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Naam en zetel 

Artikel 1. 

1. De vereniging draagt de naam: Judo Bond Nederland. De vereniging wordt verder 

in deze statuten en in de reglementen aangeduid als ‘JBN’. 

2. Zij heeft haar zetel te Nieuwegein. 

Inrichting 

Artikel 2. 

1. De JBN bezit volledige rechtsbevoegdheid. Zij kent districten. Het aantal districten, 

het gebied, de namen, samenstelling en verkiezing districtsbestuur, alsmede de 

(jaarlijkse) districtsvergaderingen worden bij huishoudelijk reglement geregeld. De 

districten bezitten geen rechtspersoonlijkheid. 

2. Organen van de JBN zijn:  

 Bondsraad. 

 Tuchtcommissie van de JBN. 

 Commissie van beroep van de JBN. 

 Aanklager, Tuchtcommissie van de Stichting Instituut Sportrechtspraak1. 

 Commissie van beroep van de Stichting Instituut Sportrechtspraak(ISR)1. 

 Bondsbestuur. 

 Districtsbesturen. 

 Districtsvergaderingen. 

 Commissies met een door het bondsbestuur gedelegeerde beslissingsbe-

voegdheid. 

 Commissies die krachtens de statuten door de bondsraad of door de districts-

vergaderingen belast zijn met een nader omschreven taak en aan wie daarbij 

beslissingsbevoegdheid is toegekend 

3. De tuchtcommissie en de commissie van beroep van de JBN, alsmede de tucht-

commissie en de commissie van beroep en de aanklager(s) van de Stichting Insti-

tuut Sportrechtspraak (ISR), vervullen hun taak onafhankelijk van elkaar en van 

anderen. 

4. De JBN is ingeschreven in het Handelsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer 

van Koophandel Utrecht. 

5. De JBN is aangesloten bij overkoepelende Nederlandse en internationale organisa-

ties.  

6. Voor de uitvoering van zijn werkzaamheden heeft de JBN een bondsbureau, dat 

binnen de grenzen van de door het bondsbestuur te geven taakomschrijving en 

machtigingen, vastgelegd in een bondsbestuurs- en directiestatuut, geleid wordt 

door een (algemeen) directeur. 

                                           
1 Zie artikel 8 B lid 11 
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Oprichting en relevante data 

Artikel 3. 

1. De JBN is opgericht op negenentwintig januari negentienhonderd negenendertig on-

der de naam Nederlandse Jiu-Jitsu Bond, nadien gewijzigd in Nederlandse Jiu-Jitsu 

en Judo Bond, Budo Bond Nederland en sinds één januari negentienhonderd tachtig 

in Judo Bond Nederland. 

2. Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december. 

Doel 

Artikel 4. 

1. De JBN behartigt de belangen van alle aangesloten leden en biedt handvatten om 

de disciplines aikido, jujitsu en judo veilig en verantwoord te beoefenen.  

2. De JBN zal alles doen wat tot het in lid 1 bedoelde bevorderlijk kan zijn, zulks in de 

ruimste zin van het woord. 

Leden 

Artikel 5. 

1. Als lid van de JBN kan worden toegelaten: 

 a. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, welke uitsluitend dan wel me-

de het in artikel 4 gestelde doel beoogt. 

 b. Een sportschool of andere rechtspersoon, welke uitsluitend dan wel mede het in 

artikel 4 gestelde doel beoogt en ingeschreven is in het Handelsregister van de 

Kamer van Koophandel in het gebied, waaronder deze ressorteert. 

 c. Een natuurlijk persoon, die zich zowel voor aansluiting bij de JBN als bij één of 

meerdere van de onder a en b bedoelde rechtspersonen heeft aangemeld. 

 d. Een natuurlijk persoon, die zich uitsluitend voor het lidmaatschap van de JBN 

heeft aangemeld zonder te behoren tot het verband van één van de onder a en 

b bedoelde rechtspersonen; een zogenaamd buitenlid. 

 e. Een natuurlijk persoon nog geen lid van de JBN zijnde, die aangezocht wordt 

door het bondsbestuur of door de bondsraad of door een districtsbestuur om 

een bepaalde functie in de JBN vrijwillig te verrichten, daarmee instemt en het 

lidmaatschap aanvaardt. 

2. Het lidmaatschap van de JBN wordt aangegaan voor de duur van één jaar (= lid-

maatschapsjaar). Tenzij het bondsbestuur anders beslist, gaat het lidmaatschap in 

op de dag van ontvangst van de aanvraag. Het lidmaatschap wordt vervolgens, be-

houdens opzegging, elk jaar met één jaar stilzwijgend verlengd. 

3. De normen voor toelating worden nader vastgesteld in het huishoudelijk reglement. 

4. De JBN kent ereleden en leden van verdienste. Voordracht en benoeming worden 

bij huishoudelijk reglement geregeld. 
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5. Verder in deze statuten alsmede in alle overige regelgeving worden de in lid 1 onder 

a en b bedoelde rechtspersonen aangeduid als ‘club’ of ‘clubs’. 

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 in-

ternationale 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 sta-

tuten, voorwaarden of reglementen een bepaling op te nemen, krachtens welke 

de tot haar organisatie of afdeling, waarin de in artikel 4 lid 1 bedoelde activitei-

ten 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 be-

doelde 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. 

Rechtspraak 

Artikel 7. 

Alle in artikel 5 lid 1 onder a t/m e bedoelde leden zijn onderworpen aan de tuchtrecht-

spraak van de JBN dat wordt geregeld in artikel 8. 

Tuchtrechtspraak 

Artikel 8. 

A – Tuchtrechtspraak van de JBN  

1. De verkiezing van de leden van de tuchtcommissie en de commissie van beroep van 

de JBN geschiedt door de bondsraad en wordt geregeld in het tuchtreglement van de 

JBN. 

2. Op een overtreding van de statuten, van de reglementen en/of van besluiten van 
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de JBN is de tuchtrechtspraak van de JBN van toepassing. 

3. De tuchtrechtspraak van de JBN geschiedt zowel door de tuchtcommissie en door 

de commissie van beroep van de JBN als door de tuchtcommissie en door de 

commissie van beroep van de Stichting Instituut Sportrechtspraak op de wijze zoals 

onder A en B. is bepaald. Genoemde stichting wordt verder aangeduid als ‘ISR’. 

4. Met uitzondering van de onder B in de leden 1 en 2 vermelde overtredingen worden 

alle overtredingen berecht door de tuchtcommissie en de commissie van beroep 

van de JBN met inachtneming van het tuchtreglement van de JBN, dat wordt 

vastgesteld door de bondsraad. 

5. Wanneer een beslissing van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep 

van de JBN tot gevolg heeft dat een besluit nietig is of wordt vernietigd, kan 

hieraan door een lid noch door derden enig recht op schadeloosstelling worden 

ontleend, terwijl evenmin aanspraak kan worden gemaakt op een gewijzigde uitslag 

of op het opnieuw houden van een wedstrijd en/of evenement. 

6. De commissie van beroep van de JBN is voorts bevoegd kennis te nemen van 

schriftelijke vragen en van geschillen omtrent de uitleg van de statuten en de 

reglementen. 

B - Tuchtrechtspraak van het ISR  

1. Overtredingen seksuele intimidatie betreffende worden berecht door de 

tuchtcommissie en door de commissie van beroep van het ISR met inachtneming 

van tuchtreglement seksuele intimidatie van het ISR. 

2. Overtredingen van dopingbepalingen worden berecht door de tuchtcommissie en 

door de commissie van beroep van het ISR met inachtneming van het 

tuchtreglement dopingzaken en het dopingreglement van het ISR met inbegrip van 

de daarvan deel uitmakende  bijlagen, waaronder - maar niet uitsluitend - de 

bijlage ‘dispensaties’ en de bijlage ‘whereabouts’, alsmede de door een 

overkoepelende Nederlandse of internationale organisatie, zoals bedoeld in artikel 2 

lid 5, op de JBN van toepassing verklaarde sportspecifieke dopingbepalingen. 

 Wanneer het tuchtreglement dopingzaken niet meer van toepassing is worden 

overtredingen van het dopingreglement vanaf de nader door het bestuur van het 

ISR te bepalen datum berecht met inachtneming van het dopingreglement. 

Wanneer in het tuchtreglement dopingzaken of in het dopingreglement in bepaalde 

gevallen wordt verwezen naar de toepasselijkheid van het algemeen 

tuchtreglement is in die gevallen het algemeen tuchtreglement van het ISR van 

toepassing. 

3.  De in lid 1 en 2 bedoelde tuchtrechtspraak van het ISR is op alle leden van de JBN 

van toepassing omdat de JBN met het ISR een overeenkomst in de zin van artikel 

46 van boek 2 van het burgerlijk wetboek heeft gesloten waarin de JBN deze tucht-

rechtspraak aan het ISR heeft opgedragen. Het bondsbestuur doet van de overeen-

komst die het met het ISR heeft gesloten schriftelijk mededeling aan alle leden van 

de JBN. 

4. Het bondsbestuur behoeft voor het aangaan en het wijzigen van de overeenkomst 

met het ISR de voorafgaande goedkeuring van de bondsraad. 

5.  In gevallen van seksuele intimidatie en doping gelden de in lid 1 en 2 genoemde 

reglementen als de van toepassing zijnde reglementen van de JBN, welke 
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reglementen door het bestuur van het ISR worden vastgesteld en gewijzigd. De 

reglementen van het ISR regelen de bevoegdheden en werkwijze van de 

tuchtcommissie en van de commissie van beroep, alsmede de overtreding, de op de 

leggen straffen, de procesgang en de rechten en verplichtingen van het in 

overtreding zijnde lid.  

6. De van toepassing zijnde reglementen van het ISR treden in de JBN in werking op 

de door het bondsbestuur met het ISR overeengekomen datum, van welke datum 

het bondsbestuur aan de leden via een publicatie mededeling doet. Wijzigingen in 

de desbetreffende reglementen treden in werking op de door het bestuur van het 

ISR vastgestelde datum. Het bondsbestuur doet van deze datum alsmede van de 

wijzigingen in een van toepassing zijnd reglement via een publicatie mededeling 

aan de leden. De JBN is niet bevoegd zelf een wijziging in een van toepassing zijnd 

reglement van het ISR aan te brengen.  

7. Tenzij in een reglement van het ISR anders is bepaald, zijn de in lid 1 en 2 

genoemde reglementen op de leden van de JBN van toepassing volgens de laatste, 

door het bestuur van het ISR vastgestelde versie, zoals gepubliceerd op de website 

van het ISR.  

8. Met inachtneming van het bepaalde in het dopingreglement is het bondsbestuur 

bevoegd naar aanleiding van een overtreding van het dopingreglement een 

ordemaatregel te nemen, welke ordemaatregel een beleidsmaatregel en geen 

tuchtrechtelijke straf is. Het bondsbestuur is op grond van het tuchtreglement 

seksuele intimidatie eveneens bevoegd een ordemaatregel te nemen. 

9. De JBN en zijn leden aanvaarden te allen tijde en zonder enig voorbehoud volledig 

de toepasselijkheid van de overeengekomen reglementen van het ISR op de 

tuchtrechtspraak van de JBN. De verplichting om bedoelde reglementen te 

aanvaarden en na te komen geldt voor de leden tevens als een verplichting in de 

zin van artikel 27 van boek 2 respectievelijk als een verbintenis van de leden in de 

zin van artikel 34a van boek 2 van het burgerlijk wetboek. 

10. De leden aanvaarden voor de duur van hun lidmaatschap van de JBN de in dit arti-

kel te hunnen laste door de JBN in de overeenkomst met het ISR aangegane ver-

plichtingen, alsmede voor de duur na de beëindiging van hun lidmaatschap van de 

JBN wanneer zij alsdan betrokken zijn bij een bij het ISR in behandeling zijnde 

zaak, zulks totdat in die zaak onherroepelijk is beslist. 

11. Voor de duur van de in lid 1 bedoelde overeenkomst zijn de aanklager, 

tuchtcommissie en de commissie van beroep van het ISR een orgaan van de JBN. 

De tuchtcommissie en de commissie van beroep spreken recht in naam van de JBN 

en hun uitspraken gelden als uitspraken van de JBN. 

12. De aanklager, leden van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep van 

het ISR worden benoemd door het bestuur van het ISR. De aanklager en de 

commissies worden bijgestaan door het ambtelijk secretariaat en het juridisch 

secretariaat van het ISR. Wanneer gesproken wordt over de tuchtcommissie en de 

commissie van beroep van het ISR worden hieronder tevens begrepen hun 

algemeen voorzitters, kamers, kamervoorzitters alsmede het ambtelijk en het 

juridisch secretariaat van het ISR. 
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13. De tuchtcommissie en de commissie van beroep kennen elk een kamer die is belast 

met het behandelen van overtredingen seksuele intimidatie betreffende.  

14. De tuchtcommissie en de commissie van beroep kennen elk een dopingkamer die 

met het behandelen van een overtreding van het dopingreglement is belast.  

15.  Wanneer in een door de JBN aanhangig te maken zaak regelgeving van toepassing 

is van de in lid 2 bedoelde internationale organisaties doet de JBN hiervan uitdruk-

kelijk mededeling bij het aanhangig maken van een zaak en legt de JBN de juiste 

versie van de desbetreffende regelgeving van de internationale organisatie(s) over 

en geeft het bondsbestuur tevens aan welke bepaling(en) naar zijn oordeel van 

toepassing is (zijn). 

16.  Een uitspraak van de aanklager, of van de tuchtcommissie en van de commissie 

van beroep is bindend, zowel voor het betrokken lid, de andere leden van de JBN 

als voor de JBN zelf. De in lid 8 genoemde ordemaatregel van het bondsbestuur is 

bindend voor de duur van die maatregel.  

  De aanklager kan een schikkingsvoorstel doen aan de betrokkene, die na 

aanvaarding door de betrokkene, zowel voor het betrokken lid, de andere leden van 

de JBN en de JBN zelf bindend is.    

17.  Alle leden, organen en commissies van de JBN zijn gehouden mee te werken aan 

het tot stand komen van een uitspraak van de aanklager, of van de tuchtcommissie 

en/of van de commissie van beroep en zijn tevens gehouden mee te werken aan 

het ten uitvoerleggen van de door deze commissies opgelegde straffen. 

18.  Wanneer de reglementering van de in lid 2 bedoelde internationale organisaties 

daarin voorziet, kunnen leden van de JBN die door de commissie van beroep van 

het ISR tuchtrechtelijk zijn bestraft hiervan in beroep gaan bij de Court of 

Arbitration for Sports (CAS) te Lausanne (Zwitserland). Op deze laatste 

beroepsprocedure zijn van toepassing de reglementen en besluiten van de CAS. De 

reglementen van het ISR zijn alsdan op die beroepsprocedure niet van toepassing. 

19.  Wanneer een beslissing van de aanklager, tuchtcommissie en de commissie van be-

roep van het ISR tot gevolg heeft dat een besluit nietig is of wordt vernietigd, kan 

hieraan door een lid noch door derden enig recht op schadeloosstelling worden ont-

leend, terwijl evenmin aanspraak kan worden gemaakt op een gewijzigde uitslag of 

op het opnieuw houden van een wedstrijd en/of evenement. 

 Dit geldt ook voor een door de betrokkene geaccepteerd schikkingsvoorstel 

20. De door het ISR in de JBN krachtens een overeenkomst uit te oefenen tuchtrecht-

spraak geschiedt in naam, ten behoeve, alsmede voor rekening en risico van de 

JBN. De JBN vrijwaart het ISR, zijn aanklagers, zijn bestuursleden, zijn tuchtrech-

ters, zijn ambtelijke secretariaat, zijn juridisch secretariaat, zijn deskundigen en 

zijn juridisch adviseur voor elke aansprakelijkheid ten aanzien van zowel de door of 

namens het ISR verzorgde rechtspleging als met betrekking tot de bij de oprichting 

van het ISR en nadien gekozen en toegepaste constructie van rechtspleging door 

het ISR. 
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Einde/blokkeren lidmaatschap 

Artikel 9. 

1. Het lidmaatschap eindigt: 

 a. Van de in artikel 5 lid 1 onder a en b bedoelde clubs door ontbinding, door roy-

ement of opzegging door het bondsbestuur of door opzegging door de club. 

 b. Van de in artikel 5 lid 1 onder c t/m e bedoelde natuurlijke personen door over-

lijden, door royement of opzegging door het bondsbestuur of door opzegging 

door het lid. 

2. Voorafgaande aan opzegging kan het bondsbestuur besluiten het lidmaatschap te 

blokkeren. 

3. Opzegging of blokkering van het lidmaatschap door het bondsbestuur kan plaats-

vinden indien het lid niet voldoet aan de jaarlijkse contributieverplichting, zoals be-

doeld in artikel 22 lid 2 en 3. Het gestelde in lid 6 blijft daarbij van kracht. 

4. Opzegging van het lidmaatschap door het lid ontslaat het lid niet van enige financi-

ele verplichting die op hem van toepassing was tot het moment van opzegging 

5. a. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd handelt met 

de statuten, reglementen of besluiten van de JBN of van één van zijn organen, 

of de JBN op onredelijke wijze benadeelt. 

 b. Royement kan slechts bij wijze van tuchtrechtelijke maatregel worden uitgesp-

roken door de tuchtcommissie van de JBN of door de tuchtcommissie van het 

ISR. 

 c. Van een dergelijke uitspraak van de tuchtcommissie van de JBN kan de betrok-

kene binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep gaan bij 

de commissie van beroep van de JBN. Gedurende de beroepstermijn en han-

gende het beroep is het lid geschorst. 

 d. Spreekt de tuchtcommissie van het ISR een royement uit dan staat van die uit-

spraak beroep open bij de commissie van beroep van het ISR. 

6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het lidmaatschapsjaar eindigt, blijft de 

gehele contributie voor dit lidmaatschapsjaar verschuldigd. 

7. Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen lid, dat heeft opgezegd, ge-

acht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het lidmaatschapsjaar volgend op 

dat waarin werd opgezegd, zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke ver-

plichtingen ten opzichte van de JBN of van één van haar organen, of zolang enige 

andere aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoer-

legging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de 

betrokkene geen rechten uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de 

gestelde termijn in beroep te gaan. 
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Bondsbestuur 

Artikel 10. 

1. a. Het bondsbestuur bestaat uit vijf personen. 

 b. Het bondsbestuur kent een voorzitter (bondsvoorzitter) en een portefeuillehou-

der financiën die als zodanig worden gekozen. De drie overige leden worden 

eveneens per portefeuille gekozen. Deze portefeuilles worden bij huishoudelijk 

reglement vastgesteld.  

2. Indien het bondsbestuur door enigerlei omstandigheid uit minder dan vier personen 

bestaat, wordt een buitengewone vergadering van de bondsraad uitgeschreven, 

tenzij deze situatie zich voordoet binnen de oproepingstermijn van een reguliere 

vergadering van de bondsraad. 

Artikel 11. 

1. a. Ieder meerderjarig lid van de JBN, zoals omschreven in artikel 5 lid 1 onder c 

t/m e, kan zich kandidaat stellen voor het bondsbestuur. 

 b. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk, uiterlijk twaalf weken vóór de verga-

dering van de bondsraad te geschieden aan het bondsbureau en moet vergezeld 

gaan van het curriculum vitae van de kandidaat en van diens schriftelijke ver-

klaring dat hij een eventuele verkiezing zal aanvaarden. 

 c. De kandidaatstelling(en) wordt (worden) na ontvangst doorgegeven aan de be-

oordelingscommissie kandidaten bondsbestuur. 

 d. De beoordelingscommissie beoordeelt de kandidaten. 

2. Een lid van het bondsbestuur kan, ook al is hij voor bepaalde tijd gekozen, te allen 

tijde door de bondsraad worden ontslagen of uit zijn functie worden geschorst. 

3. Het bondsbestuur brengt van zijn activiteiten verslag uit aan de bondsraad. 

Artikel 12. 

1. De bondsvoorzitter is bij de officiële vertegenwoordiging van de JBN de woordvoer-

der, tenzij hij deze taak aan een ander heeft opgedragen. 

2. De bondsvoorzitter leidt de vergaderingen van het bondsbestuur en van de bonds-

raad en stelt daarin de orde van de dag vast. De bedoelde vergaderingen hebben 

het recht om daarin wijziging aan te brengen. 

 De bondsvoorzitter is bevoegd de beraadslagingen te sluiten indien hij meent dat de 

vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te openen indien 

eenderde van de aanwezige leden van de bondsraad het verlangen hiertoe kenbaar 

maakt. 

3. Bij afwezigheid van de bondsvoorzitter draagt het bondsbestuur de leiding van een 

vergadering van het bondsbestuur of van de bondsraad over aan een ander lid van 

het bondsbestuur. 

Artikel 13. 

1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bondsbestuur belast met het be-

sturen van de JBN, alsmede met het uitvoeren van besluiten van de bondsraad. 
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2. Het bondsbestuur is bevoegd om, met behoud van zijn verantwoordelijkheid, zijn 

taken en bevoegdheden geheel of gedeeltelijk aan commissies of personen te dele-

geren, alsmede om aan derden het al dan niet tegen betaling verrichten van werk-

zaamheden op te dragen. 

3. Het bondsbestuur is bevoegd met het ISR een de leden bindende overeenkomst aan 

te gaan krachtens welke overeenkomst het uitoefenen van tuchtrechtspraak met 

betrekking tot doping- en seksuele intimidatiezaken in de bond wordt opgedragen 

aan het ISR. 

4. Het bondsbestuur is bevoegd een besluit van een districtsbestuur of van een dis-

trictsvergadering dat het in strijd acht met de belangen van de JBN of met de be-

langen van de activiteiten, zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 in het algemeen, te ver-

nietigen dan wel door een ander besluit te vervangen en eventueel laatst bedoeld 

besluit zelf uit te voeren.  

 Het betreffende districtsbestuur of de betreffende districtsvergadering kan hierte-

gen bezwaar maken bij de bondsraad. 

Vertegenwoordiging 

Artikel 14. 

1. De JBN wordt behoudens procuratie in en buiten rechte vertegenwoordigd door de 

bondsvoorzitter tezamen met een ander lid van het bondsbestuur. 

2. Het bondsbestuur is bevoegd, mits met voorafgaande goedkeuring van de bonds-

raad,  tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden en bezwaren 

van registergoederen, alsmede tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de JBN 

zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 

maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. 

3. Indien het bondsbestuur het voornemen heeft om een overeenkomst af te sluiten of 

anderszins een zakelijke transactie aan te gaan met een partij waarin een lid van 

het bondsbestuur of diens partner dan wel een familielid van een bondsbestuurder 

in de eerste of tweede graad een belang heeft, legt het bondsbestuur dit voorne-

men, voorzien van een motivering, ter goedkeuring voor aan de bondsraad. 

4. Personen aan wie hetzij krachtens deze statuten, hetzij krachtens volmacht verte-

genwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan 

nadat tevoren een besluit door het bondsbestuur is genomen, waarbij tot het aan-

gaan van de betreffende rechtshandelingen is besloten. Overtreding hiervan kan 

noch door, noch aan de JBN, de wederpartij of een derde worden tegengeworpen. 

Bondsraad 

Artikel 15. 

1. De bondsraad vertegenwoordigt alle leden van de JBN zoals bedoeld in artikel 5 lid 

1. De bondsraad bestaat uit stemgerechtigde afgevaardigden, de leden van de 

bondsraad. 
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2. a. Ieder district telt vijf leden van de bondsraad, waarvan de samenstelling bij 

huishoudelijk reglement wordt vastgesteld. 

 b. Het aantal plaatsvervangende leden per district bedraagt maximaal vijf. 

3. a. Elk meerderjarig lid van de JBN, zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 onder c t/m e, 

kan als lid en als plaatsvervangend lid van de bondsraad kandidaat worden ge-

steld. 

 b. De kandidaat dient in het betreffende district geregistreerd te zijn. 

 c. De wijze van kandidaatstelling wordt nader bij huishoudelijk reglement gere-

geld. 

4. Het lidmaatschap van de bondsraad vervalt door de beëindiging van het lidmaat-

schap van de JBN of door opzegging door de betrokkene of indien betrokkene wordt 

overgeschreven naar een ander district. Dit geldt ook voor het plaatsvervangend 

lid. 

5. Een lid en een plaatsvervangend lid van de bondsraad kunnen te allen tijde door de 

betreffende districtsvergadering worden ontslagen. 

6. Ieder lid van de bondsraad handelt zonder last of ruggespraak. Leden van de 

bondsraad hebben het recht van initiatief, amendement en interpellatie. 

7. Het aantal stemmen dat een lid van de bondsraad uitbrengt, zal telkenmale door 

het bondsbestuur, uiterlijk op eenendertig januari van elk jaar worden vastgesteld. 

 Dit geschiedt door het totale per eenendertig december van het voorgaande jaar 

geregistreerde aantal leden, zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 onder c t/m e, van elk 

district te delen door het aantal leden van de bondsraad per district maal honderd. 

Deze uitkomst wordt afgerond op het dichtstbijzijnde hele getal. Een uitkomst ein-

digend op precies komma vijf wordt naar boven afgerond. 

8. Adviserende leden van de bondsraad zijn: 

 - de ereleden, 

 - de leden van het bondsbestuur en 

 - de leden van de financiële commissie en reglementscommissie, voor zover zij 

geen lid zijn van de bondsraad. 

Artikel 16. 

1. Uiterlijk dertig juni wordt een vergadering van de bondsraad gehouden, de jaarver-

gadering.  

 Voor het einde van het lopende jaar wordt een vergadering gehouden, genaamd de 

najaarsvergadering. 

2. Een buitengewone vergadering van de bondsraad wordt belegd indien dit nodig 

wordt geacht door het bondsbestuur of door tenminste negen leden van de bonds-

raad. In laatstbedoeld geval moet de wens daartoe onder opgave van en met toe-

lichting op het (de) te behandelen onderwerp(en) schriftelijk worden kenbaar ge-

maakt aan het bondsbestuur. Aan de agenda van deze vergadering kunnen geen 

andere onderwerpen of voorstellen worden toegevoegd. 

3. Een vergadering zoals bedoeld in lid 2 wordt binnen vier weken na ontvangst van 

het daartoe strekkend verzoek door het bondsbestuur uitgeschreven; het bestuur 

geeft binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek daarover bericht aan de 
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indieners van het verzoek. De vergadering zal gehouden worden binnen uiterlijk 

tien weken na de datum van indiening van het verzoek. 

 Indien het bondsbestuur in gebreke is met betrekking tot het verzoek zijn de ver-

zoekers bevoegd zelf tot die bijeenroeping over te gaan op de wijze waarop het 

bondsbestuur vergaderingen van de bondsraad bijeenroept.  

4. Het bondsbestuur bepaalt waar en - met inachtneming van het gestelde in lid 1 en 

lid 3 - wanneer in Nederland vergaderingen van de bondsraad worden gehouden, 

behalve in het geval zoals bedoeld in het laatste gedeelte van lid 3, in welk geval 

de verzoekers ook de plaats van de vergadering kunnen bepalen. 

Artikel 17. 

Plaatsvervangende leden en adviserende leden van de bondsraad, alsmede de districts-

besturen hebben het recht de vergadering van de bondsraad bij te wonen. Alle overige 

leden van de JBN hebben toegang voor zover de plaatsruimte dit toelaat. 

Artikel 18. 

Aan de bondsraad komen in de JBN alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de 

statuten aan andere organen zijn opgedragen. 

Agenda 

Artikel 19. 

De agenda en vergaderstukken van een vergadering van de bondsraad worden tenminste 

vier weken vóór een vergadering toegezonden aan de leden, de plaatsvervangende leden 

en de adviserende leden van de bondsraad, alsmede aan de districtsbesturen en aan de 

leden van de door de bondsraad benoemde commissies. 

Stemmingen 

Artikel 20. 

1. De bondsraad kan slechts geldige besluiten nemen, indien meer dan de helft van 

het aantal leden van de bondsraad blijkens de presentielijst ter vergadering in per-

soon aanwezig is.  

2. a. Besluiten worden genomen met een meerderheid van uitgebrachte geldige 

stemmen, met dien verstande dat ter bepaling van die meerderheid van het 

aantal uitgebrachte stemmen de ongeldige stemmen worden afgetrokken tenzij 

de wet of deze statuten anders bepalen. 

 b. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte gel-

dige stemmen. 

3. De stemming over personen geschiedt schriftelijk; over zaken mondeling, tenzij de 

bondsvoorzitter of de bondsraad bij meerderheid een schriftelijke stemming wense-

lijk acht. 
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4. Indien een schriftelijke stemming is verlangd, benoemt de bondsvoorzitter een 

stembureau van drie personen. Het stembureau opent de stembiljetten en beslist 

over de geldigheid van iedere uitgebrachte stem. 

5. Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, is het voorstel verworpen. 

Commissies 

Artikel 21. 

1. Door de bondsraad worden de leden van de volgende vaste commissies gekozen: 

a. tuchtcommissie van de JBN, 

b. commissie van beroep van de JBN, 

 c. reglementscommissie, 

 d. financiële commissie en 

e. beoordelingscommissie kandidaten bondsbestuur. 

2. a. De in lid 1 onder a t/m d bedoelde commissies bestaan uit tenminste drie leden 

die door de bondsraad telkens voor de duur van drie jaar worden gekozen en 

volgens een rooster aftreden. 

 b. De leden van de onder c, d en e bedoelde commissies zijn maximaal tweemaal 

herkiesbaar. Zij worden geacht kandidaat te zijn, tenzij zij tenminste twaalf we-

ken vóór de jaarvergadering van de bondsraad mededelen, dat zij niet voor 

herverkiezing in aanmerking wensen te komen. 

  Het aftreden geschiedt aan het einde van de kalenderdag, waarop de jaarver-

gadering van de bondsraad wordt gehouden. 

 c. De in lid 1 onder e bedoelde commissie bestaat uit vijf leden, waarvan vier door 

de bondsraad worden gekozen en één lid door het bondsbestuur wordt aange-

wezen. 

3. De kandidaatstelling, verkiezing, taken en bevoegdheden van de leden van de in lid 

1 onder a en b bedoelde commissies worden nader geregeld in het tuchtreglement, 

die onder c, d en e in het huishoudelijk reglement. 

4. De bondsraad benoemt bij aanvang van elke vergadering van de bondsraad uit zijn 

midden een uit drie personen bestaande notulencommissie. De werkwijze van deze 

commissie wordt geregeld in het huishoudelijk reglement. 

5. a. De bondsraad, het bondsbestuur, de districtsvergaderingen en de districtsbestu-

ren hebben het recht vaste commissies, dan wel commissies met een bijzondere 

opdracht in te stellen. 

 b. De taken en bevoegdheden van deze commissies, alsmede hun benoeming, 

samenstelling en tijdsduur worden in afzonderlijke reglementen of taakom-

schrijvingen nader geregeld. 

6. Elke commissie brengt van haar activiteiten verslag uit aan het orgaan dat haar 

heeft gekozen of ingesteld. 
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Bondsfinanciën 

Artikel 22. 

1. De inkomsten van de JBN of één van zijn organen bestaan uit contributies, hef-

fingen en andere baten. 

2. De bondsraad stelt de contributie vast die de leden verplicht zijn jaarlijks aan de 

JBN te betalen. Deze contributie behoeft niet voor alle leden gelijk te zijn. 

3. Het bondsbestuur is gerechtigd de contributie te indexeren met de jaarlijkse prijsin-

dex van de gezinsconsumptie. 

4. Vrijgesteld van contributie zijn ereleden en leden van verdienste van de JBN, als-

mede degenen die door het bondsbestuur zijn vrijgesteld van contributie. 

5. Het tijdstip en de wijze van contributie-inning worden bij huishoudelijk reglement 

geregeld. 

6. De jaarlijkse contributie behoeft niet gelijk te lopen met het kalenderjaar. 

Artikel 23. 

1. Het financiële beleid wordt gevoerd door het bondsbestuur. 

2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 14 komt de bevoegdheid om namens 

de JBN betalingen te doen toe aan twee leden van het bondsbestuur: de bonds-

voorzitter en de portefeuillehouder financiën tezamen of één van beiden tezamen 

met een ander lid van het bondsbestuur. 

3. Het bondsbestuur doet, onder overlegging van de jaarrekening, aan de bondsraad 

rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid. 

 Aan de jaarrekening wordt een controleverklaring toegevoegd van een certificerend 

accountant. 

4. Indien de financiële commissie de jaarrekening juist heeft bevonden, doet zij aan de 

bondsraad het voorstel deze vast te stellen. Goedkeuring door de bondsraad van de 

jaarrekening strekt het bondsbestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zo-

ver die uit de jaarrekening blijken. 

5. a. De bondsraad heeft de bevoegdheid het verlenen van decharge te delegeren 

aan de financiële commissie. 

 b. De bondsraad kan de financiële commissie tevens de bevoegdheid verlenen het 

bondsbestuur te machtigen om in de gevallen, zoals bedoeld in artikel 24 lid 3 

onder b en in artikel 24 lid 4, uitgaven buiten de begroting te doen. 

Begroting 

Artikel 24. 

1. De begroting van de JBN voor het komende boekjaar wordt door het bondsbestuur 

ontworpen en ter beoordeling alsmede voor advies aan de financiële commissie 

voorgelegd. De begroting wordt in de najaarsvergadering van de bondsraad vastge-

steld. 

2. Een begroting wordt opgesteld aan de hand van beredeneerde berekeningen en een 

werkplan voor het betrokken jaar. 
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 In de begroting zullen de verschillende evenementen en activiteiten gespecificeerd 

worden opgenomen. In geen begroting mogen de lasten hoger geraamd zijn dan de 

baten. 

3. De definitief vastgestelde begrotingen van uitgaven zijn bindend, met dien verstan-

de echter: 

 a. Dat indien de financiële omstandigheden zich gedurende het boekjaar dusdanig 

wijzigen dat aanpassing van de begroting noodzakelijk is, het bondsbestuur de 

bevoegdheid heeft bedoelde aanpassingen aan te brengen na goedkeuring door 

de financiële commissie. 

 b. Dat iedere post van de begroting, eventueel gesaldeerd, overschreden mag 

worden door putting uit de post ‘onvoorziene uitgaven’, die echter niet meer zal 

bedragen dan een half procent van het totaal bedrag van de begroting van uit-

gaven. 

 c. Dat, wanneer de post ‘onvoorziene uitgaven’ niet meer toereikend is, een post 

slechts mag worden overschreden in overleg met de financiële commissie. 

4. Buiten de begroting kan geen uitgave geschieden dan in overeenstemming met de 

financiële commissie, terwijl tevens de middelen tot dekking moeten zijn aangege-

ven. 

5. Over op de begroting van de JBN uitgetrokken bedragen wordt alleen door het 

bondsbestuur beschikt. 

Fondsen 

Artikel 25. 

1. Door de JBN beheerde fondsen worden in overleg met de financiële commissie af-

zonderlijk belegd en geadministreerd volgens door het bondsbestuur vast te stellen 

regels. 

2. Over fondsen kan niet worden beschikt dan krachtens een begroting. 

3. Het bondsbestuur stelt regels vast, waarin wordt bepaald op welke wijze het beleg-

de gedeelte van een fonds kan worden verzilverd. 

4. Belegging van fondsen in waardepapieren kan niet anders geschieden dan in papie-

ren van Nederlandse publiekrechtelijke lichamen. 

Reglementen en besluiten bondsraad en bondsbestuur 

Artikel 26. 

1. a. De organisatie van de JBN, alsmede de taken en bevoegdheden van zijn orga-

nen, worden nader uitgewerkt in het huishoudelijk reglement en in andere re-

gelgeving. 

 b. De onder a bedoelde regelgeving mag niet in strijd zijn met de wet noch met de 

statuten. 
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2. De met het ISR overeengekomen reglementen worden vastgesteld en gewijzigd 

door het bestuur van het ISR. De bondsraad en het bondsbestuur zijn niet bevoegd 

in de reglementen van het ISR een wijziging aan te brengen. 

Statutenwijzigingen 

Artikel 27. 

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de bondsraad in 

een vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging 

van de statuten zal worden voorgesteld. 

2. Een voorstel tot wijziging of aanvulling van de statuten kan worden gedaan door het 

bondsbestuur of door de bondsraad. 

3. De in lid 2 bedoelde voorstellen moeten voorzien zijn van een toelichting en de 

voorgestelde wijzigingen moeten woordelijk zijn opgenomen. De in dit lid bedoelde 

toelichting dient het verschil met het bestaande en de strekking van de voorgestel-

de wijzigingen aan te geven. 

4. De voorstellen moeten tenminste tien weken vóór de vergadering van de bonds-

raad, waarin deze aan de orde komen, schriftelijk worden ingediend bij het bonds-

bestuur. 

5. Het bondsbestuur brengt het voorstel tenminste zes weken vóór de betreffende 

vergadering van de bondsraad schriftelijk ter kennis aan de leden, de plaatsvervan-

gende en de adviserende leden van de bondsraad, alsmede aan de districtsbestu-

ren. 

6. Amendementen op ingediende voorstellen dienen door tenminste vijf leden van de 

bondsraad tenminste vier weken vóór de betreffende vergadering van de bondsraad 

schriftelijk te worden ingediend bij het bondsbestuur. 

7. Twee weken vóór de betreffende vergadering van de bondsraad worden deze 

amendementen, alsmede de amendementen van het bondsbestuur, schriftelijk ter 

kennis gebracht aan de leden, de plaatsvervangende leden en de adviserende leden 

van de bondsraad, alsmede aan de districtsbesturen. 

8. Amendementen dienen vóór het originele voorstel in stemming te worden gebracht. 

9. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van tenminste tweederde 

van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin tenminste twee-

derde van de leden van de bondsraad blijkens de presentielijst in persoon aanwezig 

is. Is niet tweederde van de leden van de bondsraad in persoon aanwezig, dan 

wordt binnen vier weken een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, 

waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, 

ongeacht het aantal in persoon aanwezige leden van de bondsraad kan worden be-

sloten met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte geldige 

stemmen. 

10. Binnen één maand na een vergadering van de bondsraad waarin werd besloten tot 

wijziging van de statuten, zorgt een lid van het bondsbestuur of de (algemeen) di-

recteur voor het doen opmaken van een notariële akte. 
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11. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat de notariële akte hiervan is 

verleden. 

12. Het bondsbestuur is verplicht de gewijzigde statuten te laten opnemen in het Han-

delsregister van de Kamer van Koophandel Utrecht. 

Ontbinding en vereffening 

Artikel 28. 

1. Tot het ontbinden van de JBN kan slechts worden besloten door een opzettelijk 

daartoe bijeengeroepen vergadering van de bondsraad met tenminste tweederde 

van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee-

derde van de leden van de bondsraad blijkens de presentielijst in persoon aanwezig 

is. 

 Het bepaalde in artikel 27 lid 1, 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing. 

2. De vergadering van de bondsraad, die tot ontbinding beslist, benoemt tevens een 

liquidatiecommissie.  

3. Dit artikel kan niet worden gewijzigd zodra een voorstel tot ontbinding aanhangig is 

gemaakt. 

4. Een batig saldo wordt ter beschikking gesteld voor een doel dat ten goede komt aan 

het algemeen sportbelang of aan een liefdadige instelling. 

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk 

van kracht. 

 

 


