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7 maart 2022 
 
Begeleidend schrijven bij het voorstel tot wijziging van de statuten van de NMB 
 
Algemeen 
 
De huidige statuten zijn van 14 juni 2010. Aanpassingen daarop moeten in de ALV van de Bond 
worden goedgekeurd en moeten daarna officieel passeren bij de notaris door het opmaken en 
ondertekenen van de acte. Het doel van het bestuur is om alle wijzigingen van na 14 juni 2010 die al 
door de ALV zijn goedgekeurd en de nieuwe noodzakelijke wijzigingen op grond van nieuwe 
wetgeving, die nog niet zijn goedgekeurd door de ALV, in één keer te laten goedkeuren en laten 
passeren door de notaris. 
 
Hieronder staat een toelichting bij belangrijke wijzigingen in de aangepaste statuten ten opzichte van 
versie van 14 juni 2010. 
 
De nu aan u aangeboden statuten zijn al vooraf door een notaris gecontroleerd en goed bevonden. 
Daarom zal na goedkeuring door de ALV van dit voorstel naar verwachting de statuten snel worden 
goedgekeurd door dezelfde notaris en kunnen deze dan passeren. 
Belangrijke wijzigingen worden hieronder nader toegelicht. 
 
Wijzigingen die al door de ALV zijn goedgekeurd: 
 

1. In de ALV van 18 mei 2015 is onder Agendapunt 6 besloten (zoals aangekondigd in de ALV 
van 29 november 2015 onder Agendapunt 2 punt 9, en agendapunt 8 laatste zin) dat de 
bond geen vereniging van individuele leden heeft en dat er geen individuele leden meer zijn. 
Ook is besloten om in bijvoorbeeld artikel 2 het doel aan te vullen met midgetgolfsport naast 
het al bestaande doel van minigolfsport. Dit heeft ook geleid tot aanvulling in andere 
artikelen met midgetgolf of ‘in de NMB beoefende sporten’. 
Ad 1.: De wijzigingen inzake het opheffen van de vereniging van individuele leden zijn rood 
gemarkeerd. De toevoeging van het doel midgetgolf is geel gemarkeerd. 
 

2. In de ALV van 9 november 2019 is onder Agendapunt 4 met algemene stemmen besloten dat 
de statuten wijzigingen in verband met het inwerkingtreden van een nieuw tuchtreglement 
seksuele intimidatie van het instituut Sportrechtspraak (ISR) per 1 april 2019.  
Ad 2: Deze wijzigingen omvatten onder meer de artikelen 6, 7, 8 en 9 die integraal 
overeenkomen met de teksten afkomstig van de ISR. 
Meerdere andere artikelen gaan over rechten en verplichtingen (art 5, artikel 12-6) en de link 
met ISR. 

 
Belangrijke wijzigingen die nog niet door de ALV zijn goedgekeurd 
 

3. In het doel zijn d en f toegevoegd. 
 

4. WBTR. De aanpassing op grond van de WBTR hebben aanpassingen in enkele artikelen tot 
gevolg: 

a. 3-5c: Vereniging en Recht licht toe dat de WBTR  verplicht stelt een regeling te maken 
in je statuten voor het geval het hele bestuur wegvalt. De continuïteitscommissie 
zorgt er dan voor dat er geen hiaat valt in het besturen van de vereniging als er 
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helemaal geen bestuur meer is. De commissie moet formeel opgericht worden als de 
statuten bij de notaris zijn gepasseerd. Zie ook artikel 11-9 en 15 vanaf -7. 

b. Artikel 12-2 
c. Artikel 13-5 
d. Artikel 22-7 

 
5. Digitaal communiceren en vergaderen 

a. Artikel 4-6 en Artikel 27-1 
b. Artikel 21-2 t/m5 en Artikel 27-4 

 
6. Artikel 4.7: Lid van verdienste: Is iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt oor de Bond in 

een kortere termijn (in tegenstelling met erelid: langere termijn). Geeft de bond meer 
mogelijkheden om iemand in het zonnetje te zetten. 
 

7. Artikel 5-2: De verplichte binding van de vereniging aan de NMB en de NMB statuten, 
reglementen en besluiten. 
 

8. Artikel 5-5: Gaat over doping: Dit geeft de mogelijkheid dat De Bond een overeenkomst met 
de Doping Autoriteit sluit en dat maakt dat de leden van de vereniging ook rechtstreeks 
gebonden zijn aan de regels van de Doping Autoriteit, die daar daardoor bevoegdheden krijgt 
om dopinggevallen af te handelen. Dit is op dit moment nog niet van toepassing voor de 
bond: door het in je statuten op te nemen kan je er gebruik van maken. 
 

9. Artikel 10-6: De tekst ‘in de statuten’ is toegevoegd in de zin. 
 

10. De zittingstermijn (3 maal 3 jaar) van bestuursleden is een onderwerp van veel discussie 
geweest in de NOC*NSF. De tekst is conform de eis van de NOC*NSF. De zittingstermijn is 
door het NMB bestuur gekozen als nu (3 jaar). Conform de besluitvorming van de `NOC*NSF 
mag de ALV besluiten een (te publiceren) uitzondering te maken om de zittingstermijn van 
een bestuurder uit te breiden met een extra termijn(en). 
 

11.  Artikel 19-1: Letterlijke wettekst 
 

12. Artikel 24-10: Dit komt vanuit de NOC*NSF.  
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