet 

kan worden afgewacht.  

 

SAMENSTELLING  
Artikel 19  

1. De Ledenraad vertegenwoordigt alle leden.  

2. Leden-rechtspersonen worden vertegenwoordigd door één of twee 

afgevaardigden die gemachtigd zijn het lid en daarmee de daarbij aangesloten 

leden-natuurlijke personen bij de beraadslagingen en stemmingen bindend te 

vertegenwoordigen. Indien een lid-rechtspersoon vertegenwoordigd wordt door 

twee afgevaardigden kunnen dezen slechts tezamen en eensluidend stemmen in 

de Ledenraad. Het bestuur van de NOB kan afgevaardigden vragen om een door 

het bestuur van het lid-rechtspersoon ondertekende verklaring te overleggen, 

waaruit blijkt dat dat zij gemachtigd zijn het lid en daarmee de daarbij 

aangesloten leden-natuurlijke personen bij de beraadslagingen en stemmingen 

bindend te vertegenwoordigen. 

3. Leden-rechtspersonen kunnen zich laten vertegenwoordigen door andere 

leden-rechtspersonen. Daarbij geldt dat een lid-rechtspersoon maximaal twee 

andere leden-rechtspersonen kan vertegenwoordigen. De vertegenwoordiging 

moet blijken uit een schriftelijke volmacht.  

4. Toegang tot de Ledenraad hebben voorts de leden-natuurlijke personen, de 

ereleden, de leden van verdienste, de bestuursleden, de leden van vaste en ad-

hoc commissies, de leden van de financiële commissie, de directeur en andere 

medewerkers van het bureau, daartoe uitgenodigd door het bestuur of de 

directeur.  

5. Geen toegang hebben (vertegenwoordigers van) leden die zijn geschorst.  

6. De voorzitter van de vergadering kan andere personen en organisaties 

uitnodigen en/of toelaten.   
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STEMRECHT  

Artikel 20  

1. De afgevaardigden van de leden-rechtspersonen hebben stemrecht zoals hierna 

is aangegeven; de overige aanwezigen hebben geen stemrecht en kunnen in 

een Ledenraad alleen het woord voeren. Zij die slechts op uitnodiging van de 

voorzitter of de directeur toegang hebben kunnen slechts het woord voeren 

indien zij daartoe door de voorzitter worden uitgenodigd.  

2. Stemgerechtigde leden kunnen in de Ledenraad hun stemrecht uitoefenen door 

middel van een elektronisch communicatiemiddel. Het bestuur kan hieraan 

nadere voorwaarden verbinden of besluiten dat deze mogelijkheid voor een 

bepaalde Ledenraad niet wordt geboden. 

3. Voor de toepassing van het stemmen door middel van een elektronisch 

communicatiemiddel draagt het bestuur ervoor zorg dat de stemgerechtigde via 

het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks 

kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, het woord kan voeren 

en het stemrecht kan uitoefenen. 

4. Stemmen die voorafgaand aan de Ledenraad via een elektronisch 

communicatiemiddel worden uitgebracht, maar niet eerder dan op de dertigste 

dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten 

tijde van de vergadering worden uitgebracht.  

 

Artikel 21  

1. Het aantal stemmen, dat een lid-rechtspersoon ter vergadering kan uitbrengen, 

is afhankelijk van haar aantal leden.  

2. Onder leden van een lid-rechtspersoon worden verstaan de natuurlijke 

personen die lid zijn van deze vereniging. Bepalend is het aantal leden dat aan 

het begin van het kalenderjaar, waarin de vergadering wordt gehouden, is 

geregistreerd en waarvoor contributie is afgedragen.  

3. Met inachtneming van de voorgaande leden van dit artikel heeft een lid-

rechtspersoon:  

 één stem indien het aantal leden minder bedraagt dan vijfentwintig (25);  

 twee stemmen indien het aantal leden ten minste vijfentwintig (25) 

bedraagt, doch minder dan vijftig (50);   

 drie stemmen indien het aantal leden ten minste vijftig (50) bedraagt, 

doch minder dan vijfenzeventig (75);   
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 vier stemmen indien het aantal leden ten minste vijfenzeventig (75) 

bedraagt, doch minder dan honderd (100);   

 vijf stemmen indien het aantal leden ten minste honderd (100) bedraagt, 

doch minder dan honderdvijfentwintig (125);   

 zes stemmen indien het aantal leden ten minste honderdvijfentwintig 

(125) bedraagt, doch minder dan honderdvijftig (150);   

 zeven stemmen indien het aantal leden ten minste honderdvijftig (150) 

bedraagt, doch minder dan honderdvijfenzeventig (175);   

 acht stemmen indien het aantal leden ten minste honderdvijfenzeventig 

(175) bedraagt, doch minder dan tweehonderd (200);   

 negen stemmen indien het aantal leden ten minste tweehonderd (200) 

bedraagt, doch minder dan tweehonderdvijfentwintig (225);   

 tien stemmen indien het aantal leden ten minste tweehonderdvijfentwintig 

(225) bedraagt.  

4. Bepalend is het aantal leden dat aan het begin van het kalenderjaar, waarin de 

vergadering wordt gehouden, is geregistreerd en waarvoor contributie is 

afgedragen.  

5. Leden van verdienste en ereleden hebben geen zelfstandig stemrecht.  

6. Indien men meerdere stemmen uit kan brengen kan dit alleen gelijkluidend en 

niet verdeeld geschieden.  

 

Artikel 22  

1. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden besluiten genomen met een 

meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.  

Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte 

geldige stemmen.  

2. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of 

stembriefjes die, naar het oordeel van de voorzitter:  

1. blanco zijn;  

2. zijn ondertekend;  

3. onduidelijk zijn ingevuld;  

4. een niet ter zake dienende bijvoeging bevatten;  

5. de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is;  

6. voor een verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;  

7. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is 

bedoeld.  
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3. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij een bestuurslid of een 

afgevaardigde van een lid-rechtspersoon schriftelijke stemming wenselijk acht.  

Over personen wordt, indien een bestuurslid of een lid stemming verlangt, 

schriftelijk gestemd met gesloten stembriefjes. Ingeval van meerdere vacatures 

wordt voor iedere vacature afzonderlijk gestemd.  

4.  

a. Indien één kandidaat is gesteld, wordt deze geacht met algemene stemmen 

te zijn gekozen, tenzij een bestuurslid of een lid stemming verlangt.  

b. Zijn twee kandidaten gesteld, dan wordt tussen hen gestemd en is hij, die 

de meeste uitgebrachte geldige stemmen verwerft, gekozen. Verwerven 

beiden een gelijk aantal stemmen, dan vindt herstemming plaats. Levert 

ook deze geen meerderheid op, dan beslist het lot.  

c. Zijn meer dan twee kandidaten gesteld, dan vindt tussen hen een vrije 

stemming plaats. Verwerft daarbij geen van hen de meerderheid van de 

uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats tussen de 

twee kandidaten die bij de vrije stemming de meeste stemmen op zich 

hebben verkregen; het bepaalde onder b is vervolgens van toepassing. 

Zouden twee of meer personen aldus in aanmerking komen voor één plaats 

in deze herstemming, dan vindt tussen hen een tussenstemming plaats.  

d. Zijn geen kandidaten gesteld, of worden de kandidaatstellingen ingetrokken 

of verklaren de gestelde kandidaten een eventuele benoeming niet te willen 

aanvaarden, dan is de Ledenraad vrij in haar keuze.  

e. Verwerft daarbij niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige 

stemmen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden. Behaalt ook 

daarbij niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan 

vindt het onder c bepaalde verder overeenkomstige toepassing.  

 

BEVOEGDHEDEN LEDENRAAD  
Artikel 23  

1. Aan de Ledenraad komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door 

de statuten aan het bestuur of andere organen zijn opgedragen.  

2. In alle gevallen, waarin deze statuten en de overige door de Ledenraad 

vastgestelde reglementen geen uitsluitsel geven, beslist de Ledenraad, met 

dien verstande dat wanneer haar beslissing niet kan worden afgewacht het 

bestuur beslist onder gehoudenheid om de betrokken beslissing aan de 

eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging voor te leggen.  
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LEIDING EN NOTULEN LEDENRAAD  

Artikel 24  

1. De Ledenraden worden geleid door de voorzitter van het bestuur, bij diens 

afwezigheid door een vicevoorzitter.  

Bij afwezigheid van de voorzitter en vicevoorzitter, treedt een ander door het 

bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op.  

Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de 

Ledenraad daarin zelf.  

2. Van het verhandelde in elke Ledenraad worden door een door de voorzitter 

aangewezen notulist notulen gemaakt. De notulen worden staande de 

vergadering dan wel in de eerstvolgende Ledenraad vastgesteld.  

 

BESLOTEN VERGADERINGEN  
Artikel 25  

1. Ledenraden zijn in de regel openbaar; zowel de voorzitter als de Ledenraad 

zelf kunnen echter besluiten dat een vergadering of de behandeling van 

bepaalde onderwerpen met gesloten deuren zal plaatsvinden.  

2. Tot een besloten vergadering respectievelijk de behandeling van een 

onderwerp met gesloten deuren, hebben slechts toegang het bestuur, de 

leden, de directeur als bedoeld in artikel 287 lid 1 en zij die het bestuur of de 

vergadering daartoe uitnodigt, tenzij het bestuur ten aanzien van de directeur 

anders beslist.  

 

DONATEURS EN AANGESLOTENEN  

Artikel 26  

1. De NOB kent naast leden ook donateurs en aangeslotenen.  

2. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn 

toegelaten en die zich jegens de NOB verplicht hebben om een door het 

bestuur vastgestelde minimale bijdrage te voldoen.  

3. Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hen bij 

of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.  
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4. Aangeslotenen zijn natuurlijke personen die door het bestuur zijn toegelaten 

en die zich jegens de NOB verplicht hebben om een door de Ledenraad 

vastgestelde minimale bijdrage te voldoen.   

5. Aangeslotenen hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke 

hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd. Zij ontvangen een 

servicepakket aan dienstverlening dat jaarlijks wordt vastgesteld door de 

Ledenraad.   

6. De rechten en verplichtingen van een donateur of aangeslotene kunnen te 

allen tijde door de NOB of door de donateur of aangeslotene door opzegging 

worden beëindigd, met dien verstande dat bij opzegging door de donateur of 

aangeslotene de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel 

verschuldigd is.  

7. Opzegging namens de NOB geschiedt door het bestuur.  

 

DUIKSCHOLEN  
Artikel 27  

De erkenning en de erkenningsvoorwaarden van duikscholen worden vastgelegd in een 

afzonderlijk reglement.  

 

BUREAU  

Artikel 28  

1. Voor de uitvoering van haar werkzaamheden heeft de NOB een bureau. Aan het 

hoofd van het bureau staat de directeur van de NOB.  

2. Het bureau staat onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bestuur.  

3. Binnen de grenzen van de door het bestuur te geven bepalingen, machtigingen 

en richtlijnen, is de directeur belast met:   

a. de inrichting en de leiding van het bureau;   

b.  de leiding van de werkzaamheden met betrekking tot de 

beleidsontwikkeling, voorbereiding, uitvoering en coördinatie, ook ten 

aanzien van de dienstverlening;   

c. het beheer van het bureau;  

d. het aannemen, schorsen en ontslaan van personeel;  

e. het beschikken over gelden, die voor de inrichting en werkzaamheden van 

het bureau beschikbaar zijn gesteld.  
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4. De directeur wordt benoemd en ontslagen door het bestuur, dat tevens zijn 

verdere arbeidsvoorwaarden vaststelt. Het bestuur is bevoegd de directeur te 

schorsen. Voor een besluit tot schorsing of ontslag van de directeur, is de 

medewerking van de meerderheid van alle bestuursleden vereist.  

5. De directeur heeft het recht de algemene respectievelijk 

bestuursvergaderingen bij te wonen, tenzij het bestuur anders besluit.   

De directeur maakt geen deel uit van het bestuur.  

 

COMMISSIES  
Artikel 29  

1. De Ledenraad en/of het bestuur kunnen commissies instellen tot het uitvoeren 

van bepaalde opdrachten en/of tot voorlichting en bijstand van de Ledenraad 

of van het bestuur.  

2. De taak, de bevoegdheden en de werkwijze van deze commissies worden door 

het bestuur geregeld, voor zover zij niet uit het besluit tot instelling 

voortvloeien. Het bestuur voorziet in tussentijdse vacatures.  

3. Aan deze commissies kunnen daarbij bepaalde bevoegdheden voor een daarbij 

tevens te bepalen tijdvak worden toegekend.  

 

DE FINANCIËLE COMMISSIE  

Artikel 30  

1. De NOB kent een financiële commissie, bestaande uit ten minste drie, doch 

maximaal vijf leden, die benoemd worden door de Ledenraad.  

2. De leden van de financiële commissie worden benoemd voor de duur van drie 

jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts 

éénmaal herbenoembaar.  

3. De financiële commissie zal zowel de balans en de staat van baten en lasten 

met een toelichting van het bestuur als ook de jaarlijkse begroting 

onderzoeken en brengt aan de Ledenraad verslag van haar bevindingen uit. 

Daarnaast kan de financiële commissie gevraagd en ongevraagd advies 

uitbrengen aan het bestuur en de Ledenraad.  

4. De financiële commissie kan zich door een deskundige doen bijstaan. Omtrent 

de hieraan verbonden kosten dient vooraf overeenstemming te zijn bereikt met 
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het bestuur. Indien hierover geen overeenstemming wordt bereikt beslist de 

Ledenraad.  

5. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen 

te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van 

de boeken en bescheiden van de NOB te geven.  

6. De nadere taakomschrijving van de financiële commissie wordt in een 

reglement vastgesteld door de Ledenraad.  

 

DE COMMISSIE VAN BEROEP NOB  
Artikel 31  

1. De NOB kent een commissie van beroep NOB, bestaande uit een voorzitter en 

twee andere leden, die benoemd worden door de Ledenraad.  

2. De NOB kent naast de onder lid 1 genoemde commissie van beroep NOB de 

commissie van beroep van de Stichting Instituut Sportrechtspraak. Dit artikel 

heeft uitsluitend betrekking op de commissie van beroep NOB.  

3. De leden van de commissie van beroep worden benoemd voor de duur van drie 

jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts 

éénmaal herbenoembaar.  

4. De commissie van beroep heeft tot taak de behandeling van zaken die bij de 

statuten, of een door de Ledenraad vastgesteld reglement aan de commissie 

zijn opgedragen. De Ledenraad kan de commissie van beroep ook opdragen 

haar advies uit te brengen in bijzondere situaties.  

5. De commissie van beroep kan zich door een deskundige doen bijstaan. 

Omtrent de hieraan verbonden kosten dient vooraf overeenstemming te zijn 

bereikt met het bestuur. Indien hierover geen overeenstemming wordt bereikt 

beslist de Ledenraad.  

6. Het bestuur is verplicht aan de commissie van beroep alle door haar gewenste 

inlichtingen te verschaffen en inzage in de bescheiden van de NOB te geven.   

7. De nadere taakomschrijving van de commissie van beroep wordt in een 

reglement vastgesteld door de Ledenraad.  
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REGLEMENTEN  
Artikel 32  

1. De organisatie, alsmede de taken en bevoegdheden van zowel de NOB als van 

haar organen en commissies kunnen nader worden geregeld in afzonderlijke 

reglementen.   

Deze reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, dwingend recht of deze 

statuten. Deze reglementen worden onderscheiden in:   

a. door het bestuur vast te stellen reglementen, zoals ten aanzien van haar 

taak en werkwijze als bedoeld in artikel 8 en ten aanzien van door haar 

ingestelde commissies als bedoeld in artikel 29; de door het bestuur vast 

te stellen reglementen met betrekking tot bedoelde commissies dienen te 

geschieden op basis van een algemeen reglement voor 

bestuurscommissies, dat wordt vastgesteld met goedkeuring van de 

Ledenraad;   

b. door de Ledenraad vast te stellen reglementen.  

2.  

a. De in lid 1 onder b bedoelde reglementen worden vastgesteld en 

gewijzigd door de Ledenraad met een meerderheid van de uitgebrachte 

geldige stemmen, mits het voorstel tot het betreffende besluit, voorzien 

van een toelichting, in de oproeping tot de vergadering is opgenomen en 

ten minste vier weken voor de betreffende algemene vergadering aan de 

leden is toegezonden.  

b. Deze reglementen, alsmede wijzigingen daarin, treden in werking op de 

éénentwintigste dag na de dag waarop de Ledenraad het besluit tot 

vaststelling of wijziging van het reglement heeft genomen, tenzij anders 

wordt bepaald.   

 

JAARVERSLAG EN JAARREKENING  

Artikel 33  

1.  

a. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de NOB zodanig 

aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en 

verplichtingen kunnen worden gekend.   
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b. Het bestuur is tevens verplicht om jaarlijks binnen zes maanden na 

afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten met 

een toelichting van de NOB op te maken.  

2. Het bestuur brengt op een Ledenraad binnen zes maanden na afloop van het 

boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Ledenraad een 

jaarverslag uit over de gang van zaken in de NOB en over het gevoerde beleid. 

Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter 

goedkeuring aan de Ledenraad over.  

3. Goedkeuring door de Ledenraad van het jaarverslag en de balans en de staat 

van baten en lasten met een toelichting strekt het bestuur tot decharge voor 

alle handelingen, voor zover die uit deze bescheiden blijken.  

4. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1 en 2 tien jaar 

lang te bewaren.  

5. Het bestuur draagt zorg, dat omtrent de getrouwheid van de bescheiden als 

bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel aan de Ledenraad wordt overgelegd 

een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.  

 

BOEKJAAR  
Artikel 34  

Het boekjaar van de NOB is gelijk aan het kalenderjaar.  

 

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING  
Artikel 35  

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd en tot ontbinding van de NOB kan 

slechts worden besloten door een daartoe strekkend besluit van de Ledenraad 

waarin ten minste twee/derde van het aantal leden vertegenwoordigd is met een 

meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen 

en mits het voorstel tot statutenwijziging dan wel ontbinding voorzien van een 

toelichting in de oproeping tot de vergadering is opgenomen.  

2. Indien ter vergadering niet ten minste twee/derde van het aantal leden 

vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden 

binnen acht weken na de eerste, welke vergadering beslist, ongeacht het aantal 
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vertegenwoordigde leden, doch met een meerderheid van ten minste 

twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.  

3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte 

is opgemaakt.  

 Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid of de directeur, onder   

overlegging van een uittreksel uit de notulen van de vergadering, bevoegd.  

4. De liquidatie na ontbinding geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot 

ontbinding tevens een liquidatiecommissie is benoemd.  

5. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan hen die ten tijde van het besluit 

tot ontbinding lid zijn, doch zal worden aangewend voor een door de Ledenraad 

vast te stellen bestemming die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van 

de NOB, dan wel aan (een) door de Ledenraad aan te wijzen algemeen nut 

beogende instelling(en).  

6. Na de ontbinding blijft de NOB voortbestaan voor zover dit tot vereffening van 

haar vermogen nodig is.  

 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen  

voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de NOB 

uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".  

 

SLOTBEPALING  
Artikel 36    

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de 

Ledenraad.  

  

  

 

 


