
In de bijzondere bondsraadvergaderingen van 23 februari 2021, 13 april 2021 en 17 juni 2021 heeft 

de bondsraad besloten tot aanpassing van de statuten van de NADB. De aldus tot stand gekomen 

wijzigingen zijn opgenomen in het document ‘statuten compare tbv 20210902’. Op dit moment zijn 

er nog twee punten waarop besluitvorming nodig is om het lopende traject inzake de 

statutenwijziging af te ronden, zoals hieronder toegelicht. 

 

1. Voorstel maximale termijnen bestuurders en commissieleden 

Voor de bijzondere vergadering van de bondsraad van 22 juni 2021 hebben Corrie van Hugten, 

Stefan Doodkorte, Glenn Feddema, Geraldine Voost en Rob Neuhaus een voorstel ingediend tot 

aanpassing van de statuten voor wat betreft de maximale termijnen voor bestuurders en leden van 

de kiescommissie en de reglementscommissie. Dit voorstel is in de vergadering van 22 juni 2021 

besproken. Er kon echter niet over worden gestemd, omdat niet was voldaan aan het vereiste dat de 

voorgestelde wijziging drie weken vooraf aan de bijzondere vergadering ter inzage had gelegen. 

 

De stemming over genoemd voorstel conform het oorspronkelijke verzoek van de indieners wordt 

nu geagendeerd voor de bijzondere vergadering van de bondsraad van 2 september 2021. De 

voorgestelde wijziging is opgenomen in artikel 9 lid 8 en artikel 13 leden 6 en 7 van de statuten. 

Desbetreffende passages zijn geel gearceerd in het concept van de statuten. Voor de goede orde 

wordt vermeld dat dit het voorstel is zoals ingediend door de indieners en anders is dan het 

wijzigingsvoorstel door het bestuur op dit punt waarover op 13 april 2021 is gestemd. 

 

In aanvulling wordt het volgende opgemerkt. 

 

Herijking Code Goed Sportbestuur 

Op 17 mei 2021 heeft de algemene vergadering van NOC*NSF ingestemd met een herijkte Code 

Goed Sportbestuur. Deze code is ‘principle based’; de code bevat geen juridisch afdwingbare 

normen, maar bevat het gedeelde fundament op basis waarvan de sportsector wil functioneren. Van 

de bij NOC*NSF aangesloten bonden wordt via de Minimale Kwaliteitseisen (‘MKE’) gevraagd om 

zich jaarlijks te verantwoorden over het gebruik van de Code Goed Sportbestuur. In de herijkte code 

is opgenomen dat een zittingstermijn voor bestuurders van maximaal 9 jaar het streven is. Op 

verzoek van het bestuur van NOC*NSF is wel de mogelijkheid opgenomen om daar in uitzonderlijke 

situaties van af te wijken met een extra termijn om zodoende in dergelijke uitzonderlijke situaties op 

maximaal 12 jaar uit te komen. Kortom, indien sprake is van uitzonderlijke situaties, is een extra 

termijn nog altijd in lijn met de Code Goed Sportbestuur. Het voorstel voor de NADB-statuten sluit 

daarmee aan bij de Code Goed Sportbestuur en de MKE en brengt de subsidiëring niet in gevaar. 

Indien het voorstel wordt aangenomen, dan zou het aan de bondsraad zijn om op het moment dat 

de situatie aan de orde is te oordelen of van een uitzonderlijke situatie sprake is die een vierde 

termijn zou rechtvaardigen. 

 

Projectbestuurslid 

In de vergadering van 22 juni 2021 is gesteld dat de bondsraad een bestuurslid (voorzitter, 

secretaris, penningmeester, bestuurslid) na drie volledige termijn zou kunnen benoemen als 

projectbestuurslid zoals genoemd onder artikel 9 lid 7 van de statuten, dat luidt: 

“De leden van het bondsbestuur worden benoemd voor een periode van drie jaren. De bondsraad kan 

in afwijking hiervan en op voordracht van het bondsbestuur besluiten een bestuurslid te benoemen 

voor een periode van één jaar, indien dat bestuurslid wordt belast met een specifieke taak met een 

projectmatig karakter (projectbestuurslid).” 

Het bestuur heeft de reglementscommissie gevraagd dit te beoordelen. Naar het oordeel van de 



reglementscommissie kan zo’n bestuurslid uitsluitend worden benoemd als projectbestuurslid. Dat 

houdt in dat zo’n projectbestuurslid zou moeten worden belast met ‘een specifieke taak met een 

projectmatig karakter’. Dit betekent dat een projectbestuurslid niet kan fungeren als voorzitter, 

penningmeester, secretaris of algemeen bestuurslid; immers, kenmerk van die functies is dat juist 

géén sprake is van een specifieke taak met een projectmatig karakter, maar van alle voorkomende 

werkzaamheden en handelingen die nodig zijn voor het besturen van de vereniging in het algemeen. 

 

Voorstel 

De bondsraad wordt verzocht te stemmen over het voorstel van Corrie van Hugten c.s. 

 

2. Voorstel wijziging benoemingswijze kascontrolecommissie 

In de huidige statuten is ten aanzien van de kascontrolecommissie bepaald dat deze een 

permanente commissie is. Uit het systeem van de statuten vloeit voor dat permanente commissies 

om de drie jaar worden benoemd. Echter, artikel 2:48 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat deze 

commissie jaarlijks moet worden benoemd. Hiervan kan in statuten niet worden afgeweken. 

 

In het concept van de statuten zijn hierom op voordracht van de reglementscommissie de volgende 

wijzigingen voorgesteld: 

- artikel 13 lid 6: in de huidige statuten wordt gesproken over ‘permanente commissies’. Conform 

het besluit van de bondsraad d.d. 23 februari 2021 waardoor het onderscheid tussen permanente en 

tijdelijke commissies verdwijnt, werd in artikel 13 lid 6 gesproken over de kascontrolecommissie, 

kiescommissie en reglementscommissie als commissies met een benoemingsduur van drie jaar. 

Aangezien dit niet conform de wet is, wordt voorgesteld de kascontrolecommissie te schrappen uit 

het voorstel. 

- artikel 13 lid 11 (nieuw): voorgesteld wordt in te voegen: De bondsraad benoemt jaarlijks uit de 

leden de kascontrolecommissie. Hierdoor wordt voldaan aan het wettelijke vereiste van een 

jaarlijkse benoeming. 

 

Desbetreffende zin is roze gearceerd in het concept van de statuten. 

 

Voorstel 

De bondsraad wordt verzocht te stemmen over dit voorstel. 

 

Akte statutenwijziging 

Na besluitvorming over bovengenoemde punten wordt de bondsraad verzocht te besluiten tot 

afronding van de statutenwijziging met het verzoek aan het bestuur om de notariële akte tot 

statutenwijziging zo spoedig mogelijk te doen verlijden. 


