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1

Begripsomschrijvingen

1.1

In deze statuten wordt verstaan onder:
1.

Bondsbestuur, het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek en
artikel 13 lid 1 en in artikel 14 lid 1 van deze statuten, te weten het bestuur van
de Nevobo;

2.

Bondsraad, het orgaan bedoeld in artikel 2:40 van het Burgerlijk Wetboek en in
artikel 16 lid 1 van deze statuten, te weten de uit Bondsraadsleden bestaande
algemene vergadering van de Nevobo bedoeld in artikel 2:39 van het Burgerlijk
Wetboek;

3.

Bondsraadsleden, de door en uit de leden gekozen afgevaardigden voor de
Bondsraad bedoeld in artikel 2:39 van het Burgerlijk Wetboek en in artikel 16 lid
3 en lid 4 van deze statuten, die stemgerechtigd zijn in de Bondsraad, hetgeen
blijkt uit artikel 19 leden 4 en 5 van deze statuten;

4.

Commissie van Beroep ISR, de commissie van beroep van ISR;

5.

Commissie van Beroep Nevobo, de commissie als bedoeld in artikel 7 lid 8 eerste
zin van deze statuten;

6.

Directie, het orgaan dat de leiding van de werkorganisatie heeft, zoals bedoeld
in artikel 22 van deze statuten en dat, onder verantwoordelijkheid van het
Bondsbestuur, onderdelen van de taak van het Bondsbestuur uitvoert, welke
onderdelen schriftelijk zijn vastgelegd in een door het Bondsbestuur vastgesteld
Directiestatuut als bedoeld in artikel 22 lid 6 van deze statuten;

7.

directieleden, de leden van de Directie, bedoeld in artikel 22 van deze statuten;

8.

Dopingautoriteit, een zelfstandig bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73556416;

9.

hoofdkantoor, het kantoor bedoeld in artikel 22 van deze statuten, door welk
kantoor het Bondsbestuur, onder zijn verantwoordelijkheid en onder leiding van
de Directie, onderdelen van zijn taak laat uitvoeren, welke onderdelen
schriftelijk zijn vastgelegd in een door het Bondsbestuur vastgesteld
Directiestatuut als bedoeld in artikel 22 lid 6;

10. huishoudelijk reglement, het reglement van de Nevobo bedoeld in artikel 24 lid
1 en in artikel 27 van deze statuten;
11. ISR, Stichting Instituut Sportrechtspraak, een stichting, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 30189821;
12. ISR Dopingreglement, het door het bestuur van ISR van tijd tot tijd vastgestelde
Dopingreglement;
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13. ISR Reglementen, het ISR Dopingreglement, het ISR Tuchtreglement Matchfixing
en het ISR Tuchtreglement Seksuele Intimidatie;
14. ISR Tuchtreglement Matchfixing, het door het bestuur van ISR van tijd tot tijd
vastgestelde Tuchtreglement Matchfixing;
15. ISR Tuchtreglement Seksuele Intimidatie, het door het bestuur van ISR van tijd
tot tijd vastgestelde Tuchtreglement Seksuele Intimidatie;
16. jaarrekening, de balans en de staat van baten en lasten met de toelichting van
de Nevobo;
17. langs elektronische weg, indien degene met wie wordt gecommuniceerd
hiermee instemt, kunnen schriftelijke mededelingen aan respectievelijk van de
Nevobo geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en
reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de Nevobo respectievelijk
degene met wie wordt gecommuniceerd voor dit doel aan de degene met wie
wordt gecommuniceerd respectievelijk de Nevobo bekend is gemaakt;
18. leden, zowel de verenigingen, bedoeld in artikel 6 lid 1 sub a van deze statuten,
als de natuurlijke personen, bedoeld in artikel 6 lid 1 sub b van deze statuten, als
de persoonlijke leden, bedoeld in artikel 6 lid 1 sub c van deze statuten, als de
buitengewone leden, bedoeld in artikel 6 lid 1 sub d van deze statuten, als de
ereleden, bedoeld in artikel 6 lid 1 sub e van deze statuten, als de leden van
verdienste, bedoeld in artikel 6 lid 1 sub f van deze statuten, voor zover deze
statuten of de reglementen van de Nevobo geen nader onderscheid maken of
het tegendeel uit het zinsverband blijkt;
19. lidmaatschap, zowel het lidmaatschap van de verenigingen, bedoeld in artikel 6
lid 1 sub a van deze statuten, als het lidmaatschap van de natuurlijke personen,
bedoeld in artikel 6 lid 1 sub b van deze statuten, als het lidmaatschap van de
persoonlijke leden, bedoeld in artikel 6 lid 1 sub c van deze statuten, als het
lidmaatschap van de buitengewone leden, bedoeld in artikel 6 lid 1 sub d van
deze statuten, als het lidmaatschap van de ereleden, bedoeld in artikel 6 lid 1
sub e van deze statuten, als het lidmaatschap van de leden van verdienste,
bedoeld in artikel 6 lid 1 sub f van deze statuten, voor zover deze statuten of de
reglementen van de Nevobo geen nader onderscheid maken of het tegendeel
uit het zinsverband blijkt;
20. Nationaal Dopingreglement, het door de Dopingautoriteit gehanteerde
Nationaal Dopingreglement
21. Nevobo, de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid bedoeld in artikel 2 lid
1 van deze statuten, die ook in de reglementen van de Nevobo als zodanig wordt
aangeduid;
22. Regio, een niet rechtspersoonlijkheid bezittende organisatorische eenheid
binnen de Nevobo, waarin de leden zijn ingedeeld, bedoeld in artikel 12 lid 1 en
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artikel 20 van deze statuten, niet zijnde een afdeling als bedoeld in artikel 2:41a
van het Burgerlijk Wetboek;
23. regiokantoor, een kantoor van de werkorganisatie dat, onder
verantwoordelijkheid van de Directie, werkzaamheden voor één of meer Regio´s
verricht;
24. Regioraad, het orgaan bedoeld in artikel 12 lid 3 en in artikel 16 lid 3 van deze
statuten, te weten de algemene vergadering van een Regio;
25. schriftelijk, via een gangbare wijze van communicatie, waaronder begrepen
zowel per post, als per fax, als langs elektronische weg;
26. Strafcommissie, de commissie als bedoeld in artikel 7 lid 8 van deze statuten;
27. Tuchtcommissie ISR, de tuchtcommissie van ISR;
28. werkorganisatie, het hoofdkantoor, de regiokantoren en de bij de Nevobo
actieve vrijwilligers, bedoeld in artikel 22 lid 2 van deze statuten.

2

Naam en zetel

2.1

De vereniging draagt de naam: Nederlandse Volleybalbond.
De vereniging wordt in de statuten en reglementen aangeduid met: de Nevobo.

2.2

De Nevobo heeft zijn zetel in de gemeente Utrecht.

3

Duur, verenigingsjaar, boekjaar en geldmiddelen

3.1

De Nevobo is opgericht op zes september negentienhonderd zevenenveertig te
Amsterdam.

3.2

Het verenigingsjaar, ook aangeduid als bondsjaar of seizoen, van de Nevobo loopt
van één september tot en met eenendertig augustus.

3.3

Het boekjaar van de Nevobo loopt van één januari tot en met eenendertig
december.

3.4

De geldmiddelen van de Nevobo bestaan uit:
a. de contributie die de leden verplicht zijn jaarlijkse te betalen;
b. overige bijdragen van de leden of van anderen;
c. donaties, erfstellingen en legaten;
d. subsidies;
e. inkomsten uit vermogen; en
f. overige baten.

3.5

Erfstellingen kunnen alleen worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
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4

Doel

4.1

De Nevobo stelt zich ten doel:
a. het doen beoefenen en bevorderen van de volleybalsport in al zijn
verschijningsvormen;
b. alles te doen wat tot het in sub a van dit artikel genoemde doel bevorderlijk kan
zijn, dat in de ruimste zin van het woord.

4.2

De Nevobo heeft bij uitsluiting het recht om voor de in artikel 5 genoemde
organisaties met betrekking tot Nederland als de vertegenwoordiger van de
volleybalsport op te treden. De daarmee samenhangende bevoegdheden van de
Nevobo strekken zich uit over het gehele grondgebied van Nederland. De Nevobo
erkent geen andere organisatie die dezelfde doelstelling en dezelfde werkzaamheid
in Nederland heeft als de Nevobo.

4.3

Op grond van het bepaalde in het vorige lid heeft de Nevobo met betrekking tot de
volleybalsport in al zijn verschijningsvormen het recht tot:
a. het uitschrijven en regelen van de wedstrijden in de reguliere competitie, het
reguliere bekertoernooi en de nationale kampioenschappen in Nederland;
b. het uitschrijven van wedstrijden voor nationale teams en het laten deelnemen aan
wedstrijden van nationale teams;
c. het selecteren of laten selecteren van spelers voor de nationale teams.

5

Aansluitingen

5.1

De Nevobo is aangesloten of ingedeeld bij, dan wel lid van:
a. de Fédération Internationale de Volleyball (FIVB);
b. de Confédération Européenne de Volleyball (CEV);
c. het Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF).

6

Leden

6.1

De Nevobo kent als leden:
a. verenigingen die uitsluitend dan wel mede het in artikel 4 gestelde doel beogen;
b. natuurlijke personen die lid zijn van de in sub a genoemde verenigingen;
c. buitengewone leden: alle niet in sub a genoemde privaatrechtelijke
rechtspersonen die als zodanig zijn toegelaten;
d. leden: natuurlijke personen, geen lid zijnde van een in sub a genoemde vereniging;
e. ereleden;
f. leden van verdienste.
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6.2

De wijze van aanmelden als lid wordt nader bij reglement geregeld. Het Bondsbestuur
beslist over de toelating van leden als bedoeld in lid 1 sub a tot en met sub d en de
Bondsraad benoemt, op voordracht van het Bondsbestuur, leden als bedoeld in lid 1
sub e en sub f.

6.3

Het Bondsbestuur houdt een ledenregister bij waarin de namen en adressen van alle
leden zijn opgenomen. Ieder lid is verplicht (via zijn vereniging bij leden als bedoeld
in lid 1 sub b) zijn adres, emailadres en telefoonnummer, evenals wijzigingen daarin
onverwijld schriftelijk aan de Directie op te geven.

7

Einde lidmaatschap

7.1

Het lidmaatschap eindigt:
a. wanneer een in artikel 6 lid 1 sub a genoemde vereniging of een in artikel 6 lid 1
sub d genoemd buitengewoon lid ophoudt te bestaan;
b. door overlijden van het lid;
c. door opzegging door het lid;
d. door opzegging door de Nevobo;
e. door ontzetting.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden bij
het Bondsbestuur.

7.2

7.3

Opzegging door de Nevobo kan slechts schriftelijk door de Directie geschieden,
wanneer een lid heeft opgehouden aan de in deze statuten vermelde vereisten voor
het lidmaatschap te voldoen, wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de Nevobo
niet nakomt, evenals wanneer van de Nevobo redelijkerwijs niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren. Indien de Nevobo het lidmaatschap van een
lid als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub b beëindigt, is de vereniging die tot het
lidmaatschap van de Nevobo is toegelaten als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub a,
waarvan het betrokken lid een lid is, gehouden het lidmaatschap van het
desbetreffende lid door opzegging met onmiddellijke ingang te beëindigen.

7.4

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de Nevobo kan slechts
geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar zonder dat een
opzeggingstermijn in acht moet worden genomen. Het lidmaatschap kan echter
onmiddellijk worden beëindigd indien van de Nevobo of van het lid redelijkerwijs niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

7.5

Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was
opgezegd.

7.6

Een lid kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand
nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de Nevobo in een andere
rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing. Ook kan een lid zijn lidmaatschap met
onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn
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rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden
of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing.
7.7

Een lid is niet bevoegd het lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen in
het geval zijn geldelijke rechten en verplichtingen worden gewijzigd.

7.8

Ontzetting kan alleen worden uitgesproken door de Strafcommissie en de Commissie
van Beroep Nevobo indien een lid in ernstige mate in strijd met de statuten,
reglementen, richtlijnen en/of besluiten van de (organen van de) Nevobo handelt of
de Nevobo op onredelijke wijze benadeelt.
Ontzetting uit het lidmaatschap kan voorts worden uitgesproken door de
Tuchtcommissie ISR of de Commissie van Beroep ISR.

7.9

Nadat tot ontzetting is besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel
van een aangetekend schrijven van het besluit, met opgave van redenen, in kennis
gesteld.

7.10

Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving
van het besluit tot ontzetting van de Strafcommissie in beroep te gaan bij de
Commissie van Beroep Nevobo. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na
ontvangst van de kennisgeving van het besluit tot ontzetting van de Tuchtcommissie
ISR in beroep te gaan bij de Commissie van Beroep ISR.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

8

Verplichtingen

8.1

De leden zijn verplicht:
a. de statuten, reglementen, de ISR Reglementen, het Nationaal Dopingreglement
en richtlijnen van de Nevobo en de besluiten van de (organen van de) Nevobo na
te leven;
b. de belangen van de Nevobo of van zijn organen en van de volleybalsport in het
algemeen niet te schaden;
c. alle overige verplichtingen en verbintenissen welke de Nevobo in naam of ten
behoeve van zijn leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de Nevobo
voortvloeien, te aanvaarden en na te komen; tot deze verplichtingen behoort
onder meer het aanvaarden en nakomen van door de Nevobo, mede in naam van
zijn leden, aangegane verplichtingen jegens een of meer derden, aangaande de
verkoop en/of exploitatie van televisie- en/of radio-opnamen en/of
uitzendrechten via welk communicatiemiddel dan ook, waaronder in elk geval
begrepen via internet;
d. de in artikel 6 lid 1 sub a genoemde verenigingen zijn bovendien verplicht in hun
statuten een bepaling op te nemen krachtens welke de tot de vereniging of haar
volleybalafdeling toetredende of toegetredene als lid van de Nevobo wordt
aangemeld.
De verplichting tot naleving van de ISR reglementen en het Nationaal
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Dopingreglement geldt tevens als een verbintenis aan het lidmaatschap als bedoeld
in artikel 2:34a van het Burgerlijk Wetboek.
8.2

De leden, behalve de ereleden en de leden van verdienste, zijn jaarlijks gehouden tot
het betalen van contributie. De wijze waarop deze contributie is opgebouwd, wordt
bij reglement vastgesteld. De Bondsraad is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of
gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te
verlenen.

8.3

Wanneer een lidmaatschap in de loop van het bondsjaar eindigt, blijft het lid
niettemin contributie verschuldigd voor het gehele bondsjaar met inachtneming van
het daaromtrent in reglementen van de Nevobo bepaalde.

9

Straffen

9.1

Aan de leden van de Nevobo kunnen straffen worden opgelegd wegens het niet
(behoorlijk) naleven van voor hen bindende reglementen, richtlijnen, besluiten of
opdrachten van de Nevobo en zijn organen of van organisaties, waarbij de Nevobo is
aangesloten, evenals van misdragingen waardoor de belangen van de Nevobo of van
de volleybalsport in het algemeen worden geschaad.

9.2

De straffen kunnen onder meer bestaan uit:
a. schriftelijke berisping;
b. geldboete;
c. spelen van wedstrijden zonder publiek;
d. ontzegging van het recht tot deelname aan wedstrijden;
e. schorsing in kwaliteit;
f. schorsing in het lidmaatschap van de Nevobo;
g. ontzetting uit het lidmaatschap van de Nevobo.

9.3

De straffen uit hoofde van niet-naleving van de ISR Reglementen worden opgelegd
door de Tuchtcommissie ISR dan wel de Commissie van Beroep ISR.

9.4

De straffen anders dan uit hoofde van niet-naleving van de ISR Reglementen worden
opgelegd door de Strafcommissie dan wel de Commissie van Beroep Nevobo.

9.5

De competentie, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de in lid 3 en 4
genoemde organen, evenals de strafbaarstelling van de overtredingen, de
procesgang, de maximering van de straffen en de tenuitvoerlegging daarvan worden
nader geregeld in de daarvoor geldende reglementen.
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10

Maatregelen

10.1

Aan leden van de Nevobo kunnen maatregelen worden opgelegd wegens het niet
naleven van voor hen bindende reglementen of richtlijnen.

10.2

De maatregelen kunnen worden opgelegd door de daartoe bij reglement
aangewezen organen van de Nevobo.

10.3

De strafbaarstelling van de overtredingen, de procesgang, de maximering en de
tenuitvoerlegging daarvan, worden nader geregeld in de daarvoor geldende
reglementen.

10.4

Indien de Nevobo van een lid een opeisbaar bedrag, uit welken hoofde ook, te
vorderen heeft, is hij gerechtigd, indien ná schriftelijke aanmaning geen betaling
volgt, incassomaatregelen te treffen en voor zover nodig, is hij gerechtigd tot het
nemen van rechtsmaatregelen over te gaan, waarbij het desbetreffende lid
gedagvaard kan worden voor de burgerlijke rechter.

11

Gratie

11.1

Het Bondsbestuur is bevoegd voor opgelegde straffen of maatregelen gratie te
verlenen.

11.2

De wijze van tenuitvoerlegging van deze gratie wordt nader bij reglement geregeld.

12

Organisatie

12.1

De Nevobo kent Regio's, welke geen eigen rechtspersoonlijkheid hebben.

12.2

De leden van de Nevobo ressorteren op grond van hun zetel, hun lidmaatschap van
een vereniging of hun woonplaats onder een Regio.

12.3

De organen van de Nevobo zijn: het Bondsbestuur, de Bondsraad, de Regioraden,
de Directie, de commissies met een rechtsprekende taak, evenals de personen en
commissies die bij of krachtens de statuten of de wet belast zijn met een nader
omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend.

12.4

Voor de duur van de overeenkomst die de Nevobo met ISR is overeengekomen, zijn
de aanklager van ISR, de Tuchtcommissie ISR en de Commissie van Beroep ISR
eveneens een orgaan van de Nevobo. De Tuchtcommissie ISR en de Commissie van
Beroep ISR spreken recht in naam van de Nevobo en hun uitspraken gelden als
uitspraken van de Nevobo.

12.5

De organen van de Nevobo, als bedoeld in lid 3 en 4, hebben geen eigen
rechtspersoonlijkheid.

12.6

Ter advisering van het Bondsbestuur of de Directie kan een beleidsadviesteam (BAT)
worden ingesteld. De leden van een dergelijk beleidsadviesteam worden benoemd
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door het orgaan dat het instelt, dat tevens de taken van een dergelijk
beleidsadviesteam vaststelt. De werkwijze en bevoegdheden van een
beleidsadviesteam worden bij reglement vastgesteld.
12.7

Voor de uitvoering van werkzaamheden kan de Directie werkgroepen en
taakgroepen instellen, waarvan de werkwijze en bevoegdheid bij reglement worden
vastgesteld.

12.8

Ter ondersteuning van ieder Bondsbestuurslid R kan een Bestuurscommissie Regio
worden ingesteld voor de Regio die in de portefeuille van het desbetreffende
Bondsbestuurslid R valt. De leden van de Bestuurscommissie Regio worden benoemd
door het Bondsbestuur op voordracht van de Regioraad van de Regio van het
betreffende Bondsbestuurslid R. Het Bondsbestuurslid R ter ondersteuning van wie
de Bestuurscommissie Regio is ingesteld, maakt onderdeel uit van de
Bestuurscommissie Regio en bekleedt de taak van voorzitter.

13

Bondsbestuur: samenstelling, benoeming en defungeren

13.1

Het Bondsbestuur bestaat uit zeven meerderjarige personen, te weten drie
Bondsbestuursleden N en vier Bondsbestuursleden R, die door de Bondsraad uit
(vertegenwoordigers van) de leden worden benoemd met inachtneming van het
bepaalde in dit artikel.

13.2

De Bondsbestuursleden worden benoemd door de Bondsraad met inachtneming van
het navolgende:
a. de benoeming van een Bondsbestuurslid N geschiedt uit een voordracht door het
Bondsbestuur, onverminderd het bepaalde in het volgende lid. De voordracht van
het Bondsbestuur wordt bij de oproeping voor de Bondsraadsvergadering
meegedeeld;
b. de benoeming van een Bondsbestuurslid R geschiedt uit één voordracht door de
Regioraad waarop het desbetreffende Bondsbestuurslid R beleidsmatig toezicht
zal houden, onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel.

13.3

Indien geen voordracht voor de benoeming van een Bondsbestuurslid N is
opgemaakt, of indien de Bondsraad besluit de voorgedragen persoon niet te
benoemen, dan is de Bondsraad vrij in zijn keuze voor de benoeming van een
Bondsbestuurslid N.

13.4

Overeenkomstig het bepaalde in lid 2 onder b kan een Bondsbestuurslid R niet
anders worden benoemd dan nadat de Regioraad waarop het desbetreffende
Bondsbestuurslid R beleidsmatig toezicht zal houden een voordracht heeft
opgemaakt. Een voordracht voor een Bondsbestuurslid R kan slechts onder opgaaf
van gegronde redenen aan de betreffende Regioraad door de Bondsraad naast zich
neer worden gelegd, in welk geval de betreffende Regioraad een nieuwe voordracht
dient op te maken.
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13.5

De voorzitter, vice-voorzitter en de penningmeester van het Bondsbestuur worden
door de Bondsraad in functie benoemd; de overige portefeuilles worden door het
Bondsbestuur in onderling overleg verdeeld, waarbij één Bondsbestuurslid meerdere
portefeuilles kan hebben. Slechts Bondsbestuursleden N kunnen voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester van het Bondsbestuur zijn.

13.6

Een Bondsbestuurslid wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar.

13.7

De Bondsbestuursleden treden af volgens een door het Bondsbestuur op te maken
rooster van aftreden. Een volgens het rooster van aftreden aftredend
Bondsbestuurslid is voor ten hoogste tweemaal aansluitend herbenoembaar, zodat
een Bondsbestuurslid voor ten hoogste twaalf jaar aansluitend als zodanig in functie
kan zijn. Een Bondsbestuurslid dat twaalf jaar aansluitend als zodanig in functie is
geweest, is, overeenkomstig het in dit artikel bepaalde, wederom herbenoembaar,
doch enkel na verloop van ten minste één bestuursperiode. Hetgeen in deze statuten
omtrent de benoeming van Bondsbestuursleden is bepaald is, is van overeenkomstige
toepassing op de herbenoeming van Bondsbestuurleden. Een Bondsbestuurslid dat
in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden niet
de plaats van zijn voorganger in, doch vangt aan met een eigen periode van ten
hoogste vier jaar.

13.8

Bondsbestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de
Bondsraad worden geschorst en ontslagen. Een besluit tot schorsing of ontslag van
een Bondsbestuurslid kan door de Bondsraad slechts worden genomen met een
meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.

13.9

De schorsing van een Bondsbestuurslid, die het gevolg is van een daartoe door de
Bondsraad genomen besluit, eindigt wanneer de Bondsraad niet binnen drie
maanden daarna tot ontslag heeft besloten.
Het door de Bondsraad geschorste Bondsbestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld
zich in de Bondsraadsvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een
raadsman doen bijstaan.

13.10

Bij het tussentijds ontstaan van een vacature blijft het Bondsbestuur een bevoegd
bestuur, onverminderd artikel 15 lid 4. Het Bondsbestuur is verplicht om in de eerste
Bondsraadsvergadering volgend op het tussentijds ontstaan van een vacature in het
Bondsbestuur de voorziening in de open plaats(en) aan de orde te stellen.

Het lidmaatschap van het Bondsbestuur eindigt:
door overlijden van het Bondsbestuurslid;
b. door periodiek aftreden volgens het door het Bondsbestuur opgestelde rooster
van aftreden bedoeld in lid 7;
c. doordat het Bondsbestuurslid failliet wordt verklaard of surseance van betaling
aanvraagt;
d. door ondercuratelestelling van het Bondsbestuurslid, alsmede door een
rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke

13.11

a.
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toestand een bewind over één of meer van de goederen van het Bondsbestuurslid
wordt ingesteld;
e. door bedanken;
f. door ontslag aan hem verleend door de Bondsraad overeenkomstig het bepaalde
in lid 8.
13.12

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, is het lidmaatschap van het Bondsbestuur
onverenigbaar met enige andere functie die de belangen van de Nevobo kan
schaden of enige functie bij ISR, dit ter beoordeling van de Bondsraad.
Bondsbestuursleden dienen alle relevante functies die zij beroepshalve of als
vrijwilliger vervullen aan de Bondsraad bekend te maken.

14

Bondsbestuur: taken en bevoegdheden

14.1

Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het Bondsbestuur belast met het
besturen van de Nevobo.

14.2

Het Bondsbestuur richt zich naast zijn wettelijke taken met name op zijn
beleidsvormende taak en toezichthoudende rol op de Nevobo en de werkorganisatie.

14.3

De voorzitter van het Bondsbestuur is bij elke officiële vertegenwoordiging van de
Nevobo de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander Bondsbestuurslid of aan
een ander heeft overgedragen.

14.4

Bij afwezigheid van de voorzitter van het Bondsbestuur neemt de vice-voorzitter
diens functie waar. Bij de waarneming van het voorzitterschap gaan alle rechten en
plichten van de voorzitter van het Bondsbestuur over op de waarnemend voorzitter
van het Bondsbestuur.

15

Bondsbestuur: vergaderingen en Bondsbestuursbesluiten

15.1

Het Bondsbestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of een ander Bondsbestuurslid
dat nodig acht, doch ten minste vier maal per jaar.

15.2

De vergaderingen van het Bondsbestuur worden schriftelijk opgeroepen door of
namens de voorzitter van het Bondsbestuur met inachtneming van een termijn van
ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en de dag van vergadering daaronder
niet begrepen. Op een daartoe strekkend verzoek van een of meer Bondsbestuursleden
dient de voorzitter van het Bondsbestuur binnen één week na ontvangst van dat
verzoek over te gaan tot oproeping tot een Bondsbestuursvergadering bij gebreke
waarvan de verzoeker(s) zelf de vergadering kan/kunnen oproepen met inachtneming
van het daaromtrent in dit artikel bepaalde. De oproepingsbrief bevat de datum, het
uur en de plaats van de desbetreffende vergadering, alsmede de agenda.

15.3

Indien de oproepingstermijn vermeld in lid 2 niet in acht is genomen, kan, met
inachtneming van het bepaalde in artikel 13 lid 8, ter vergadering van het
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Bondsbestuur slechts besluitvorming plaatsvinden met algemene stemmen van alle
in functie zijnde Bondsbestuursleden.
Deze wijze van besluitvorming geldt tevens met betrekking tot onderwerpen die niet
geplaatst zijn op de agenda in lid 2 vermeld.
15.4

Het Bondsbestuur kan alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van
zijn leden ter vergadering aanwezig is. Indien niet de meerderheid van de
Bondsbestuursleden aanwezig is, kan een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen waarin geldige besluiten kunnen worden genomen ongeacht het
aantal aanwezige Bondsbestuursleden. De nieuwe vergadering wordt gehouden
uiterlijk op de dertigste dag na die van de oorspronkelijke vergadering.

15.5

Het Bondsbestuur streeft naar besluitvorming met algemene stemmen. Bij het
ontbreken van consensus geschiedt besluitvorming met volstrekte meerderheid van
de uitgebrachte stemmen, voor zover in deze statuten niet anders is bepaald.
In de Bondsbestuursvergaderingen heeft ieder Bondsbestuurslid het recht tot het
uitbrengen van één stem.
Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, wordt, indien omtrent een
voorstel de stemmen staken, het voorstel geplaatst op de agenda van de eerstvolgende vergadering van het Bondsbestuur; indien in die vergadering bij de
stemming omtrent dat voorstel de stemmen wederom staken, is het voorstel
verworpen.

15.6

Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de
stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het een verkiezing van personen
betreft, kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen
schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van
ongetekende stembriefjes.

15.7

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bondsbestuur; bij diens
afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het
voorzitterschap waargenomen door de vice-voorzitter. Bij diens afwezigheid wordt
het voorzitterschap tot dat ogenblik waargenomen door het in leeftijd oudste ter
vergadering aanwezige Bondsbestuurslid.

15.8

Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter
van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke in dezelfde of
de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de
voorzitter en de notulist ondertekend.

15.9

Het Bondsbestuur kan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 lid 10, ook
op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle in functie zijnde
Bondsbestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen, en
zij zich allen schriftelijk vóór het voorstel hebben verklaard. Van een buiten
vergadering genomen besluit wordt door een aanwezig lid een relaas opgemaakt,
dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de
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voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend. Het aldus vastgestelde
relaas wordt tezamen met de in de eerste zin van dit lid bedoelde stukken bij de
notulen gevoegd.
15.10

Onverminderd het bepaalde in de vorige leden kan een Bondsbestuurslid ook door
middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de Bondsbestuursvergaderingen
deelnemen, daarin het woord voeren en zijn stem uitbrengen. Daartoe is vereist dat
het Bondsbestuurslid via het elektronisch communicatiemiddel i) kan worden
geïdentificeerd, ii) rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter
vergadering, iii) kan deelnemen aan de beraadslaging en iv) het stemrecht kan
uitoefenen.
Nadere regels omtrent het deelnemen aan en het stemmen in
Bondsbestuursvergaderingen, al dan niet door middel van een elektronisch
communicatiemiddel, kunnen door het Bondsbestuur worden vastgesteld.

16

Bondsraad

16.1

Aan de Bondsraad, zijnde de uit afgevaardigden bestaande algemene vergadering
van de Nevobo, komen in de Nevobo alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of
de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

16.2

De Bondsraad bestaat uit afgevaardigden die door en uit de leden worden gekozen
overeenkomstig het in het volgende lid bepaalde; deze afgevaardigden worden
hierna genoemd: Bondsraadsleden.

16.3

Elke Regioraad, zijnde de algemene vergadering van een Regio, waartoe alle leden
die onder de desbetreffende Regio ressorteren, toegang hebben en waarin zij hun
stemrecht kunnen uitoefenen, kiest, met inachtneming van het daaromtrent in deze
statuten en in de reglementen van de Nevobo bepaalde, uit het midden van die
leden, vijf Bondsraadsleden.

16.4

Tot Bondsraadslid van een Regio kan slechts worden gekozen een natuurlijke persoon:
a. die voorgedragen wordt door het bestuur van een in artikel 6 lid 1 sub a bedoelde
vereniging die, op grond van het bepaalde in artikel 12 lid 2, ressorteert onder de
desbetreffende Regio, met dien verstande dat ten hoogste één persoon tot
Bondsraadslid kan worden gekozen die is voorgedragen door het bestuur van een
dergelijke vereniging;
b. die geen lid is van het Bondsbestuur;
c. met betrekking tot wie niet elders in deze statuten is bepaald dat hij geen lid van
de Bondsraad kan zijn.
Bovendien geldt dat van de vijf door een Regioraad te kiezen Bondsraadsleden er,
op het moment van benoeming van deze Bondsraadsleden, ten hoogste één
Bondsraadslid voorgedragen kan zijn door het bestuur van een in sub a bedoelde
vereniging met een team in de hoogste twee klassen op nationaal niveau voor
zaalvolleybalverenigingen.
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Het Bondsbestuur wordt terstond na de verkiezing van een Bondsraadslid door de
desbetreffende Regioraad schriftelijk van de naam en vereniging van het
desbetreffende Bondsraadslid in kennis gesteld. Alleen in bijzondere gevallen kan het
Bondsbestuur op verzoek van de Bondsraad instemmen met afwijken van de
voorwaarden zoals beschreven in dit lid.
16.5

De Bondsraadsleden worden gekozen voor een periode van ten hoogste vier jaar.
Het Bondsbestuur stelt een rooster van aftreden vast dat voorziet in periodiek
aftreden van de Bondsraadsleden en is bevoegd zodanig rooster te wijzigen.
Vaststelling van of wijziging in zodanig rooster kan niet meebrengen dat een zittend
Bondsraadslid tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is gekozen,
verstreken is. Een volgens het rooster van aftreden aftredend Bondsraadslid is voor
ten hoogste tweemaal aansluitend, telkens voor een periode van ten hoogte vier jaar,
herkiesbaar, zodat een Bondsraadslid voor ten hoogste twaalf jaar aansluitend als
zodanig in functie kan zijn. Een Bondsraadslid kan langer dan twaalf jaar als zodanig
in functie zijn, mits niet aansluitend. Hetgeen in deze statuten omtrent de verkiezing
van Bondsraadsleden is bepaald is van overeenkomstige toepassing op de herkiezing
van Bondsraadsleden. Een Bondsraadslid dat in een tussentijdse vacature wordt
gekozen, neemt op het rooster van aftreden niet de plaats van zijn voorganger in,
doch vangt aan met een eigen periode van ten hoogste vier jaar.

16.6

Bondsraadsleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de
desbetreffende Regioraad worden ontslagen. Een besluit tot ontslag van een
Bondsraadslid kan door de desbetreffende Regioraad slechts worden genomen met
een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
Het Bondsbestuur wordt terstond na het ontslag van een Bondsraadslid door de
desbetreffende Regioraad schriftelijk van de naam van het desbetreffende
Bondsraadslid in kennis gesteld.
Het Bondsbestuur is verplicht om in de eerste Regioraad volgend op het tussentijds
ontstaan van een vacature voor een Bondsraadslid van de desbetreffende Regio de
voorziening in de open plaats aan de orde te stellen.

16.7

Het Bondsraadslidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het Bondsraadslid;
b. door periodiek aftreden volgens het door het Bondsbestuur opgestelde rooster
van aftreden bedoeld in lid 5;
c. doordat een Bondsraadslid niet meer voldoet aan de kwaliteitseisen als bedoeld
in lid 4 sub a tot en met sub c;
d. door ondercuratelestelling van het Bondsraadslid, alsmede door een rechterlijke
beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een
bewind over één of meer van de goederen van het Bondsraadslid wordt ingesteld;
e. door bedanken.
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17

Bondsraadsvergadering

17.1

De Bondsraad komt ten minste tweemaal per jaar in vergadering bijeen, eenmaal in
het najaar en eenmaal in het voorjaar.

17.2

Jaarlijks worden tijdens één van deze twee te houden vergaderingen van de Bondsraad
in ieder geval behandeld:
a. de goedkeuring van het jaarverslag en van de jaarrekening;
b. de verlening van decharge aan de Bondsbestuursleden;
c. de voorziening in eventuele vacatures;
d. de goedkeuring van het jaarplan en van de begroting voor het komende boekjaar.
Onverminderd het bepaalde in artikel 18 lid 3, bepaalt het Bondsbestuur de
agendapunten voor de vergaderingen van de Bondsraad.

17.3

De Bondsraadsvergaderingen worden bijeengeroepen door of namens de voorzitter
van het Bondsbestuur met inachtneming van een termijn van ten minste zes weken,
de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

17.4

De bijeenroeping geschiedt door middel van een aan alle Bondsraadsleden te zenden
schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige toezending van de agenda.
De vergaderstukken worden uiterlijk vier weken vóór de Bondsraadsvergadering aan
de Bondsraadsleden toegezonden en gepubliceerd op de officiële website van de
Nevobo.

17.5

De Bondsraadsvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bondsbestuur.
Ontbreekt de voorzitter van het Bondsbestuur, dan treedt een van de andere
Bondsbestuursleden N, door het Bondsbestuur aan te wijzen, als voorzitter op.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de
Bondsraad daarin zelf.

17.6

Van het verhandelde in elke Bondsraadsvergadering worden door de notulist notulen
gemaakt, die door de vergadering worden vastgesteld en door de voorzitter en de
notulist worden ondertekend. Zij die de Bondsraadsvergadering bijeenroepen
kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud
van de notulen of van het proces-verbaal van een Bondsraadsvergadering wordt
binnen acht weken na de Bondsraadsvergadering ter kennis van de leden gebracht,
met dien verstande dat de inhoud van de notulen of van het proces-verbaal van een
besloten Bondsraadsvergadering als bedoeld in artikel 19 lid 2 enkel ter kennis van
de Bondsraadsleden en de Bondsbestuursleden wordt gebracht.

17.7

De voorzitter van de Bondsraadsvergadering heeft het recht om tijdens de
Bondsraadsvergadering:
a. de discussie te sluiten, indien hij van mening is dat een onderwerp voldoende is
besproken; hij dient de discussie te heropenen, indien ten minste een tiende van
de aanwezige Bondsraadsleden hierom verzoekt;
b. een spreektijd in te voeren;
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c. de vergadering te schorsen; hij is verplicht dit te doen, indien ten minste een
tiende van de aanwezige Bondsraadsleden hierom verzoekt.

18

Buitengewone Bondsraadsvergaderingen

18.1

Een buitengewone Bondsraadsvergadering wordt gehouden, indien dit wordt
verlangd door het Bondsbestuur of door ten minste een zodanig aantal
Bondsraadsleden als bevoegd is tot het uitbrengen van ten minste een tiende
gedeelte van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering van de Bondsraad
kan worden uitgebracht.

18.2

De voorzitter van het Bondsbestuur is op schriftelijk verzoek van het in lid 1
genoemde aantal Bondsraadsleden verplicht tot het (doen) bijeenroepen van een
buitengewone Bondsraadvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken
na indiening van het verzoek.

18.3

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan met inachtneming van het bepaalde in
artikel 17 lid 4 of bij advertentie in ten minste één veelgelezen landelijk dagblad, met
inachtneming van de in artikel 17 lid 4 bedoelde oproepingstermijn. De verzoekers
kunnen alsdan anderen dan de Bondsbestuursleden belasten met de leiding van de
Bondsraadsvergadering en het opstellen van de notulen.

18.4

De bijeenroeping van een buitengewone Bondsraadsvergadering geschiedt door
middel van een aan alle Bondsraadsleden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks
onder gelijktijdige toezending van de agenda en de vergaderstukken.

19

Toegang en besluitvorming Bondsraadsvergadering

19.1

De Bondsraadsvergaderingen zijn, behalve als sprake is van een besloten vergadering
als bedoeld in lid 2, openbaar.

19.2

Op voorstel van de voorzitter van het Bondsbestuur of van ten minste een zodanig
aantal Bondsraadsleden als bevoegd is tot het uitbrengen van ten minste een tiende
gedeelte van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering van de Bondsraad
kan worden uitgebracht, kan de Bondsraad besluiten over te gaan tot een
Bondsraadsvergadering in besloten kring. In een Bondsraadsvergadering in besloten
kring hebben alleen toegang de Bondsraadsleden, de Bondsbestuursleden en een
notulist. Op voorstel van de voorzitter van de Bondsraadsvergadering kan de Bondsraad
beslissen om anderen dan de hiervoor genoemde personen toe te laten tot de
besloten Bondsraadsvergadering.

19.3

In de Bondsraadsvergadering kunnen uitsluitend het woord voeren:
a. de Bondsraadsleden;
b. de ereleden;
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c. de Bondsbestuursleden;
d. de aangemelde woordvoerders van de Financiële Commissie en de
Reglementencommissie voor zover het hun werkgebied betreft;
e. overige aanwezigen voor zover hen het woord is verleend door de voorzitter van
de Bondsraadsvergadering.
19.4

In een Bondsraadsvergadering kunnen per Regio vijf Bondsraadsleden aan de
stemmingen deelnemen. Een Bondsraadslid van een Regio is, onverminderd het
bepaalde in de volgende zin, bevoegd tot het uitbrengen van één vijfde gedeelte van
het aantal stemmen dat door de desbetreffende Regio in totaal, overeenkomstig het
bepaalde in het volgende lid, kan worden uitgebracht.
Bij afwezigheid van een Bondsraadslid worden de aan het afwezige Bondsraadslid
toekomende stemmen, hierna in dit lid te noemen: de "reststemmen", toebedeeld
aan de wel in de Bondsraadsvergadering aanwezige Bondsraadsleden van dezelfde
Regio als die van het afwezige Bondsraadslid op de volgende manier: de eerste
reststem wordt toebedeeld aan het langst als zodanig in functie zijnde Bondsraadslid
van de desbetreffende Bondsraadsleden, de tweede reststem wordt toebedeeld aan
het daarna langst als zodanig in functie zijnde Bondsraadslid van de desbetreffende
Bondsraadsleden en zo verder. Indien nodig wordt deze manier van toedeling
herhaald totdat alle reststemmen zijn toebedeeld.

19.5

Het door de vijf Bondsraadsleden namens de leden die ressorteren onder zijn Regio
in de Bondsraad in totaal uit te brengen aantal stemmen wordt jaarlijks door het
Bondsbestuur bepaald aan de hand van het aantal op één januari onder die Regio
ressorterende leden, met inachtneming van het navolgende:
- de Regio heeft tien (10) stemmen bij een ledenaantal van één (1) tot en met
twintigduizend (20.000) leden;
- de Regio heeft vijftien (15) stemmen bij een ledenaantal van twintigduizend één
(20.001) tot en met dertigduizend (30.000) leden;
- de Regio heeft twintig (20) stemmen bij een ledenaantal van dertigduizend één
(30.001) tot en met veertigduizend (40.000) leden;
- de Regio heeft vijfentwintig (25) stemmen bij een ledenaantal van veertigduizend
één (40.001) tot en met vijftigduizend (50.000) leden;
- de Regio heeft dertig (30) stemmen bij een ledenaantal van meer dan
vijftigduizend één (50.001) leden.

19.6

Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten genomen met een
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.

19.7

Over personen wordt altijd schriftelijk gestemd.

19.8

Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die, naar het oordeel van
het stembureau:
- blanco zijn;
- zijn ondertekend;
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- onleesbaar zijn;
en bij een stemming over personen bovendien:
- een persoon niet duidelijk aanwijzen;
- de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is;
- voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten;
- meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
19.9

Bij de aanvang van een Bondsraadsvergadering benoemt de voorzitter van de
desbetreffende vergadering een stembureau. Bij een stemming tijdens een
Bondsraadsvergadering wordt het voorstel, dat naar de mening van de voorzitter van
de desbetreffende vergadering, het meest vergaand is, het eerst in stemming
gebracht. Indien dat voorstel wordt aangenomen, dan worden de overige voorstellen
over hetzelfde onderwerp niet meer in stemming gebracht.

19.10

Tot uiterlijk tien dagen vóór de dag van die van de desbetreffende
Bondsraadsvergadering kunnen de Bondsraadsleden van een Regio gezamenlijk
moties indienen bij het Bondsbestuur, die bij het desbetreffende agendapunt in
behandeling moeten worden genomen. Het Bondsbestuur verstrekt de moties,
eventueel voorzien van een advies, onverwijld aan alle Bondsraadsleden.

19.11

Het ter Bondsraadsvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de
uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd
voorstel.

19.12

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het vorige lid bedoeld
oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de
meerderheid van de Bondsraadsvergadering of, indien de oorspronkelijke stemming
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.

19.13

Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, vindt
herstemming plaats over de twee personen, die de meeste en de op één na meeste
stemmen hebben verkregen. Wordt door meer dan twee personen een gelijk aantal
stemmen behaald, dan vindt herstemming plaats over bedoelde personen, bij welke
herstemming het hoogste aantal stemmen beslissend is. In geval bij een (her)stemming
tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

19.14

Indien de stemmen staken over een voorstel niet betreffende een verkiezing van
personen, dan is het verworpen.

19.15

Alle stemmingen niet betreffende personen geschieden mondeling, tenzij de
voorzitter een schriftelijke stemming wenselijk acht of een of meer van de
stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangen. Schriftelijke stemming
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geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is
mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
19.16

Een eenstemmig besluit van alle Bondsraadsleden, ook al zijn deze niet in een
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het Bondsbestuur genomen,
dezelfde kracht als een besluit van de Bondsraad.

19.17

Zolang in een Bondsraadsvergadering alle Bondsraadsleden aanwezig zijn, kunnen
geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan
de orde komende onderwerpen ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze
niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het
oproepen en houden van Bondsraadsvergaderingen of een daarmee verband
houdende formaliteit niet in acht genomen.

19.18

Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde kan een Bondsraadslid, doch
alleen indien dit voor de desbetreffende vergadering van de Bondsraad voor alle
Bondsraadsleden geldt, ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel
aan de Bondsraadsvergaderingen deelnemen, daarin het woord voeren en zijn
stem(men) uitbrengen. Daartoe is vereist dat het Bondsraadslid via het elektronisch
communicatiemiddel i) kan worden geïdentificeerd, ii) rechtstreeks kan kennisnemen
van de verhandelingen ter vergadering, iii) kan deelnemen aan de beraadslaging en
iv) zijn stemrecht kan uitoefenen.
Nadere regels omtrent het deelnemen aan en het stemmen in Bondsraadsvergaderingen door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen in een
reglement worden vastgesteld.

20

Regio's

20.1

Het aantal Regio's en de begrenzing ervan wordt vastgesteld door de Bondsraad.

20.2

Nadere bepalingen omtrent de inrichting van de Regio, de samenstelling van de
Regioraad, alsmede omtrent de taken en bevoegdheden van dit orgaan worden
vastgesteld in een reglement.

20.3

De Regio's regelen uitsluitend die zaken, die de eigen Regio betreffen.

21

Vertegenwoordiging

21.1

De Nevobo wordt vertegenwoordigd door het Bondsbestuur.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter of twee
gezamenlijk handelende leden van het Bondsbestuur, niet zijnde twee
Bondsbestuursleden R.

21.2

In alle gevallen waarin de Nevobo een tegenstrijdig belang heeft met een of meer
leden van het Bondsbestuur kan de Bondsraad een of meer personen aanwijzen om
de Nevobo te vertegenwoordigen.
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21.3

Het Bondsbestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de Bondsraad, bevoegd om
overeenkomsten aan te gaan tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de Nevobo zich
als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of
zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt; deze beperking
geldt mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de Nevobo ter zake
van deze handelingen.

21.4

Het Bondsbestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer
Bondsbestuursleden, aan de directieleden, alsook aan derden, om de Nevobo binnen
de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

22

Werkorganisatie, hoofdkantoor en Directie

22.1

Ter uitvoering van zijn taak kent de Nevobo een hoofdkantoor, waarin het
secretariaat van de Nevobo is gevestigd en waar onder meer de administratie en het
financieel beheer van de Nevobo worden gevoerd.

22.2

De werkorganisatie bestaat uit betaalde medewerkers werkzaam op het
hoofdkantoor en op de regiokantoren en uit de vrijwilligers die voor de Nevobo een
taak uitvoeren.

22.3

De werkorganisatie staat onder leiding van de Directie. De Directie bestaat uit een
door het Bondsbestuur vast te stellen aantal directieleden. Een niet voltallige
Directie behoudt zijn bevoegdheden.

22.4

De directieleden worden door het Bondsbestuur benoemd. Slechts natuurlijke
personen kunnen tot directielid worden benoemd. De functie van directielid is
onverenigbaar met de functie van Bondsbestuurslid of Bondsraadslid.
De directieleden kunnen wel lid zijn van de Nevobo.

22.5

De overige personeelsleden van het hoofdkantoor en de regiokantoren worden door
de Directie benoemd. De functie van personeelslid van de werkorganisatie is
onverenigbaar met de functie van Bondsbestuurslid of Bondsraadslid.
De personeelsleden van de werkorganisatie kunnen wel lid zijn van de Nevobo.

22.6

Het Bondsbestuur stelt de taken en bevoegdheden die worden gedelegeerd aan de
Directie bij Directiestatuut schriftelijk vast en is bevoegd dit Directiestatuut te
wijzigen. In het Directiestatuut worden nadere bepalingen omtrent de samenstelling
van de Directie, de wijze van benoemen en defungeren van de directieleden,
alsmede omtrent de wijze van vergaderen en besluitvorming van de Directie
vastgelegd. Het Directiestatuut en de wijzigingen daarin worden ter kennisname aan
de Bondsraad voorgelegd.

22.7

De werkzaamheden van de directieleden en van de overige aan de werkorganisatie
verbonden personeelsleden worden verricht onder verantwoordelijkheid van het
Bondsbestuur.

Statuten (feb 2021)

21

23

Rekening en verantwoording

23.1

Het Bondsbestuur brengt uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar,
behoudens verlenging van deze termijn door de Bondsraad, op een
Bondsraadsvergadering zijn jaarverslag over de gang van zaken in de Nevobo en over
het gevoerde beleid uit. Het legt de jaarrekening ter goedkeuring aan de Bondsraad
over, waarbij gevoegd een verklaring omtrent de getrouwheid daarvan afkomstig van
een accountant, bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Deze stukken
worden ondertekend door de Bondsbestuursleden; ontbreekt de ondertekening van
één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
Na verloop van bovengenoemde termijn, kan ieder lid van de gezamenlijke
Bondsbestuursleden in rechte vorderen dat de Bondsbestuursleden deze
verplichtingen nakomen.

23.2

De Nevobo is verplicht opdracht tot onderzoek van de jaarrekening te verlenen aan
een accountant bedoeld in het vorige lid. Tot het verlenen van de opdracht aan de
accountant is de Bondsraad bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is het
Bondsbestuur bevoegd.

23.3

De accountant bedoeld in het vorige lid brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit
aan het Bondsbestuur, en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring
omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

23.4

Het Bondsbestuur is verplicht de accountant ten behoeve van zijn onderzoek alle
door hem gevraagde inlichtingen te verschaffen, hem desgewenst de kas en de
waarden te vertonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de
Nevobo voor raadpleging beschikbaar te stellen.

23.5

Goedkeuring van de jaarrekening door de Bondsraad strekt niet tot decharge van de
Bondsbestuursleden voor het gevoerde beleid over het afgelopen boekjaar.

23.6

Nadat het voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal
aan de Bondsraad het voorstel worden gedaan om decharge te verlenen aan de
Bondsbestuursleden voor het door hen gevoerde beleid over het afgelopen boekjaar,
voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of over dat beleid in de
Bondsraadsvergadering mededelingen zijn gedaan.

23.7

Het Bondsbestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Nevobo zodanige
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.

23.8

Het Bondsbestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 3 gedurende
zeven jaren te bewaren.

23.9

De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier
gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager
worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en
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volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige
bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden
gemaakt.

24

Reglementen en richtlijnen

24.1

De organisatie evenals de taken en bevoegdheden van de Nevobo, als van zijn
Regio's en andere organen worden nader geregeld in afzonderlijke reglementen,
waaronder een huishoudelijk reglement.

24.2

Voor zover bij of krachtens deze statuten niet anders is bepaald, worden de
reglementen van de Nevobo door de Bondsraad, al dan niet op voorstel van het
Bondsbestuur, vastgesteld en kunnen deze door de Bondsraad, al dan niet op
voorstel van het Bondsbestuur, worden gewijzigd.

24.3

Door organen van de Nevobo kunnen alleen richtlijnen, zijnde besluiten van organen,
worden uitgevaardigd, indien deze bevoegdheid bij of krachtens deze statuten is
gegeven.

24.4

Iedere vaststelling of wijziging van een door de Bondsraad vast te stellen reglement
treedt niet eerder in werking dan op een datum die door de Bondsraad is bepaald.
Het Bondsbestuur zorgt ervoor dat de letterlijke tekst van de nieuwe, aangenomen
reglementartikelen ten minste twee weken vóór de inwerkingtreding is gepubliceerd
op de officiële website van de Nevobo en schriftelijk ter kennis is gebracht van de
verenigingen, bedoeld in artikel 6 lid 1 sub a.

24.5

Richtlijnen worden door het Bondsbestuur ter kennisgeving aan de Bondsraadsleden
gestuurd. Zij treden in werking op een in de richtlijn genoemde datum, tenzij een
zodanig aantal Bondsraadsleden als bevoegd is tot het uitbrengen van ten minste de
helft van het aantal stemmen dat in een voltallige Bondsraadsvergadering zou kunnen
worden uitgebracht, de inwerkingtreding binnen twee weken na deze kennisgeving
tegenhoudt door middel van een schriftelijke kennisgeving aan het Bondsbestuur.
Richtlijnen blijven hun geldigheid houden totdat de richtlijn wordt ingetrokken of
wordt vernieuwd op de wijze als in dit lid is bepaald.

25

Toepassing ISR reglementen

25.1

De Nevobo verklaart de ISR Reglementen van toepassing met ingang van de door de
Nevobo met ISR schriftelijk overeengekomen datum. Het Bondsbestuur
communiceert de in de vorige zin bedoelde datum vooraf aan de leden. De ISR
Reglementen regelen de wijze van benoeming van Tuchtcommissie ISR, de Commissie
van Beroep ISR en aanklagers van ISR, hun samenstelling, bevoegdheden en
werkwijze, alsmede de overtreding, de op te leggen straffen, de procesgang en de
rechten en verplichtingen van het lid dat ervan verdacht wordt in overtreding te zijn.
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25.2

De ISR Reglementen kunnen slechts worden gewijzigd op de wijze als bepaald in het
betreffende ISR Reglement. De Nevobo is niet bevoegd wijzigingen in de ISR
Reglementen aan te brengen.

25.3

Tenzij bij ISR Reglement anders is bepaald, zijn de ISR Reglementen op alle leden van
de Nevobo van toepassing. De ISR Reglementen worden gepubliceerd op de website
van ISR.

25.4

Indien een beslissing van de aanklager ISR, Tuchtcommissie ISR of Commissie van
Beroep ISR tot gevolg heeft dat een Nevobo besluit nietig is of wordt vernietigd, kan
hieraan door het betrokken lid noch door derden enig recht op schadeloosstelling
worden ontleend, terwijl evenmin aanspraak kan worden gemaakt op een gewijzigde
uitslag of op het opnieuw houden van een wedstrijd of evenement.

25.5

De toepassing en handhaving van de ISR Reglementen ten aanzien van de Nevobo en
haar leden geschiedt in naam van, ten behoeve van, alsmede voor rekening en risico
van de Nevobo. De Nevobo vrijwaart ISR, zijn aanklagers, zijn bestuurders, zijn
tuchtrechters, zijn arbiters, zijn bindende adviseurs, zijn mediators, zijn ambtelijk
secretaris, zijn juridisch secretariaat, zijn deskundigen en zijn juridische adviseurs
voor elke aansprakelijkheid ten aanzien van zowel de door of namens het ISR
verzorgde rechtspleging als met betrekking tot de bij de oprichting van het ISR en
nadien gekozen en toegepaste constructie van raadpleging door de ISR rechtspraak
in de Nevobo.

25.6

Alle leden, organen en commissies van de Nevobo, alsmede de individuele leden van
die organen en commissies, zijn gehouden mee te werken aan het tot stand komen
van een beslissing van de aanklagers van ISR, Tuchtcommissie ISR of de Commissie
van Beroep ISR, en zijn tevens gehouden mee te werken aan het ten uitvoerleggen
van de door of namens de Tuchtcommissie ISR of de door de Commissie van Beroep
ISR opgelegde straffen.

26

Nationaal Dopingreglement

26.1

De Nevobo 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 opdat de
leden van de Nevobo gebonden zijn aan het Nationaal Dopingreglement, alsmede
aan de daarop gebaseerde beslissingen van de Dopingautoriteit en haar commissies
of organen.

27

Statuten- en reglementswijziging

27.1

De statuten en reglementen kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit in
een Bondsraadsvergadering, waartoe wordt opgeroepen met de mededeling, dat
aldaar wijziging van de statuten en/of reglementen zal worden voorgesteld.
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27.2

Voorstellen tot wijziging van de statuten en reglementen moeten ten minste tien
weken vóór de Bondsraadsvergadering schriftelijk bij het Bondsbestuur zijn
ingediend.

27.3

Zij die de oproeping tot de Bondsraadsvergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage
leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
Het Bondsbestuur moet bovendien een voorstel tot statutenwijziging ten minste zes
weken vóór die vergadering schriftelijk ter kennis brengen aan de Bondsraadsleden
en de Regio's (regiokantoren).

27.4

Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten minste twee
derden van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin ten minste
een zodanig aantal Bondsraadsleden als bevoegd is tot het uitbrengen van ten minste
twee derden van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering van de
Bondsraad kan worden uitgebracht, aanwezig is. Indien dat aantal Bondsraadsleden
niet aanwezig is, wordt binnen een maand daarna een tweede vergadering
bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige
vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige Bondsraadsleden,
een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee
derden van de uitgebrachte geldige stemmen.

27.5

Een besluit tot reglementswijziging kan door de Bondsraad met een volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen worden genomen.

27.6

Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Ieder Bondsbestuurslid is afzonderlijk tot het doen verlijden van deze
akte bevoegd.

28

Ontbinding en vereffening

28.1

De Nevobo wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de Bondsraad.

28.2

Op een besluit tot ontbinding is het bepaalde in de leden 1 tot en met 4 van het
vorige artikel van overeenkomstige toepassing.

28.3

Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de
vereffening door het Bondsbestuur.

28.4

Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden
vereniging is overgebleven, wordt naar evenredigheid overgedragen aan de leden.
Bij het besluit tot ontbinding kan door de Bondsraad aan hetgeen na voldoening van
de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vereniging zal overblijven
echter ook een andere bestemming worden gegeven.
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28.5

Na ontbinding blijft de Nevobo voortbestaan voor zover dit tot vereffening van zijn
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 Nevobo uitgaan moeten aan zijn naam worden toegevoegd de woorden 'in
liquidatie'.

29

Slotbepaling

29.1

Bij geschillen over de onderlinge verhouding tussen reglementteksten is de
onderlinge volgorde: statuten, huishoudelijk reglement, overige reglementen en
richtlijnen. Indien deze volgorde geen uitsluitsel biedt, er een geschil is over de uitleg
of in gevallen waarin de reglementen niet voorzien, doet het Bondsbestuur uitspraak.
Is het Bondsbestuur zelf betrokken in het geschil, dan doet de Bondsraad uitspraak.
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