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Artikel

Oud

Nieuw

Tot Bondsraadslid van een Regio kan slechts worden
gekozen een natuurlijke persoon:

Tot Bondsraadslid van een Regio kan slechts worden gekozen een
natuurlijke persoon:

Motivatie

Statuten
16.4

Het quotum van niet nationaal
spelende teams wordt als te
beperkend gezien. Daarnaast kunnen
a. die voorgedragen wordt door het bestuur van een in a. die voorgedragen wordt door het bestuur van een in artikel 6 lid zich situaties voordoen waarin met
artikel 6 lid 1 sub a bedoelde vereniging die, op grond
1 sub a bedoelde vereniging die, op grond van het bepaalde in
instemming van zowel Bondsbestuur
van het bepaalde in artikel 12 lid 2, ressorteert onder
artikel 12 lid 2, ressorteert onder de desbetreffende Regio, met als Bondsraad kan worden afgeweken
de desbetreffende Regio, met dien verstande dat ten
dien verstande dat ten hoogste één persoon tot Bondsraadslid
van deze criteria. Die mogelijkheid
hoogste één persoon tot Bondsraadslid kan worden
kan worden gekozen die is voorgedragen door het bestuur van moet open gehouden worden, waarbij
gekozen die is voorgedragen door het bestuur van
een dergelijke vereniging;
dit niet te vrijblijvend is ingericht.
een dergelijke vereniging;
b. die geen lid is van het Bondsbestuur;
b. die geen lid is van het Bondsbestuur;
c. met betrekking tot wie niet elders in deze statuten is bepaald
c. met betrekking tot wie niet elders in deze statuten is
dat hij geen lid van de Bondsraad kan zijn. Bovendien geldt dat
bepaald dat hij geen lid van de Bondsraad kan zijn.
van de vijf door een Regioraad te kiezen Bondsraadsleden er, op
Bovendien geldt dat van de vijf door een Regioraad te
het moment van benoeming van deze Bondsraadsleden, ten
kiezen Bondsraadsleden er, op het moment van
hoogste één Bondsraadslid voorgedragen kan zijn door het
benoeming van deze Bondsraadsleden, ten hoogste
bestuur van een in sub a bedoelde vereniging met een team in
één Bondsraadslid voorgedragen kan zijn door het
de hoogste twee klassen op nationaal niveau voor zaalvolleybalbestuur van een in sub a bedoelde vereniging met
verenigingen en er ten minste drie Bondsraadsleden
een team in de hoogste twee klassen op nationaal
voorgedragen moeten zijn door het bestuur van een in sub a
niveau en er ten minste drie Bondsraadsleden
bedoelde vereniging, die niet met een team uitkomt op
voorgedragen moeten zijn door het bestuur van een
nationaal niveau.
in sub a bedoelde vereniging, die niet met een team
Het Bondsbestuur wordt terstond na de verkiezing van een
uitkomt op nationaal niveau.
Bondsraadslid door de desbetreffende Regioraad schriftelijk van
Het Bondsbestuur wordt terstond na de verkiezing
de naam en vereniging van het desbetreffende Bondsraadslid in
van een Bondsraadslid door de desbetreffende
kennis gesteld.
Regioraad schriftelijk van de naam en vereniging van
het desbetreffende Bondsraadslid in kennis gesteld.

Nieuw

Alleen in bijzondere gevallen kan het Bondsbestuur op verzoek van
de Bondsraad instemmen met afwijken van de voorwaarden zoals
beschreven in de statuten.
De sportbond is bevoegd ten laste van haar leden in het kader van
de bestrijding van doping in de sport verplichtingen aan te gaan
met de Dopingautoriteit, zelfstandig bestuursorgaan met
rechtspersoonlijkheid, opdat de leden van de sportbond gebonden
zijn aan het door de Dopingautoriteit gehanteerde Nationaal
Dopingreglement, alsmede aan de daarop gebaseerde beslissingen
van de Dopingautoriteit en haar commissies of organen.

Deze juridische binding is noodzakelijk
zodat de Dopingautoriteit zijn taken
met betrekking tot dopingbestrijding
ook juridisch gerechtvaardigd kan
uitvoeren.

3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen
3.5.5

Een lid heeft recht op deelname aan een wedstrijd
indien:
a. (….)
f. hij niet gedurende de toernooidag is bestraft met
diskwalificatie. Na diskwalificatie is hij voor de rest
van de toernooidag uitgesloten van deelname.

Een lid heeft recht op deelname aan een wedstrijd indien:

Er wordt gestreefd naar een sportief
toernooi. In de poulefase is sprake
a. (.…)
van maximaal 2 sets, en vanaf de
f. hij niet gedurende de wedstrijd is bestraft met uit het veld
kruisfinale van maximaal 3 sets. Een
sturen. Na uit het veld sturen is hij voor de rest van de wedstrijd sancties voor uit het veld sturen voor
uitgesloten van deelname.
de rest van de wedstrijd is meer in
g. hij niet gedurende de toernooidag is bestraft met diskwalificatie. verhouding ten opzichte van de
Na diskwalificatie is hij voor de rest van de toernooidag
gehele toernooidag.
uitgesloten van deelname

3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 6 Beachvolleybal Competitie
3.6.1.1

Voor dit hoofdstuk Fout! Verwijzingsbron niet
gevonden. worden begrippen gehanteerd die hier
worden gedefinieerd. Deze begrippen worden in dit
hoofdstuk met een hoofdletter geschreven.
…

14. Ronde: een Speelweek, waarin voor de
beachvolleybal competitie in alle Klassen wordt
gespeeld. Het Nederlands Kampioenschap wordt niet als
Ronde gezien.
…

14. Vervallen

Er is geen aanleiding meer om een
onderscheid te maken in Rondes en
reguliere Speelweken. De enige reden
was het recht op Promotie. Die willen
we nu koppelen aan een Speelweek.
Kortom, je krijgt elke week de
mogelijkheid om naar een hoger
niveau te promoveren. Is er in de
daaropvolgende speelweek geen
hoger niveau dan vervalt dat recht.

23: Wild Card: de toelating tot een Ronde in een
bepaalde Klasse zonder dat het team heeft voldaan aan
de gestelde eisen voor toelating.
Diverse
artikelen
3.6.1.6

3.6.1.8

3.6.3.13

3.6.8.1

Deelname aan de beachvolleybal competitie is alleen
mogelijk, indien de spelers van een team zijn
geregistreerd als basis lid van de Nevobo, en bij het
Nederlands kampioenschap: de Nederlandse
nationaliteit hebben, aantoonbaar middels een
identiteitsbewijs dat maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.
Indien in een weekend geen Ronde wordt gespeeld
kunnen Toernooien worden gespeeld. Deelname aan
deze Toernooien levert alleen Rankingpunten op.
Overige rechten kunnen niet worden verkregen.
Hierna worden de teams toegevoegd op basis van de
beste zes bij elkaar getelde resultaten (Rankingpunten)
van de spelers van een team, behaald tijdens
toernooien in binnen- en buitenland.

Na ieder Toernooi ontvangt iedere speler de
Rankingpunten voor de eindrangschikking in de Klasse.
Bij deelname aan een CEV- of FIVB-toernooi kunnen
Rankingpunten worden behaald. De Organisator bepaalt
in de leidraad de te verdienen Rankingpunten.

23. Wild Card: de toelating tot een Toernooi in een bepaalde
Klasse zonder dat het team heeft voldaan aan de gestelde eisen
voor toelating.
In alle artikelen waarin ‘Ronde’ wordt gehanteerd, m.u.v. 3.6.18
welke zal komen te vervallen, zal dit worden vervangen voor
‘Toernooi’ dan wel ‘Speelweek’.
Deelname aan de beachvolleybal competitie is alleen mogelijk,
indien de spelers van een team zijn geregistreerd als basis lid van
de Nevobo, en bij het Nederlands kampioenschap: als ingezetene
van Nederland staan geregistreerd, aantoonbaar middels een
uittreksel uit de Basis Registratie Personen (BRP).

Wettelijk niet toegestaan om
ingezetenen van Nederland deelname
aan een competitie of kampioenschap
te ontzeggen.

Vervallen

Niet meer relevant omdat het
onderscheid in Rondes en reguliere
speelweken komt te vervallen.

Hierna worden de teams toegevoegd op basis van de Ranking.
De regels die daarbij van toepassing zijn, zijn beschreven in de
Leidraad.

We willen onderzoeken of de regeling
gelijk aan de internationale
systematiek (beste 4 resultaten van
de laatste 6 toernooien) doorgevoerd
kan worden. Omdat de Ranking in zijn
geheel in de Leidraad wordt
beschreven willen we met deze
aanpassing dat dan ook voor het NK
doorvoeren. Waarmee dit gelijk
getrokken wordt aan artikel 3.6.3.8.
Hiermee willen we tegengaan dat
deelnemers een onevenredig aantal
punten verkrijgen bij toernooien
waaraan niet alle Nederlandse spelers
deel kunnen nemen.

Na ieder Toernooi ontvangt iedere speler de Rankingpunten voor
de eindrangschikking in de Klasse. Bij deelname aan een CEV- of
FIVB-toernooi, die open staat voor deelnemers met de
Nederlandse nationaliteit, kunnen Rankingpunten worden
behaald. De Organisator bepaalt in de leidraad de te verdienen
Rankingpunten.

4 Reglement Strafzaken
4.3.4.3

4.3.4.13

Het verzoek om wraking van een lid van de Commissie
dient uiterlijk één week na dagtekening van het bericht
over de samenstelling van deze Commissie, schriftelijk
en met redenen omkleed, te worden gezonden aan de
voorzitter van de Commissie.

Het verzoek om wraking van een lid van de Commissie dient
uiterlijk één week na dagtekening van het bericht over de
samenstelling van deze Commissie, schriftelijk en met redenen
omkleed, te worden gezonden aan de voorzitter van de
Commissie, welke niet is belast met de behandeling van de kwestie
in die instantie.
Indien (een lid van) de Strafcommissie wordt gewraakt zal de
voorzitter van de Commissie van Beroep over dit verzoek
oordelen. Indien (een lid van) de Commissie van Beroep wordt
gewraakt zal de voorzitter van de Strafcommissie over dit verzoek
oordelen.
Uiterlijk één week na de dag van behandeling van de
Uiterlijk twee weken na de dag van behandeling van de strafzaak
strafzaak doet de Commissie uitspraak. De
doet de Commissie uitspraak. De aangeklaagde wordt onmiddellijk
aangeklaagde wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht op de hoogte gebracht van de uitspraak.
van de uitspraak.

Dit is zuiverder want zo hoeft de
voorzitter van (het lid van) de
commissie die wordt gewraakt niet
meer te oordelen over het eigen
lid/commissie.

In de praktijk blijkt het vaak niet
realiseerbaar om binnen een week de
uitspraak gereed te hebben.

