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Memo 
 

Aan : Leden van de Bondsraad 

Van : Bondsbureau 

CC : Jan Willem Landré 

Datum : 17 oktober 2022 

Kenmerk : 1.4 | 2022 | BB19.04.2022 | BR28.11.2022| agendapunt 5 

Betreft : Wijzigingsvoorstel hoofdstuk 2.01 Statuten – artikel 6 | Binding leden JBN aan uitspraken nationale Doping Autoriteit 

 

Gevraagd besluit 

De bondsraad besluit het voorstel tot statutenwijziging, artikel 6 conform het wijzigingsvoorstel aan te nemen. 

Proces 

• In januari 2022 werd JBN er door NOC*NSF op gewezen dat in de statuten van de JBN geen passage is opgenomen waarmee binding 

van de leden aan beslissingen van de dopingautoriteit gerealiseerd kan worden. Dit zou betekenen dat de JBN niet voldoet aan de 

geldende minimale kwaliteitseis. 

• Voor de bestuursvergadering van 1 februari 2022 is een voorstel tot wijziging van de statuten geagendeerd. Daarin is de zinsnede van 

NOC*NSF voorgesteld als wijzigingsvoorstel. Het bestuur besloot in deze vergadering het tekstvoorstel eerst voor te leggen aan de 

Commissie van Beroep en na reactie van de CvB aan de Reglementscommissie. 

Reglementscommissie is op 17 februari 2022 gevraagd het advies van de Commissie van Beroep te toetsen op consistentie en mogelijke 

strijdigheden met andere reglementen. Het bondsbureau vroeg de reglementscommissie een conceptvoorstel tot statutenwijziging voor te 

bereiden met de intentie dit in de bestuursvergadering van 15 maart 2022 te agenderen. Na het sturen van een herinnering d.d. 31 maart 

2022 is op maandag 4 april navolgend bericht van de leden van de reglementscommissie ontvangen: 

De Reglementscommissie heeft naar aanleiding van uw voorstel overwogen de voorgenomen statutenwijziging mee te nemen in het proces van 

statutenwijziging naar aanleiding van de voorgenomen aanpassingen van de bestuurlijke organisatie. Dit om extra kosten voor het doen 

passeren van een notariële akte te voorkomen.  
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De reglementscommissie heeft het advies van de commissie van beroep getoetst op consistentie en mogelijke strijdigheid met andere 

reglementen. 

 

Het behoort niet tot de taken van de Reglementscommissie zelf statutenwijzigingen voor te bereiden.  

Het voorgelegde conceptvoorstel tot statutenwijziging kan naar het oordeel van de Reglementscommissie dienen als voorstel aan 

de Bondsraad. 

 

• Het bondsbureau heeft een conceptvoorstel tot wijziging van artikel 6 opgesteld. In de vergadering van 19 april 2022 heeft het 

bondsbestuur ingestemd met de voorgestelde aanpassing. 

 

• In augustus 2022 heeft Jan Willem Landré ter attentie van NOC*NSF bevestigd dat de statutenwijziging gezien de tijdslijn van de 

werkgroep statuten niet was gelukt tijdens de jaarvergadering, doch dat dit besluit in de najaarsvergadering aan de bondsraad zou 

worden voorgelegd. Daarmee heeft NOC*NSF ingestemd.  

 

Verder uitstel is niet gewenst. Uiterlijk einde 2022 dient de JBN te voldoen aan de minimale kwaliteitseisen van NOC*NSF om niet het 

financiële risico te lopen van ruim € 300.000, omdat de JBN niet tijdig voldoen aan de Minimale Kwaliteit Eisen. 
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Oude tekst Nieuwe tekst 

 

Verplichtingen van de leden 

Artikel 6. 

1. Leden van de JBN zijn verplicht: 

 a. De statuten en reglementen van de JBN en de besluiten van zijn 

organen na te leven. 

 b. De belangen van de JBN en van de activiteiten zoals bedoeld in 

artikel 4 lid 1 niet te schaden. 

 c. De statuten, reglementen en besluiten van organen en 

commissies van de internationale organisaties waarbij de JBN is 

aangesloten na te leven; 

 d. Alle overige verplichtingen, welke uit het lidmaatschap van de 

JBN voortvloeien, te aanvaarden en na te komen. 

2. a. De in artikel 5 lid 1 onder a en b bedoelde club is bovendien 

verplicht in de statuten, voorwaarden of reglementen een 

bepaling op te nemen, krachtens welke de tot haar organisatie of 

afdeling, waarin de in artikel 4 lid 1 bedoelde activiteiten worden 

beoefend, toegetreden natuurlijke personen zich verplichten het 

lidmaatschap van de JBN aan te vragen. 

 b. Deze verplichting geldt ook voor degenen die ten behoeve van de 

onder a bedoelde activiteiten een functie bekleden. 

3. Behoudens de in deze statuten en de nader in afzonderlijke 

reglementen vermelde verplichtingen kunnen aan de leden slechts 

verplichtingen worden opgelegd na voorafgaande toestemming van 

de bondsraad. 

4. De JBN kan in naam van de leden en voor de leden verplichtingen 

aangaan als het bondsbestuur daartoe door de bondsraad 

vertegenwoordigingsbevoegd is verklaard. 

 

 

 

Verplichtingen van de leden en bevoegdheden JBN 

Artikel 6. 

1. Leden van de JBN zijn verplicht: 

 a. De statuten en reglementen van de JBN en de besluiten van zijn 

organen na te leven. 

 b. De belangen van de JBN en van de activiteiten zoals bedoeld in 

artikel 4 lid 1 niet te schaden. 

 c. De statuten, reglementen en besluiten van organen en 

commissies van de internationale organisaties waarbij de JBN is 

aangesloten na te leven; 

 d. Alle overige verplichtingen, welke uit het lidmaatschap van de 

JBN voortvloeien, te aanvaarden en na te komen. 

2. a. De in artikel 5 lid 1 onder a en b bedoelde club is bovendien 

verplicht in de statuten, voorwaarden of reglementen een 

bepaling op te nemen, krachtens welke de tot haar organisatie of 

afdeling, waarin de in artikel 4 lid 1 bedoelde activiteiten worden 

beoefend, toegetreden natuurlijke personen zich verplichten het 

lidmaatschap van de JBN aan te vragen. 

 b. Deze verplichting geldt ook voor degenen die ten behoeve van de 

onder a bedoelde activiteiten een functie bekleden. 

3. Behoudens de in deze statuten en de nader in afzonderlijke 

reglementen vermelde verplichtingen kunnen aan de leden slechts 

verplichtingen worden opgelegd na voorafgaande toestemming van 

de bondsraad. 

4. De JBN kan in naam van de leden en voor de leden verplichtingen 

aangaan als het bondsbestuur daartoe door de bondsraad 

vertegenwoordigingsbevoegd is verklaard. 

5. a. De JBN is bevoegd ten laste van de leden in het kader van de 

bestrijding van doping in de sport verplichtingen aan te gaan met de 

Dopingautoriteit, zelfstandig bestuursorgaan met 

rechtspersoonlijkheid. 
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5.b Leden van de JBN zijn verplicht het door JBN en Dopingautoriteit 

gehanteerde (Nationaal) Dopingreglement na te leven en te 

respecteren, alsmede de beslissingen van de Dopingautoriteit en haar 

commissies en organen. 

 


