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STATUTENWIJZIGING NBB
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Heden, #, verscheen voor mij, mr. Alexander Rueb, notaris gevestigd te Katwijk:
de heer Robert Gijs van der Scheer, wonende te 3764 AM Soest, Kerkpad Zuidzijde 39b,
geboren te Epse (gemeente Gorssel) op vijftien maart negentienhonderd negenenvijftig,
zich legitimerende met zijn #, nummer #, uitgegeven te # op #, gehuwd,
ten deze handelend in zijn hoedanigheid van schriftelijk gevolmachtigde van:
1. #; (P.R. Zwart etc) en
2. #, (M.M. Schoof etc)
die bij het verstrekken van de volmacht handelden in hun hoedanigheid van gezamenlijk
bevoegde bestuurders (voorzitter respectievelijk vicevoorzitter) van
de statutair te Utrecht (feitelijk adres: Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht) gevestigde
vereniging NEDERLANDSE BRIDGE BOND, ingeschreven in het handelsregister
beheerd door de Kamer van Koophandel te Utrecht sedert tweeëntwintig november
negentienhonderd dertig onder nummer 40409850, als zodanig deze vereniging
rechtsgeldig vertegenwoordigend.
Van gemelde volmachten blijkt uit een (1) onderhandse akte van volmacht, die aan deze
akte wordt gehecht.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde:
VERKLARINGEN VOORAF
Op tweeëntwintig november negentienhonderd dertig (22-11-1930) werd opgericht de te
Utrecht gevestigde vereniging: Nederlandse Bridge Bond, met adres Kennedylaan 9,
3533 KH Utrecht, van welke vereniging de statuten werden vastgelegd in een akte van
fusie, op twee januari negentienhonderd zesennegentig (2-1-1996) verleden voor mr. A.
Rueb, notaris te Katwijk.
Bij akte van statutenwijziging op twaalf augustus tweeduizend drie (12-08-2003) verleden
voor genoemde notaris mr. A. Rueb werden de statuten opnieuw vastgesteld.
De algemene ledenvergadering van gemelde vereniging heeft in haar bijeenkomst
gehouden te Utrecht op elf december tweeduizend tien (11-12-2010) besloten de statuten
van de vereniging te wijzigen.
Van dit besluit blijkt uit een uittreksel uit de notulen van de bedoelde vergadering, dat aan
deze akte zal worden gehecht.
De algemene ledenvergadering van voormelde vereniging heeft genoemde
bestuursleden aangewezen de onderhavige akte te doen passeren, van welke aanwijzing
blijkt uit gemelde notulen.
Na de onderhavige statutenwijziging luiden de statuten van de vereniging als volgt:
STATUTEN
Begrippen
Artikel 1.
In deze statuten en in het huishoudelijk reglement wordt onder de hieronder vermelde
begrippen verstaan de daarachter vermelde betekenis:
Vereniging:
de te Utrecht gevestigde vereniging Nederlandse Bridge Bond, in deze statuten ook
te noemen: NBB;
Nationaal Denksportcentrum Den Hommel:
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het te Utrecht gevestigde pand, plaatselijk bekend als Kennedylaan 9, 3533 KH
Utrecht;
Bondsbestuur:
het bestuur van de NBB als bedoeld in artikel 15 van de statuten;
Adviesraad:
het adviserend college als bedoeld in artikel 17 van de statuten;
Leden:
de leden van de NBB als bedoeld in artikel 4 van de statuten;
Ereleden
natuurlijke personen, die wegens uitzonderlijke verdiensten ten behoeve van de
NBB of van het bridgespel in het algemeen door de algemene vergadering als
zodanig worden benoemd;
Leden van Verdienste
natuurlijke personen tevens clublid, die wegens bijzondere verdiensten ten behoeve
van de NBB of van het bridgespel in het algemeen door de algemene vergadering
als zodanig worden benoemd;
Clubleden:
natuurlijke personen die
lid zijn van een lid van de NBB; en/of
door deelname aan bridgedrives, georganiseerd door een of meer leden, als
zodanig zijn geregistreerd; en/of
zich hebben aangemeld voor- of geabonneerd op diensten van de NBB en die
als zodanig bij de NBB zijn aangemeld.
Contributie:
de door de leden aan de NBB te betalen geldelijke bijdrage(n), bedoeld in artikel 20
derde en vierde lid van de statuten;
Financiële Commissie:
de commissie als bedoeld in artikel 21 van de statuten;
Commissie van Beroep:
de commissie als bedoeld in artikel 22 van de statuten;
Straf- en tuchtcommissie:
de commissie als bedoeld in artikel 9a van de statuten;
Protestcommissie:
de commissie (nationale autoriteit) die zich bezighoudt met protesten op grond van
de spelregels voor wedstrijdbridge, zoals vastgesteld door de World Bridge
Federation en in Nederlandse vertaling uitgegeven door de NBB, in te stellen
krachtens artikel 23 van de statuten;
Schriftelijk, schriftelijke mededeling, afschrift, zenden, stukken:
informatie die op papier per gewone post aan de geadresseerde wordt verstrekt of
die via websites of e-mail dan wel daarmee vergelijkbare elektronische
communicatie aan geadresseerde wordt verstrekt of bekend gemaakt; wordt
informatie via websites, e-mail of daarmee vergelijkbare elektronische communicatie
verspreid dan moet een papieren versie op het bondsbureau voor de geadresseerde
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opvraagbaar zijn.
Naam en zetel
Artikel 2.
De Vereniging draagt de naam: Nederlandse Bridge Bond en is gevestigd te Utrecht.
Doel
Artikel 3.
1. De NBB stelt zich ten doel:
het bevorderen van het bridgespel in de ruimste zin van het woord.
2. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
a. het vaststellen van spel- en wedstrijdregels en het bevorderen van de naleving
daarvan;
b. het uitschrijven, regelen en steunen van bridgewedstrijden, een en ander in de
meest uitgebreide zin;
c. het verlenen van medewerking aan personen, die het bridgespel beoefenen of
willen beoefenen;
d. het zonder winstoogmerk stichten, onderhouden en (doen) exploiteren van het
Nationaal Denksportcentrum Den Hommel dan wel het daarvoor in de toekomst
in de plaats komende centrum, eventueel in samenhang met bijbehorende
accommodaties en bijbehorende kantoren, winkel(s) en dergelijke;
e. het samenwerken met-, het oprichten van- of het deelnemen in lichamen,
rechtspersonen en/of instellingen die tot verwezenlijking van het doel kunnen
bijdragen;
f.
het optreden als administratiekantoor van bovenbedoelde lichamen,
rechtspersonen en/of instellingen, voor zover dit voor het bereiken van het doel
nuttig en/of nodig kan zijn;
g. het samenwerken met andere organisaties, zowel in als buiten Nederland;
h. het uitgeven van geschriften en het geven van informatie;
i.
alle andere haar ten dienste staande middelen, die tot het bereiken van het doel
bevorderlijk kunnen zijn.
Leden
Artikel 4.
1. Leden van de NBB zijn verenigingen, stichtingen en andere rechtspersonen, die zich
(mede) ten doel stellen het bridgespel te doen beoefenen of die op enigerlei andere
wijze diensten van de NBB faciliteren.
2. De statuten en reglementen van de leden mogen niet in strijd zijn met deze statuten.
3. Leden behoren tot het district waartoe zij door het Bondsbestuur zijn aangewezen.
Een lid kan bij het Bondsbestuur een voorkeur voor een district kenbaar maken. Het
Bondsbestuur is niet aan de voorkeur gebonden.
4. Een district is geen lid van de NBB.
Artikel 5.
1. Het lidmaatschap van de NBB wordt verkregen door schriftelijke aanmelding bij- en
toelating door het Bondsbestuur volgens regels, bij het huishoudelijk reglement vast
te stellen.

4

2.

Indien het Bondsbestuur besluit het lidmaatschap niet te verlenen, is de algemene
vergadering niet bevoegd alsnog tot aanneming te besluiten.
3. Tegen de afwijzing als bedoeld in lid 2 kan binnen dertig dagen na de
terpostbezorging van deze afwijzing beroep worden ingesteld per aangetekende
brief, te richten aan de Commissie van Beroep, per adres Bondsbureau.
Verplichtingen
Artikel 6.
1. De leden zijn verplicht de statuten en reglementen van de NBB alsmede de door het
Bondsbestuur van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te komen. De
leden zijn bovendien verplicht om hun clubleden op te geven en de door de NBB
vastgestelde Contributies te voldoen.
2. Een lid heeft te allen tijde het recht om de onder zijn naam bij de NBB geregistreerde
clubleden op te vragen.
Einde lidmaatschap
Artikel 7.
Het lidmaatschap van de NBB eindigt:
a. wanneer het lid ophoudt te bestaan;
b. door schriftelijke opzegging door het lid, welke opzegging slechts kan geschieden
tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn
van vier weken; de op het lid rustende financiële en administratieve verplichtingen
moeten voor het einde van het verenigingsjaar, waarin is opgezegd, worden
nagekomen;
c. door opzegging onder opgaaf van redenen door het Bondsbestuur tegen het einde
van het lopende verenigingsjaar, welke opzegging per aangetekende brief dient te
geschieden met een opzegtermijn van vier weken; binnen dertig dagen na de
terpostbezorging van deze opzegging kan beroep worden ingesteld per
aangetekende brief, te richten aan de Commissie van Beroep, per adres het
Bondsbureau;
d. door royement, onder opgaaf van redenen uit te spreken door het Bondsbestuur of
de Straf- en Tuchtcommissie; tegen dit royement staat beroep open bij de
Commissie van Beroep binnen een termijn van vier weken nadat het royement aan
het lid kenbaar is gemaakt.
Strafbepalingen
Artikel 8.
1. Een lid en/of clublid kan worden gestraft wegens het door het lid en/of clublid:
a. niet-nakomen van de geldelijke of administratieve verplichtingen jegens de NBB
of het district waartoe het behoort en/of het overtreden van bepalingen van
deze statuten, van het huishoudelijk reglement of van door het Bondsbestuur
vastgestelde reglementen;
b. verrichten van handelingen of zich schuldig maken aan gedragingen, die de
NBB schaden of kunnen schaden;
c. plegen van bedrieglijke handelingen inzake het doen uitkomen van spelers of
het verstrekken van onjuiste of misleidende opgaven;
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d.

plegen van wangedrag bij een door of namens de NBB uitgeschreven of
goedgekeurde wedstrijd.
2. Indien een onderzoek naar feiten en omstandigheden, als bedoeld in lid 1, wordt
ingesteld, kan het Bondsbestuur besluiten het lid en/of de clubleden, die bij deze
feiten of omstandigheden mogelijk betrokken zijn, voor de tijd van het onderzoek uit
te sluiten van een of meer verenigingsactiviteiten.
De uitsluiting wordt per aangetekende brief ter kennis van de betrokkene(n)
gebracht.
Tegen het besluit tot uitsluiting is geen beroep mogelijk.
De uitsluiting vervalt uiterlijk één maand na de dag van de ter postbezorging van de
brief waarbij de uitsluiting ter kennis wordt gebracht.
Indien één van de straffen genoemd in artikel 9 lid 1 onder b of c wordt opgelegd,
kan de Straf- en tuchtcommissie de termijn van uitsluiting in mindering brengen op
de duur van de opgelegde straf.
Artikel 9.
1. In de in artikel 8 vermelde gevallen kunnen de navolgende straffen aan het lid en/of
clublid worden opgelegd:
a. schriftelijke waarschuwing;
b. uitsluiting van deelname aan met name te noemen wedstrijden of categorieën
van wedstrijden voor een tijdvak, drie jaren niet te boven gaande;
c. schorsing als lid voor een tijdvak, drie jaren niet te boven gaande;
d. geldboete tot een maximum van vijfhonderd euro (€ 500,00), tenzij in het
huishoudelijk reglement dit maximum anders wordt bepaald;
e. royement;
f.
andere in enig reglement te noemen straffen.
Tevens kan van iedere straf publicatie worden gelast op een in het desbetreffende
besluit te vermelden wijze; de kosten van de publicatie zijn voor rekening van de
NBB.
2. De in lid 1 onder b en c vermelde straffen kunnen geheel of gedeeltelijk
voorwaardelijk worden opgelegd. Zij kunnen worden gecombineerd met een
geldboete.
3. Van de opgelegde straffen staat beroep open bij de Commissie van Beroep.
Straf- en tuchtcommissie
Artikel 9a.
1. Er is een Straf- en tuchtcommissie, bestaande uit tenminste drie personen, die geen
lid mogen zijn van het Bondsbestuur, van de Commissie van Beroep en van de
Protestcommissie. Ook medewerkers van het Bondsbureau kunnen geen lid zijn van
de Straf- en tuchtcommissie.
2. De leden van de Straf- en tuchtcommissie worden benoemd door de algemene
vergadering voor een periode van drie jaar. Zij zijn telkenmale herbenoembaar.
3. De Straf- en tuchtcommissie legt de in artikel 9 bedoelde straffen op en beslist in alle
gevallen, waarin haar ingevolge deze statuten of ingevolge reglementen van de NBB
beslissingsbevoegdheid is toegekend.
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4.

De werkwijze van de Straf- en tuchtcommissie wordt bij door het Bondsbestuur vast
te stellen reglement geregeld.
5. Het Bondsbestuur kan besluiten tot het uitbesteden van de taak van de Straf- en
Tuchtcommissie aan het Instituut voor de tuchtrechtspraak voor de sport van het
NOC*NSF of een daarmee vergelijkbare organisatie.
Ereleden en leden van verdienste
Artikel 10.
Aan clubleden kan in daarvoor in aanmerking komende gevallen de persoonlijke titel van
erelid of lid van verdienste worden verleend door de algemene vergadering, een en ander
volgens bij huishoudelijk reglement vast te stellen regels.
Artikel 11.
(Vervallen).
Artikel 12.
1. Indien een clublid door een lid wordt geroyeerd, kan het Bondsbestuur dit royement
overnemen.
2. Tegen overname van een royement door het Bondsbestuur staat beroep open bij
Commissie van Beroep binnen een termijn van vier weken nadat de overname aan
het clublid kenbaar is gemaakt, waarbij het bepaalde in artikel 8 zoveel mogelijk van
overeenkomstige toepassing is.
Artikel 13.
Kennisgeving van een straf of maatregel dient per aangetekende brief te geschieden.
Binnen dertig dagen na de terpostbezorging van deze kennisgeving kan beroep worden
ingesteld per aangetekende brief, te richten aan de Commissie van Beroep, per adres het
Bondsbureau.
Districten
Artikel 14.
1. Het werkingsgebied van de NBB is verdeeld in districten. Deze verdeling wordt door
het Bondsbestuur vastgesteld en aan de algemene vergadering ter kennis gebracht.
2. Districten kunnen rechtspersonen zijn.
3. Districten, die rechtspersoon zijn, zijn verplicht door de NBB voorgeschreven
modelstatuten te hanteren.
Bondsbestuur
Artikel 15.
1. Het bestuur, verder te noemen: het Bondsbestuur, bestuurt de NBB en bestaat uit
een door de algemene vergadering te bepalen aantal van ten minste vijf personen.
2. De leden van het Bondsbestuur worden door de algemene vergadering bij voorkeur
benoemd uit de clubleden op de wijze als bij huishoudelijk reglement geregeld.
De voorzitter en de penningmeester worden in functie gekozen.
De kandidaatstelling wordt geregeld bij huishoudelijk reglement.
3. Het Bondsbestuur kan een van zijn leden als vicevoorzitter aanwijzen. Het
Bondsbestuur kan voorts een van zijn leden als secretaris aanwijzen. Het
Bondsbestuur is echter bevoegd om in plaats daarvan een bezoldigd secretaris te
benoemen; deze is geen lid van het Bondsbestuur. Zijn bezoldiging en verdere
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arbeidsvoorwaarden worden door het Bondsbestuur vastgesteld, dat tevens
bevoegd is hem te schorsen of te ontslaan. Zijn taak en bevoegdheden worden bij
huishoudelijk reglement geregeld.
4. Het bestuur stelt een bestuursprofiel en een compententieprofiel per bestuursfunctie
op, die door de algemene vergadering worden vastgesteld.
5. Het lidmaatschap van het Bondsbestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap van
enig ander verenigingsorgaan, met uitzondering van de algemene vergadering en de
commissies ingesteld krachtens artikel 23.
6. De leden van het Bondsbestuur hebben zitting gedurende drie jaren. Zij treden af
volgens een door het Bondsbestuur op te maken rooster, zodanig dat er elk jaar zo
mogelijk een gelijk aantal leden aftreedt. Een lid van het Bondsbestuur kan niet
langer dan drie aaneengesloten perioden van drie jaar in functie zijn.
In een tussentijdse vacature wordt voorzien op de eerstvolgende algemene
vergadering. Het Bondsbestuur is echter bevoegd voor de tijd, verlopende tot die
vergadering, een tijdelijk bestuurslid aan te wijzen, indien het dat voor de goede
gang van zaken nodig acht.
7. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst
of ontslagen. In afwachting van het besluit van de algemene vergadering kan een
bestuurslid worden geschorst bij een daartoe strekkend besluit van het
Bondsbestuur.
8. De wijze van vergadering van- en besluitvorming door, het Bondsbestuur wordt bij
huishoudelijk reglement of directiestatuut geregeld.
Vertegenwoordiging
Artikel 16.
1. De voorzitter, de penningmeester en een door het Bondsbestuur uit zijn midden aan
te wijzen derde functionaris vormen het dagelijks bestuur van de NBB.
2. Het bondsbestuur vertegenwoordigt de NBB.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan het dagelijks bestuur.
Indien tegenover derden van een door of namens de NBB genomen besluit dient te
blijken, is de handtekening van twee leden van het dagelijks bestuur op het
desbetreffende schriftelijke stuk daartoe voldoende.
3. Het Bondsbestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen
van registergoederen.
4. Het Bondsbestuur is tevens bevoegd tot het vervreemden en bezwaren van
registergoederen, alsmede tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de NBB zich
als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of
zich tot zekerheidstelling van een schuld van een derde verbindt.
5. Aan districtsbestuurders komt geen vertegenwoordigingsbevoegdheid namens de
NBB toe. Aan hen kan wel een schriftelijke volmacht worden verleend. Indien geen
schriftelijke volmacht is gegeven handelen de districten - ook ter uitvoering van alle
reglementen en opdrachten van de NBB - voor eigen rekening en risico.
6. Het Bondsbestuur is bevoegd een of meer algemeen gevolmachtigden te benoemen
en een algemeen gevolmachtigde de titel van directeur te verlenen.
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Adviesraad
Artikel 17.
1. Het Bondsbestuur wordt bijgestaan door een Adviesraad.
2. De leden van de Adviesraad worden door de algemene vergadering benoemd op
voordracht van het Bondsbestuur. De algemene vergadering is steeds bevoegd het
Bondsbestuur te verzoeken om kandidaten op de voordracht te plaatsen. De
voordracht is niet bindend.
3. De taak en de werkwijze van de Adviesraad worden bij huishoudelijk reglement
geregeld.
Algemene vergadering
Artikel 18.
1. Ieder jaar wordt ten minste een reguliere algemene vergadering gehouden, die wordt
bijeengeroepen door het Bondsbestuur.
2. Overige algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door:
a. het Bondsbestuur;
b. de voorzitter van de Financiële Commissie, indien het Bondsbestuur niet binnen
veertien dagen aan een daartoe strekkend verzoek van de voorzitter van de
Financiële Commissie gevolg heeft gegeven.
3. Het Bondsbestuur is verplicht om een algemene vergadering bijeen te roepen
wanneer ten minste een tiende van de leden daarom schriftelijk en met opgaaf van
redenen heeft verzocht.
4. De oproeping voor een algemene vergadering geschiedt schriftelijk aan de leden op
een termijn van ten minste vier weken voor de datum van de te houden vergadering.
5. De algemene vergaderingen worden gehouden volgens bij huishoudelijk reglement
vast te stellen regels.
6. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend, zowel voor alle leden als
voor het Bondsbestuur.
Artikel 19.
1. De algemene vergadering bestaat uit de leden alsmede de leden van het
Bondsbestuur.
Een lid kan zich krachtens een schriftelijke volmacht bij de vergadering uitsluitend
laten vertegenwoordigen door een ander lid dan wel door het district, waartoe het lid
behoort; deze gevolmachtigden hebben toegang tot de algemene vergadering.
2. Tot de vergadering hebben tevens toegang de leden van de Adviesraad, de
ereleden, de leden van verdienste en de voorzitters van de districten. Deze mogen
aan de discussie deelnemen, maar hebben geen stemrecht. De voorzitter van het
Bondsbestuur kan ook andere personen tot de vergadering uitnodigen, toelaten en
het woord verlenen.
3. Het aantal stemmen van de leden in de algemene vergadering wordt als volgt
bepaald:
als een lid ten hoogste éénhonderd (100) clubleden heeft, dan komt aan dit lid
één (1) stem toe;
als een lid meer dan éénhonderd (100) maar ten hoogste tweehonderd (200)
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clubleden heeft, dan komt aan dit lid 2 stemmen toe; en
als een lid meer dan tweehonderd (200) clubleden heeft, dan komt aan dit lid
drie (3) stemmen toe,
zodat per lid niet meer dan drie (3) stemmen kunnen worden uitgebracht.
Als grondslag voor deze berekening geldt het aantal clubleden, dat op één januari
van het jaar waarin een algemene vergadering wordt gehouden bij het Bondsbestuur
is geregistreerd. Daarbij worden niet meegerekend de clubleden voor wie de
contributie niet tijdig aan de NBB is afgedragen, tenzij door het Bondsbestuur uitstel
van betaling is verleend en de termijn, waarvoor dit uitstel is verleend, nog niet is
verstreken.
4. Ieder lid van het Bondsbestuur heeft in de vergadering één (1) stem.
5. Alle besluiten worden genomen en alle benoemingen worden gedaan bij gewone
meerderheid van stemmen, tenzij in deze statuten een andere meerderheid wordt
voorgeschreven.
6. Bij huishoudelijk reglement wordt de wijze van stemmen nader geregeld.
Geldmiddelen
Artikel 20.
1. De geldmiddelen van de NBB bestaan uit:
a. contributies;
b. subsidies
c. erfstellingen en legaten;
d. schenkingen;
e. andere baten.
2. Het beheer van de geldmiddelen wordt bij huishoudelijk reglement geregeld.
3. De leden, die een vereniging zijn, zijn aan de NBB voor elk hunner clubleden een
contributie verschuldigd, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene
vergadering. De overige contributies worden door het Bondsbestuur vastgesteld.
4. Voor nieuwe leden kan het Bondsbestuur, in afwijking van het vorenstaande, een
speciale contributie vaststellen.
Verenigingsjaar
Artikel 20a
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Financiële commissie
Artikel 21.
1. Er is een Financiële Commissie, bestaande uit vijf personen. Leden van het
Bondsbestuur en medewerkers van het Bondsbureau kunnen geen lid van deze
commissie zijn.
2. De leden van de Financiële Commissie worden door de algemene vergadering
benoemd, met inachtneming van hetgeen daarover bij huishoudelijk reglement is
geregeld. De benoeming van de leden geldt voor een termijn, aanvangende op de
dag na de algemene vergadering en eindigende met de dag van de drie jaar later te
houden algemene vergadering. De leden treden af volgens een door henzelf op te
maken rooster. De leden zijn eenmaal aansluitend herkiesbaar.
-
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De wijze van besluitvorming en de taak van de Financiële Commissie -waartoe in
ieder geval zal behoren de controle op het financiële beleid van het Bondsbestuur en
het uitbrengen van een verslag daarover aan de algemene vergadering- en haar
bevoegdheden worden nader bij huishoudelijk reglement geregeld.
4. De algemene vergadering kan verlangen dat over de getrouwheid van dit verslag
wordt overgelegd een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1
Burgerlijk Wetboek, welke accountant alsdan door de algemene vergadering wordt
benoemd.
5. De leden van de Financiële Commissie kunnen door de algemene vergadering
worden ontslagen.
Commissie van beroep
Artikel 22.
1. Er is een Commissie van Beroep, bestaande uit ten minste drie personen. Leden
van het Bondsbestuur, van de Straf- en tuchtcommissie of van de Protestcommissie
alsmede medewerkers van het Bondsbureau kunnen geen lid van deze commissie
zijn.
2. De leden worden door de algemene vergadering benoemd voor de tijd van drie jaar.
Zij zijn onmiddellijk herkiesbaar.
3. De Commissie van Beroep beslist in hoogste ressort in alle gevallen, waarin haar
ingevolge deze statuten of in reglementen van de NBB beslissingsbevoegdheid is
verleend.
4. De werkwijze van de commissie wordt bij door de algemene vergadering vast te
stellen reglement geregeld.
Andere commissies
Artikel 23.
1. Het Bondsbestuur kan andere commissies dan de commissies bedoeld in de
artikelen 9a, 21 en 22 instellen, bepaalt het aantal leden daarvan en benoemt en
ontslaat de leden. Gelijke bevoegdheid komt de algemene vergadering toe.
2. De zittingsduur van de leden, benoemd in de door het Bondsbestuur of de algemene
vergadering ingestelde commissies als bedoeld in lid 1 van dit artikel, bedraagt ten
hoogste drie jaar. Herbenoeming van een commissielid is altijd mogelijk.
Huishoudelijk reglement
Artikel 24.
1. Een huishoudelijk reglement, vast te stellen door de algemene vergadering, regelt
de onderwerpen, in deze statuten daarvoor aangewezen en voorts al hetgeen naar
de mening van de algemene vergadering daarin mede behoort te worden
opgenomen.
2. De inhoud van het huishoudelijk reglement en van andere reglementen mag niet in
strijd zijn met deze statuten.
Door het Bondsbestuur wordt in elk geval voorzien in:
een klachtenreglement;
een dopingreglement;
een regeling tegen discriminatie van welke aard ook, alsmede seksuele
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intimidatie;
Statutenwijziging, fusie en ontbinding
Artikel 25.
1. Besluiten tot wijziging van deze statuten, tot fusie of tot ontbinding van de NBB
kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering, waartoe is
opgeroepen met de mededeling, dat daarin wijziging van de statuten of ontbinding
van de NBB zal worden voorgesteld. De oproeping dient vergezeld te gaan van de
woordelijke inhoud van de te behandelen voorstellen.
Deze voorstellen dienen bovendien uiterlijk een maand voor de algemene
vergadering, waarin zij behandeld zullen worden, in afschrift te worden gedeponeerd
op het bondsbureau tot na afloop van de dag waarop die algemene vergadering is
gehouden.
2. Besluiten tot wijziging van de statuten, tot fusie of tot ontbinding van de NBB kunnen
slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de
geldig uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering, waarin ten minste
twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Wordt aan de laatstgenoemde voorwaarde niet voldaan, dan wordt opnieuw een
algemene vergadering bijeengeroepen op de wijze als is bepaald in artikel 18 lid 4,
te houden binnen twee maanden na de eerste vergadering; in die opnieuw
bijeengeroepen algemene vergadering kunnen besluiten tot wijziging van de statuten
of ontbinding van de NBB worden genomen met een meerderheid van ten minste
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezigen.
3. Een besluit tot wijziging van de statuten treedt in werking op de veertiende dag na
de dag waarop van dat besluit een notariële akte is opgemaakt.
4. In geval van ontbinding van de NBB wordt de bestemming van een eventueel batig
saldo vastgesteld door de algemene vergadering, die het besluit tot ontbinding heeft
genomen.
EINDE STATUTEN
Ten tijde van de onderhavige statutenwijziging was het bestuur van de NBB
samengesteld uit de volgende personen:
1. de heer Peter Roland Zwart, geboren te Leiden op zesentwintig maart
negentienhonderd vierenvijftig, als voorzitter;
2. de heer Marcel Maria Schoof, geboren te Terneuzen op vierentwintig april
negentienhonderd vijfenzestig, als vicevoorzitter;
3. de heer Rob Philip van Leeuwen, geboren te Naarden op zesentwintig mei
negentienhonderd vijfenvijftig, als penningmeester;
4. de heer Henricus Johannes Laurant, geboren te Wijchen op vijftien mei
negentienhonderd zestig, als bestuurslid;
5. de heer Johannes Theodorus Maria van der Mars, geboren te Utrecht op
zevenentwintig maart negentienhonderd zevenenveertig, als bestuurslid; en
6. mevrouw Ciska Zuur, geboren te etc.
SLOTVERKLARINGEN
Partijen kiezen voor de rechtsgevolgen van deze akte woonplaats ten kantore van de
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bewaarder van deze akte.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De
verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te
stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en
met de inhoud in te stemmen.
Waarvan akte
is verleden te Katwijk, op de datum als in het begin van deze akte vermeld.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij,
notaris, ondertekend.

