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Artikel 1 – Lidmaatschap en reglement 
1. De bond is lid van NOC*NSF. Het bondsbestuur vertegenwoordigt de bond bij NOC*NSF. 
2. De bond is lid van de European Minigolf Sport Federation en van de World Minigolf  Sport 

Federation. 
3. Dit Algemeen Reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de bondsvergadering. 
4. De bond is opgericht op tien februari negentienhonderd negen en zeventig als federatieve 

overkoepeling van de Nederlandse Midgetgolf Bond (NMGB), de organisatie van 
midgetgolfclubs die spelen op lange (tapijt of vilt) banen, en de Nederlandse Midget Golf Bond 
(NeMiBo), de organisatie van midgetgolfclubs, die spelen op zogenaamde korte (of eterniet) 
banen. 

 
Artikel 2 - Toelating tot en beëindiging van het lidmaatschap 
1.  Verenigingen melden zich als lid aan door het indienen van een schriftelijk verzoek bij het 

secretariaat van de bond. Bij het verzoek tot toelating wordt tevens opgave gedaan van de namen 
en adressen van hun bestuursleden en worden de statuten van de vereniging overgelegd. Tevens 
dient opgave te worden gedaan van de doelstelling van de vereniging. Het verzoek moet zijn 
ondertekend door degenen die statutair bevoegd zijn de vereniging te vertegenwoordigen.  

2.  Verenigingsleden worden door hun vereniging schriftelijk bij het bondsbureau als lid aangemeld. 
3. Donateurs melden zich schriftelijk bij het bondsbureau als  donateur aan. 
4. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt door middel van een door het bondsbestuur 

voorgeschreven aanmeldingsformulier en/of door middel van een elektronische opgave. 
5. Het bondsbestuur beslist binnen een maand of bij de aanmelding de juiste en/of voldoende 

informatie is ontvangen. Is dit het geval dan beslist het bondsbestuur binnen een maand na de 
datum van aanmelding over het toelaten tot het lidmaatschap of anders binnen een maand nadat 
de verlangde informatie is verkregen. 

6.  Het lidmaatschap van de bond wordt beëindigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 
van de Statuten. 

7. Verenigingen zeggen hun lidmaatschap van de bond schriftelijk op bij het bondsbureau.  
8. Een verenigingslid zegt zijn lidmaatschap van de bond op door een schriftelijke mededeling aan 

het bestuur van zijn vereniging, die hiervan schriftelijk mededeling doet aan het  bondsbureau. 
10. De schriftelijke mededeling kan ook langs elektronische weg worden gezonden. 
 
Artikel 3 – Ledenregistratie  
1. Er is een ledenregister waarin worden opgenomen:  
 a. de verenigingen met hun namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en functies van 

hun bestuursleden; 
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 b. de verenigingsleden met hun namen, adressen, (eventuele) e-mailadressen, geboortedatum, 
geslacht, nationaliteit  

 c. Donateurs met hun namen, adressen, (eventuele) e-mailadressen, geboortedatum, geslacht, 
nationaliteit;  

 d. de namen, adressen, (eventuele) e-mailadressen en telefoonnummers van de ereleden.  
2. Leden geven wijzigingen in de in lid 1 bedoelde gegevens rechtstreeks schriftelijk of 

elektronisch, op een door het bondsbestuur bepaalde wijze (via de vereniging) aan het 
bondsbureau op. 

3. De verenigingen moeten de in dit artikel bedoelde opgaven jaarlijks uiterlijk voor 1 februari bij 
het bondsbureau inleveren. Verenigingen doen van tussentijdse mutaties in hun bestuur en/of in 
hun ledenbestand zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan het bondsbureau.  

 
Artikel 4 - Algemene verplichtingen van de verenigingen  
1.  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten verplicht een vereniging zich 

voorts: 
 a. desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken aan 

het bondsbestuur, de tuchtcommissie en de commissie van beroep, dan wel aan een door het 
orgaan aangewezen commissie of persoon; 

 b. een administratie van verenigingsleden bij te houden waarin de gegevens zijn vermeld die 
door de bond worden verlangd; 

  c. door de bond geroyeerde verenigingsleden met onmiddellijke ingang het lidmaatschap van de 
vereniging op te zeggen, alsook om door de bond geroyeerde verenigingsleden niet als 
verenigingslid toe te laten; 

  d. er op toe te zien dat een gestraft lid zijn straf ondergaat;  
  e. wijzigingen in haar statuten en reglementen binnen twee weken ter kennis te brengen van het 

bondsbestuur; 
  f. om onder opgave van redenen schriftelijk binnen veertien dagen mededeling te doen aan het  

bondsbureau van een door de vereniging geroyeerd lid; 
  g. om een lid dat geselecteerd is voor een nationaal team in de gelegenheid te stellen voor dit 

team uit te komen en om aan trainingen daarvoor deel te nemen; 
  h. om zonder toestemming van het bondsbestuur niet toe te treden tot een niet door de bond 

erkende organisatie die een in de bond beoefende vormen van minigolf doet beoefenen. 
2. Het bondsbestuur kan met betrekking tot het in dit artikel bepaalde dispensatie verlenen en aan 

die dispensatie voorwaarden verbinden.  
  
Artikel 5 - Algemene verplichtingen van verenigingsleden  
1.  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten verplichten verenigingsleden zich 

voorts: 
  a. desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken aan 

het bondsbestuur, de tuchtcommissie en de commissie van beroep, dan wel aan een door het 
orgaan aangewezen commissie of persoon; 

  b. om zich ter gelegenheid van een wedstrijd of training, hetzij vóór, hetzij gedurende, hetzij na 
de wedstrijd of training behoorlijk te gedragen en zo nodig mee te helpen bij het handhaven 
van de orde; 

  c. om slechts met voorafgaande toestemming van het bondsbestuur uit te komen, dan wel mee te 
werken aan een wedstrijd die niet onder auspiciën van de bond of een door hem erkende 
organisatie is georganiseerd, of waarvoor de vereiste toestemming niet door het bondsbestuur 
is verleend. 

2.  Leden zijn verplicht de gezondheid van aan wedstrijden en trainingen deelnemende leden niet te 
schaden, alsook te bevorderen dat aan wedstrijden en trainingen deelnemende leden zoveel 
mogelijk onder gelijkwaardige omstandigheden zich met elkaar kunnen meten, waarbij noch 
voorafgaand noch tijdens een wedstrijd of training de door een deelnemend lid te verrichten 
prestatie opzettelijk of onbewust wordt beïnvloed door het gebruik of het toedienen van 
ongeoorloofde middelen, zoals bedoeld in het Dopingreglement. Leden zijn voorts verplicht 
volledige en tijdige medewerking te verlenen aan dopingcontroles. 
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3. Het bondsbestuur kan - met uitzondering van het bepaalde in lid 2 - met betrekking tot het in dit 
artikel bepaalde dispensatie verlenen en aan die dispensatie voorwaarden verbinden.  

 
Artikel 6 – Regio’s en afdelingen  
1. De bond kent ten hoogste vier districten  die belast zijn met het wedstrijdwezen in dat district . 

De regionaal wedstrijdleider organiseert de bondscompetitie in zijn district 
2. De bond kent twee afdelingen: afdeling 1: lange banen (Bogni, Zweeds filt en MOS) en afdeling 

2: korte banen (eterboardbanen). 
3. De positie van de afdeling wordt nader geregeld in het Wedstrijdreglement. WMF verwijzing!! 
 
Artikel 7 – Administratief verzuim 

� Niet alle overtredingen worden door de tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut 
Sportrechtspraak behandeld. Wanneer het gaat om wedstrijdgerelateerde overtredingen waarbij 
voorschriften zijn overtreden die administratieve gevolgen hebben, wordt die overtreding beschouwd 
als een administratief verzuim. Voor dit verzuim brengt de bond aan het lid of die vereniging die kosten 
in rekening welke gemoeid zijn met het verrichten van extra werkzaamheden door het bondsbureau. 
Het alsdan als administratiekosten in rekening te brengen bedrag is gerelateerd aan het uurloon van 
de secretaris of van de werknemer en derhalve een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten. In 
dit bedrag is geen vergeldingselement opgenomen. 

1. Als administratief verzuim wordt aangemerkt het niet tijdig of niet volledig voldoen aan 
administratieve voorschriften of verplichtingen tegenover de bond, waardoor door het 
secretariaat of functionarissen van de bond extra werkzaamheden moeten worden verricht. 

2. Het bondsbestuur maakt via de officiële mededelingen jaarlijks bekend voor welke 
administratieve verzuimen welke administratiekosten in rekening worden gebracht. 
� In feite wordt jaarlijks, meestal per 1 januari, een tarievenlijst opgesteld zodat elk lid weet welk bedrag 

aan administratiekosten bij welke overtreding moet worden betaald. 
3. Administratiekosten dienen binnen veertien dagen na de datum van verzending van een opgave 

van die kosten op de opgegeven rekening van de bond te zijn bijgeschreven. Indien het 
verschuldigde bedrag niet op die datum is bijgeschreven, is het lid reeds hierdoor in verzuim en 
geldt het bepaalde in artikel 5 lid 5 en 6 van de Statuten.  

4. Indien het lid niet tijdig de verschuldigde administratiekosten heeft voldaan, geldt het verzuim 
tevens als een overtreding van dit reglement in welk geval de overtreding tuchtrechtelijk kan 
worden bestraft. 
� Wanneer het administratief verzuim voortduurt geldt het als een overtreding die door de 

tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak kan worden berecht. Dit is met name van belang 
wanneer het administratief verzuim een principiële kwestie wordt. 

 
Artikel 8 - Taken leden bondsbestuur 
1. De bondsvoorzitter is belast met de algemene leiding. De bondsvoorzitter is bevoegd in de bond 

te houden vergaderingen bij te wonen en van advies te dienen. Bij afwezigheid van de 
bondsvoorzitter neemt een ander lid van het bondsbestuur deze functie waar. Deze treedt, zolang 
de waarneming duurt, in alle rechten en verplichtingen van de bondsvoorzitter. 

2. De bondsvoorzitter leidt de vergaderingen van het bondsbestuur en van de bondsvergadering. 
3. De secretaris van het bondsbestuur is verantwoordelijk voor het voeren van de correspondentie 

en voor de algemene administratieve organisatie en het functioneren van het bondsbureau. 
4. De penningmeester van het bondsbestuur is verantwoordelijk voor een goed beheer van de 

financiën van de bond, voor het aanvragen van subsidies en voor de algehele financiële 
administratie van de bond. 

 
Artikel 9 - Verkiezingen en benoemingen 
1. Alle verkiezingen door de bondsvergadering voor een functie in de bond geschieden door 

kandidaatstelling en zo nodig stemming en herstemming op de wijze zoals in artikel 20 van de 
Statuten is bepaald. 

2. Indien de benoeming in functie geschiedt, vindt de kandidaatstelling ook in die functie plaats. 
3. Indien meer dan één vacature dient te worden vervuld, geschiedt de kandidaatstelling voor iedere 

vacature afzonderlijk. 
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4. Alle kandidaten voor een functie in de bond moeten meerderjarig lid zijn. 
5. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld gaan van een 

schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat hij een eventuele benoeming zal aanvaarden. 
6. Het bondsbestuur regelt de verkiezingen en benoemingen in de bond. 
7. Indien tussentijds een vacature ontstaat, voorziet de eerstvolgende bondsvergadering daarin zo 

mogelijk. 
 
Artikel 10 - Contributie  
1. De bondsvergadering stelt jaarlijks de bondscontributie vast. 
2. De penningmeester int de bondscontributie. 
3. Ereleden zijn geen bondscontributie verschuldigd. 
 
Artikel 11 - Handhaving orde en veiligheid 
1. Een ieder, die wedstrijden of trainingen, organiseert is - behoudens overmacht - verplicht tot het 

handhaven van de orde in en/of buiten de locatie waar de wedstrijd of de training wordt 
gehouden. De organisator is hiervoor verantwoordelijk zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd of 
de training, evenals voor de individuele veiligheid van deelnemers en officials. 

2. Elk verenigingslid is verplicht tot het handhaven van de orde in en/of buiten de locatie waar de 
wedstrijd en/of de training wordt gehouden. 

3. Het bondsbestuur kan voorschriften geven tot het handhaven van de orde bij wedstrijden en/of 
trainingen, alsmede personen aanwijzen die belast zijn met de controle op het naleven van die 
voorschriften.  

4. Indien naar het oordeel van het bondsbestuur de orde niet voldoende is gewaarborgd, kan het 
deelnemen aan wedstrijden of het houden van een wedstrijd of training in of op een geplande 
locatie worden verboden. In dat geval is de organisator, die de wedstrijd of de training 
organiseert, verplicht uiterlijk vijf dagen vóór iedere wedstrijd of vóór de betreffende training 
een andere locatie ter kennis van de betrokkenen te brengen, waarbij de orde wel voldoende te 
waarborgen is. 

 
Artikel 12 - Media en wedstrijden  
1. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op het verspreiden van beelden of het uitzenden van 

reportages via televisie, videobanden, films, radio, internetverbindingen of anderszins. 
2. Het bondsbestuur gaat met zendgemachtigden overeenkomsten aan voor het uitzenden of het 

registreren van wedstrijden en trainingen, welke onder auspiciën van de bond georganiseerd 
worden.  

3. Als uitvloeisel van het bepaalde in lid 2 van dit artikel is geen lid bevoegd zonder voorafgaande 
toestemming van het bondsbestuur onderhandelingen te voeren en/of overeenkomsten met 
zendgemachtigden aan te gaan die betrekking hebben op activiteiten als omschreven in lid 1 van 
dit artikel. Het niet nakomen van het hiervoor vermelde heeft het intrekken van de eerder 
verleende toestemming tot gevolg. 

 
Artikel 13 - Officiële Mededelingen 
1. Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven of waarvan dit 

door het bondsbestuur gewenst wordt geacht, alsmede alle uitvoeringsbesluiten worden 
opgenomen in de ‘officiële mededelingen’ van de bond. 

2. De officiële mededelingen worden ter kennis van de leden gebracht. 
3. De officiële mededelingen kunnen bekend gemaakt worden door publicatie in de "officiële 

mededelingen" van de door het bondsbestuur aangewezen media, door circulaires, brieven of 
door publicatie op de website van de bond, alsmede per e-mail. Het bondsbestuur bepaalt op 
welke wijze een officiële mededeling geschiedt. 

 
Artikel 14 - Aansprakelijkheid 
1. De bond is – behoudens opzet of grove schuld – niet aansprakelijk voor schade die leden lijden 

als gevolg van hun deelname aan wedstrijden of trainingen, dan wel door toedoen of nalaten van 
door de bond aangestelde personen of voorgeschreven materialen, methoden of attributen. 
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2. Leden die schade toebrengen aan de eigendommen van de bond dienen die schade op eerste 
verzoek volledig te vergoeden. 

3. Leden die schade toebrengen aan anderen dan de bond, zijn voor die schade aansprakelijk en 
vrijwaren de bond voor alle aanspraken die die anderen jegens de bond zouden kunnen doen 
gelden. 

 
Artikel 15 - Tuchtcommissie en commissie van beroep  
1. De tuchtcommissie en de commissie van beroep zijn de tuchtcommissie en de commissie van 

beroep van de stichting Instituut Sportrechtspraak.  
2. De leden van deze commissie worden benoemd door het bestuur van de stichting Instituut 

Sportrechtspraak. 
3. De tuchtcommissie en de commissie van beroep spreken recht met inachtneming van de 

toepasselijke reglementen van het Instituut Sportrechtspraak. 


