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ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 - Algemeen 

1. Bij de Judo Bond Nederland (JBN) zijn aangesloten: verenigingen, sportscholen en 

andere rechtspersonen hierna te noemen ‘clubs’ of bij enkelvoud ‘club’. 

2. De overkoepelende Nederlandse en internationale organisaties waarbij de JBN is aan-

gesloten, zoals bedoeld in artikel 2 lid 5 van de statuten, zijn: 

 Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF), 

 Aikikai Foundation (AF) (Hombu dojo), 

 European Aikido Federation (EAF), 

 Ki-Society Japan (Shinshin Toitsu Aikido Kai), 

 Fédération Internationale d’Aïkibudo (FIAB), 

 Ki no Kenkyukai Association International, 

 European Ju Jitsu Union, 

 Ju-Jitsu International Federation, 

 European Judo Union en 

 International Judo Federation (IJF). 

3. Onverenigbaarheden: 

 a. Het lidmaatschap van het bondsbestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap 

van: 

  - de bondsraad, 

  - een districtsbestuur, 

  - commissies met een rechtsprekende taak, 

  - vaste commissies van de JBN zoals bedoeld in artikel 21 lid 1 onder a t/m d van 

de statuten en 

  - vaste commissies zoals bedoeld in artikel 21 lid 5 onder a van de statuten. 

  Verder onverenigbaar met: 

  - een onderling dienstverband, 

  - een dienstverband met een lid van de hierboven bedoelde commissies en  

  - een dienstbetrekking bij de JBN. 

 b. Het lidmaatschap van de bondsraad is onverenigbaar met het lidmaatschap van: 

  - het bondsbestuur, 

  - een districtsbestuur, 

  - commissies met een rechtsprekende taak en 

  - beoordelingscommissie kandidaten bondsbestuur. 

  Verder onverenigbaar met: 

  - een onderling dienstverband, 

  - een dienstverband met een lid van de hierboven bedoelde commissies en  

  - een dienstbetrekking bij de JBN. 

 c. Het lidmaatschap van de financiële commissie is onverenigbaar met het lidmaat-

schap van: 

  - het bondsbestuur en 

  - commissies met een rechtsprekende taak, 

  Verder onverenigbaar met: 



 

 

 

 

BondsVademecum hoofdstuk 2.02 - Huishoudelijk reglement Pag. 6/31 -|- 28 juni 2021 

   - een onderling dienstverband,  

  - een dienstverband met een lid van het bondsbestuur, 

  - een dienstverband met een lid van een districtsbestuur,  

  - een dienstverband met een lid van een commissie met een rechtsprekende taak 

en 

  - een dienstbetrekking bij de JBN. 

 d. Het lidmaatschap van de reglementscommissie is onverenigbaar met het lidmaat-

schap van: 

  - het bondsbestuur en 

  - commissies met een rechtsprekende taak, 

  Verder onverenigbaar met: 

   - een onderling dienstverband,  

  - een dienstverband met een lid van het bondsbestuur, 

  - een dienstverband met een lid van een districtsbestuur,  

  - een dienstverband met een lid van een commissie met een rechtsprekende taak 

en 

  - een dienstbetrekking bij de JBN. 

 e. Het lidmaatschap van de beoordelingscommissie kandidaten bondsbestuur is, be-

houdens het ene door het bondsbestuur aan te wijzen lid, onverenigbaar met het 

lidmaatschap van: 

  - het bondsbestuur en 

  - de bondsraad 

  Verder onverenigbaar met: 

  - een onderling dienstverband,  

  - een dienstverband met een lid van het bondsbestuur, 

  - een dienstverband met een lid van een districtsbestuur,  

  - een dienstverband met een lid van een commissie met een rechtsprekende taak 

en 

  - een dienstbetrekking bij de JBN. 

 f. Het lidmaatschap van het districtsbestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap 

van: 

  - de bondsraad, 

  - het bondsbestuur en 

  - commissies met een rechtsprekende taak. 

  Verder onverenigbaar met: 

  - een onderling dienstverband, 

  - een dienstverband met een lid van het bondsbestuur, 

   - een dienstverband met een lid van een districtsbestuur, 

  - een dienstverband met een lid van een commissie met een rechtsprekende taak 

en 

  - een dienstbetrekking bij de JBN. 

4.  a. De JBN opereert binnen de kaders van de “Aanbevelingen Goed Sportbestuur”  

          NOC*NSF en wil zijn leden een veilige en respectvolle omgeving bieden. Leden,  

          die bij de JBN een functie (gaan) bekleden zoals hieronder genoemd, moeten bij 
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         verkiezing, benoeming of aanstelling daartoe een Verklaring Omtrent Gedrag 

(VOG) kunnen overleggen aan het bondsbestuur. Het bondsbestuur kan ook elke 

eerder aangestelde vrijwilliger verzoeken een VOG te overleggen. Een overlegde  

VOG is niet ouder dan drie maanden. Het betreft hier:  

            - leden en plaatsvervangende leden van de bondsraad;  

            - leden van het bondsbestuur;  

            - leden van het districtsbestuur;  

            - leden van landelijke en districtscommissies;  

            - JBN-scheidsrechters; 

            - JBN-leerkrachten; 

            - JBN-leerkrachten in opleiding  

b.  Het bondsbestuur kan, indien sprake is van gedrag dat niet past binnen de kaders 

van de “Aanbevelingen Goed Sportbestuur” van NOC*NSF of bij ander ongepast 

gedrag of de verdenking daarvan, de in dit lid sub a genoemde leden  verzoeken 

tussentijds een VOG te overleggen die niet ouder is dan drie maanden. 

c. Drie jaar na de datum waarop een onder dit lid sub a genoemd lid een VOG heeft 

overlegd aan het bondsbestuur, kan dit lid opnieuw worden verzocht een VOG te 

overleggen, niet ouder dan drie maanden, aan het bondsbestuur. 

d.   Als een in dit lid sub a genoemd lid geen VOG overlegt op de momenten zoals be-

schreven in dit lid sub a, sub b en sub c heeft dit als gevolg dat het betreffende  

lid  niet meer voor benoeming of aanstelling voor zijn functie bij de JBN in aan-

merking kan komen dan wel direct uit zijn functie zal worden ontheven.  

e.  De kosten voor de aanvraag van een VOG kunnen worden gedeclareerd bij de 

JBN.  

5. Binnen aikido zijn de volgende stijlgroepen: aikibudo, aikikai aikido en ki-aikido. 

 

LEDEN 

Artikel 2 - Normen voor toelating 

De statuten, voorwaarden of reglementen van bij de JBN aangesloten clubs mogen niet in 

strijd zijn met de statuten, reglementen en andere wettige regelingen en besluiten van de 

JBN, volgens het oordeel van het bondsbestuur, gehoord de reglementscommissie. 

Artikel 3 - Aanvraag en toelating club 

1. Een aanvraag van een club tot toelating als lid van de JBN wordt schriftelijk gedaan bij 

het bondsbureau en minimaal moet worden overlegd: 

- actueel uittreksel Kamer van Koophandel en 

- overzicht lesuren waaraan per lesuur toegevoegd de naam en voorletter(s) van de 

bevoegde JBN-leerkracht. 

- Statuten en reglementen van een vereniging, bepalingen, regelingen e.d. van een 

sportschool of andere rechtspersoon. 

Een standaard aanvraagformulier wordt op verzoek verstrekt door het bondsbureau. 

2. Het bondsbestuur beslist binnen drie maanden na ontvangst van de aanvraag. Deze 

termijn kan slechts eenmaal met drie maanden worden verlengd. Indien binnen drie 
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maanden, of anders binnen de verlenging, over de aanvraag niet is beslist, wordt de 

club geacht te zijn toegelaten als lid. 

3. Als het bondsbestuur de aanvraag afwijst, heeft de aanvrager het recht van beroep bij 

de commissie van beroep van de JBN, mits het beroep wordt ingesteld binnen één 

maand na verzending van de aangetekende brief waarin de afwijzing van de aanvraag 

gemotiveerd wordt medegedeeld. 

4. Een club kan gedurende het lidmaatschap niet nogmaals als zodanig worden toegela-

ten. 

5. In het geval dat een club ook andere dan de in artikel 4 lid 1 bedoelde activiteiten 

beoogt, wordt daarvan als lid van de JBN uitsluitend dat deel beschouwd waarin de in 

artikel 4 lid 1 bedoelde activiteiten worden beoefend. 

 Het hier bedoelde deel wordt verder aangeduid met club. 

6. Bij toelating ontvangt de club een welkomstpakket waarvan de kosten door de bonds-

raad worden vastgesteld. Aan de club wordt een aansluitnummer toegekend. 

7. Een bij de JBN aangesloten club met minimaal twintig leden respectievelijk leerlingen, 

kan het JBN-keurmerk aanvragen. 

 De voorwaarden voor het verkrijgen van het keurmerk worden vastgesteld door het 

bondsbestuur. 

Artikel 4 - Aanvraag en toelating natuurlijk persoon 

1. De aanvraag tot toelating als lid van een in artikel 5 lid 1 onder c t/m e van de statuten 

bedoeld natuurlijk persoon wordt ingediend bij het bondsbureau. 

2. Tenzij het bondsbestuur anders beslist, gaat het lidmaatschap in op de dag van ont-

vangst van de aanvraag.  

3. a. Bij toelating betaalt het lid zoals bedoeld in artikel 7 lid 1 onder a t/m d de eerste 

jaarlijkse contributie. Hij ontvangt daarbij een startpakket waarvan de kosten door 

de bondsraad worden vastgesteld. 

 b. Een lid zoals bedoeld in artikel 7 lid 1 onder e krijgt, na betaling van de contributie 

die voor deze categorie is vastgesteld, geen startpakket, maar een tuimeljudopak-

ket. Behoudens opzegging betaalt het lid daarna de contributie die is vastgesteld 

voor de categorie zoals bedoeld in artikel 7 lid 1 onder d. Hij ontvangt daarbij 

tevens het onder a bedoelde startpakket, waarvan de kosten door de bondsraad 

worden vastgesteld. 

 c. Indien gewenst kan het lid afzien van de ontvangst van het tuimeljudopakket. In 

dat geval betaalt hij de contributie die is vastgesteld voor de categorie zoals be-

doeld in artikel 7 lid 1 onder d. Hij ontvangt daarbij tevens het onder a bedoelde 

startpakket, waarvan de kosten door de bondsraad worden vastgesteld. 

4. a. Degene die een functie vervult binnen een club ten behoeve van de in artikel 4 lid 

1 van de statuten bedoelde activiteiten zonder zelf deze activiteiten te beoefenen 

of daaraan deel te nemen, betaalt de jaarlijkse contributie maar ontvangt geen 

bondspaspoort en geen startpakket. Deze persoon kan het lidmaatschap van de 

JBN bij het beëindigen van de functie overdragen aan degene die hem vervangt, 

mits deze de hier bedoelde activiteiten ook niet beoefent. De overdracht dient 

schriftelijk te worden aangevraagd bij het bondsbestuur onder vermelding van de 

volledige personalia van de betrokkenen en dient  te worden ondertekend door 



 

 

 

 

BondsVademecum hoofdstuk 2.02 - Huishoudelijk reglement Pag. 9/31 -|- 28 juni 2021 

degene(n), die bevoegd is (zijn) de   betreffende club jegens derden te binden en 

dient mede ondertekend te zijn door beide betrokkenen. 

 b. Voor de berekening van de contributie wordt deze persoon ingedeeld in categorie 

d, zoals bedoeld in artikel 7 lid 1. 

Artikel 5 - Ereleden en leden van verdienste 

1.  Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich voor de JBN of voor het doel van de JBN 

bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en die als zodanig door de bondsraad zijn 

benoemd op voordracht van het bondsbestuur of van tenminste vijf leden van de 

bondsraad. 

2. Leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die zich voor de JBN of voor het doel 

van de JBN bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en die als zodanig door het 

bondsbestuur zijn benoemd of door de bondsraad zijn benoemd op voordracht van 

tenminste vijf leden van de bondsraad. 

Artikel 6 - Persoonsgegevens 

Van de persoonsgegevens kan gebruik worden gemaakt conform het gestelde in de ‘Wet 

Beschikking Persoonsgegevens’ en het daaraan gekoppelde ‘Besluit Gerenommeerde Vrij-

stelling’. 

Artikel 7 - Categorieën 

1. De leden zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 onder c t/m d van de statuten worden voor 

de berekening van de contributie ingedeeld in de volgende categorieën: 

 a. 17 jaar en ouder, 

 b. 12-16 jaar, 

 c. 7-11 jaar, 

 d. 6 jaar, en 

 e. tot en met 5 jaar.  

Artikel 8 - Verplichtingen en verbodsbepalingen 

De verplichtingen van de leden zijn omschreven in artikel 6 van de statuten en voorts: 

1. Leden van de JBN, zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 onder c en d van de statuten, zijn 

verplicht tot de betaling van contributie aan de JBN waarvan de hoogte jaarlijks door 

de bondsraad wordt vastgesteld. 

2. Een lid van de JBN, zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 onder c van de statuten, kan 

ingeschreven staan bij één of meerdere clubs doch kan slechts via één van deze clubs 

bij de JBN zijn geregistreerd. 

3. Met de toelating tot de JBN aanvaardt een club de volgende verplichtingen: 

 a. Bij inschrijving van leden, respectievelijk leerlingen, die reeds lid van de JBN zijn, 

te zorgen voor de naleving van de overschrijvingsbepalingen, zoals omschreven in 

artikel 47. 

 b. Opgave te verstrekken aan het bondsbureau van (wijziging) van alle locaties, met 

volledige gegevens (adres, dag(en) en tijd(en), leerkracht(en)), waar de club ac-

tiviteiten uitoefent. 
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 c. Het lidmaatschap van de JBN aan te vragen voor degene(n) die een functie vervult 

(vervullen) binnen een club ten behoeve van de in artikel 4 lid 1 van de statuten 

bedoelde activiteiten voor zover zij al geen lid zijn. 

 d. Het jaarlijks betalen van administratiekosten, waarvan de hoogte wordt vastge-

steld door het bondsbestuur. 

  Het bondsbestuur is gerechtigd deze administratiekosten (geheel of gedeeltelijk) 

te storneren indien de club zijn leden respectievelijk leerlingen bij de JBN aan- en 

afmeldt en muteert in Sportlink. 

  Clubs die in het bezit zijn van een geldig JBN-keurmerk kunnen door het bondsbe-

stuur vrijgesteld worden van administratiekosten. 

4. Het is clubs verboden voor de activiteiten zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 van de 

statuten: 

 a. Als lid respectievelijk als leerling in te schrijven of ingeschreven te houden perso-

nen, die door de JBN zijn geroyeerd dan wel aan wie door de JBN de toelating tot 

het lidmaatschap is geweigerd. 

 b. Tot de lessen, trainingen of andere activiteiten personen toe te laten die door de 

JBN zijn geschorst. 

 c. Toe te staan dat bij hen ingeschreven leden respectievelijk leerlingen tijdens les-

sen, trainingen en andere activiteiten een band dragen met een kleur/tint welke 

niet overeenstemt met de door de betreffende leerkracht of de door de JBN ver-

leende vaardigheidsclassificatie/-graad. 

 d. Lessen te laten geven of trainingen te laten verzorgen anders dan door een erkend 

JBN-leerkracht. 

5. Het is de leden zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 onder c t/m e van de statuten verboden: 

 a. Vaardigheidsclassificaties/-graden van de in artikel 4 lid 1 van de statuten be-

doelde activiteiten te verlenen of toe te kennen of te accepteren anders dan is 

vastgelegd in dit reglement of in andere JBN-regelgeving dienaangaande. 

 b. Zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het bondsbestuur zich recht-

streeks via de media te uiten over aangelegenheden die betrekking hebben op een 

bij de tuchtcommissie of bij de commissie van beroep van de JBN of van het ISR 

aanhangig gemaakte zaak. 

Artikel 9 - Leerkrachten, bevoegdheid en vaardigheidsclassificaties 

1. Om door de JBN als leerkracht te worden erkend, dient deze van onbesproken gedrag 

te zijn, lid van de JBN, in het bezit van een door de JBN erkende lesbevoegdheid en 

zich te houden aan de ‘Gedragscode JBN leerkrachten’. 

2. Binnen de bevoegdheden verbonden aan zijn diploma, eventueel met bijbehorende 

licentie, is het de leerkracht toegestaan lessen te geven of trainingen te verzorgen. 

3. Binnen de bevoegdheden verbonden aan zijn diploma is het de leerkracht toegestaan 

vaardigheidsclassificaties te verlenen of toe te kennen. 

4. Alle verleende vaardigheidsclassificaties vanaf de 5e kyu (gele band) zijn bondsclassi-

ficaties en mogen uitsluitend worden verleend aan leden van de JBN. 
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Artikel 10 - Einde lidmaatschap 

1. Een opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk één kalendermaand voor het einde 

van het lidmaatschapsjaar op het bondsbureau te zijn ontvangen. Indien de opzegging 

van het lidmaatschap niet tijdig is ontvangen, zijn de contributie en de administratie-

kosten voor het volgende lidmaatschapsjaar verschuldigd. 

2. Bij beëindiging van het lidmaatschap van een club moeten de leden respectievelijk 

leerlingen van die club binnen één maand na die beëindiging schriftelijk aan het bonds-

bureau opgeven bij welke club, aangesloten bij de JBN, zij geregistreerd wensen te 

worden. Bij in gebreke blijven hiervan worden zij beschouwd als buitenlid. 

BONDSBESTUUR 

Artikel 11 - Samenstelling 

1. Naast hetgeen hierover is vastgelegd in artikel 10 van de statuten aangaande de 

voorzitter (bondsvoorzitter) en de portefeuillehouder financiën heeft het bondsbe-

stuur de volgende portefeuillehouders: 

 - breedtesport, 

 - leden- en wedstrijdzaken en 

 - topsport. 

 Daarnaast is het bondsbestuur bevoegd andere gewenste taakgebieden te creëren 

en deze onderling te verdelen. 

2. De leden van het bondsbestuur moeten meerderjarig zijn en lid zijn van de JBN. 

3. Zodra een persoon op een bepaald moment tegelijk lid is van het bondsbestuur en 

van een districtsbestuur, moet hij één van beide functies neerleggen uiterlijk bij de 

eerstvolgende jaarvergadering van de bondsraad of bij de eerstvolgende (jaarlijkse) 

districtsvergadering, afhankelijk van de functie welke hij neerlegt. 

4. Leden van het bondsbestuur treden in functie bij aanvang van de kalenderdag vol-

gende op die waarop zij door de bondsraad zijn gekozen. 

5. Leden van het bondsbestuur hebben het recht om, met uitzondering van de verga-

deringen van de commissies zoals bedoeld in artikel 8 van de statuten en onderlinge 

besprekingen van leden van de bondsraad, vergaderingen en bijeenkomsten die in 

het verband van de JBN worden gehouden, bij te wonen en daarin van advies te 

dienen en het woord te voeren. 

6. De leden van het bondsbestuur hebben, behoudens het bepaalde in lid 8, gedurende 

drie jaar zitting en treden af volgens een rooster. Het aftreden geschiedt aan het 

einde van de kalenderdag, waarop de jaarvergadering van de bondsraad wordt ge-

houden. 

7. Aftredende leden zijn maximaal tweemaal herkiesbaar. Zij worden geacht kandidaat 

te zijn, tenzij zij tenminste twaalf weken vóór de jaarvergadering van de bondsraad 

mededelen, dat zij niet voor herverkiezing in aanmerking wensen te komen. 

8. In een tussentijdse vacature wordt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 

lid 1 van de statuten, tijdens de eerstvolgende vergadering van de bondsraad voor-

zien. De gekozene treedt in functie bij aanvang van de kalenderdag volgende op die 
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van zijn verkiezing en treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger zou zijn afge-

treden. 

Artikel 12 - Vergaderingen en overleg 

1. Zo vaak als de bondsvoorzitter of tenminste twee leden van het bondsbestuur dit 

wenselijk achten, wordt een vergadering van het bondsbestuur bijeengeroepen. In 

ieder geval wordt binnen één maand na een vergadering van de bondsraad een ver-

gadering van het bondsbestuur gehouden. 

2. Een vergadering van het bondsbestuur is slechts geldig wanneer drie of meer leden 

van het bondsbestuur in persoon aanwezig zijn. 

3. Van vergaderingen van het bondsbestuur worden notulen gemaakt. 

4. Tenminste tweemaal per jaar vindt gezamenlijk overleg plaats tussen: 

 a. De leden van het bondsbestuur, de betreffende leden van de bondsraad en de 

betreffende leden van de districtsbesturen (het zogenaamde tripartiete overleg). 

 b. Voor dit overleg worden ook de voorzitters van de betrokken nationale commissies 

uitgenodigd, alsook eventuele andere specialisten. 

 c. Ook eventuele kandidaten voor het bondsbestuur worden voor dit overleg uitge-

nodigd. 

 d. De (algemeen) directeur en de districtssecretarissen. 

 e. Van elk overleg wordt een beknopt verslag gezonden aan de leden, de plaatsver-

vangende leden en de adviserende leden van de bondsraad, evenals aan de dis-

trictsbesturen en de leden van de betreffende nationale commissie. 

5. Zo vaak als de bondsvoorzitter of tenminste twee leden van het bondsbestuur dit 

wenselijk achten, wordt een vergadering bijeengeroepen van het bondsbestuur met 

een afvaardiging van één of van meerdere districtsbesturen. 

 In de afvaardiging van een districtsbestuur heeft in ieder geval zitting de districts-

voorzitter of de districtssecretaris. 

Artikel 13 - Stemmingen 

Voor de vergaderingen van de bondsraad en voor de (jaarlijkse) districtsvergaderingen 

geldt het volgende: 

1. Ongeldig zijn stembiljetten die: 

 a. niet zijn ingevuld, 

 b. ondertekend zijn, 

 c. onleesbaar zijn, 

 d. een persoon niet duidelijk aanwijzen, 

 e. de naam bevatten van een persoon, die niet kandidaat gesteld is, 

 f. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten en 

 g. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon, die bedoeld is. 

2. a. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meer-

derheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede 

stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid 

van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats over de 

personen, die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen. 
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 b. Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt her-

stemming plaats over hem en degene die het op één na hoogste aantal stemmen 

heeft verkregen. 

  Zijn er meer personen die het op één na hoogste aantal stemmen hebben ver-

kregen, dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken 

wie de kandidaat wordt voor de herstemming. 

 c. Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de 

meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. Staken bij 

deze stemming de stemmen, dan beslist het lot. 

Op stemmingen in de vergaderingen van het bondsbestuur is het bepaalde in artikel 20 lid 

2 t/m 4 van de statuten van toepassing. 

Indien bij een stemming de stemmen staken, is de stem van de bondsvoorzitter doorslag-

gevend. 

BONDSRAAD 

Artikel 14 - Leden van de bondsraad 

1. De leden van de bondsraad worden kandidaat gesteld door tenminste drie leden van 

de JBN, zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 onder c t/m e van de statuten, die in het 

betreffende district geregistreerd zijn. 

2. De mogelijkheid tot kandidaatstelling wordt tenminste vier weken vóór de jaarlijkse 

districtsvergadering door het districtsbestuur aangekondigd op de website van het 

district. 

3. In de aankondiging worden vermeld de datum, aanvangstijd en plaats van de betref-

fende districtsvergadering. 

4.  De kandidaatstelling dient schriftelijk uiterlijk drie weken vóór de jaarlijkse districts-

vergadering bij de districtssecretaris te zijn ingediend en moet vergezeld gaan van 

een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat en een vermelding van de vol-

gende gegevens: 

 a. naam en voorletter(s), 

 b. geboortedatum en geslacht, 

 c. woonplaats, 

 d. de naam van de club, waarvan betrokkene lid respectievelijk leerling is, dan wel 

de aanduiding "buitenlid", 

 e. het taakgebied waarvoor men zich kandidaat stelt en 

 f. de namen en de voorletters alsmede de geboortedata van degenen die de kandi-

daatstelling ondertekenen (voor een kandidaatstelling door een minderjarige moet 

de ondertekening geschieden door één van de ouders of door de wettelijke verte-

genwoordiger). 

5. Een kandidaatstelling als plaatsvervangend lid van de bondsraad moet voldoen aan 

het bepaalde in lid 4 behoudens sub e: de leden van de bondsraad worden wel in 

functie gekozen, de plaatsvervangende leden niet. 

6. -- 

7. In elk district zijn de taakgebieden van de leden van de bondsraad: 
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 - voorzitter (coördinator), 

 - portefeuillehouder financiën, 

 - portefeuillehouder breedtesport, 

 - portefeuillehouder leden- en wedstrijdzaken en 

 - portefeuillehouder topsport. 

8. De taken van de bondsraad zijn: 

 a. Vaststellen (wijzigen) van 

  - statuten, 

  - huishoudelijk reglement,  

  - tuchtreglement van de JBN,  

  - reglement waarderingen en 

  - reglement KISS. 

 b. Kiezen bondsbestuur en commissies van de bondsraad. 

 c. Vaststellen beleidsplannen met daarbij behorende begrotingen. 

 d. Vaststellen begrotingen en controle op het financiële beleid. 

 e. Bespreken/beoordelen rapportages van het bondsbestuur over het gevoerde be-

leid. 

 f. Vaststellen taken en evalueren werkzaamheden van de bondsraadscommissies. 

9. Als een lid van de bondsraad gedurende één of meerdere dagen door enige omstan-

digheid niet in staat is zijn functie uit te oefenen wordt hij voor de duur van zijn 

afwezigheid vervangen door een plaatsvervangend lid. 

10. De leden en de plaatsvervangende leden van de bondsraad worden, behoudens het 

bepaalde in lid 16, in de jaarlijkse districtsvergadering gekozen voor een periode van 

drie jaar. Zij treden af volgens een rooster. Het aftreden geschiedt aan het einde van 

de kalenderdag waarop de betreffende districtsvergadering wordt gehouden. 

11. a. Aftredende leden en aftredende plaatsvervangende leden van de bondsraad zijn 

maximaal tweemaal herkiesbaar. Zij worden geacht kandidaat te zijn, tenzij zij 

tenminste twaalf weken vóór de jaarlijkse districtsvergadering het betreffende dis-

trictsbestuur mededelen dat zij niet voor herverkiezing in aanmerking wensen te 

komen. 

 b. Als een lid of plaatsvervangend lid van de bondsraad in een bepaalde functie tus-

sentijds aftreedt en nog niet (eenmaal) is herkozen en bij de eerstvolgende ver-

kiezingen kandidaat is gesteld voor een andere functie en als zodanig is gekozen, 

kan hij in zijn nieuwe functie maximaal tweemaal herkozen worden. 

  Als een lid of plaatsvervangend lid van de bondsraad in een bepaalde functie een-

maal is herkozen en hij treedt tussentijds af, dan is hij wanneer hij bij de eerst-

volgende verkiezingen kandidaat is gesteld voor een andere functie en als zodanig 

is gekozen (= tweede termijn), voor die functie eenmaal herkiesbaar. 

  Als een lid of plaatsvervangend lid van de bondsraad in een bepaalde functie twee-

maal is herkozen en hij treedt daarna tussentijds af, dan is hij wanneer hij bij de 

eerstvolgende verkiezingen kandidaat is gesteld voor een andere functie en als 

zodanig is gekozen (= derde termijn), voor die functie niet meer herkiesbaar. 

 c. Na maximaal tweemaal te zijn herkozen, kan men zich, na afloop van deze laatste 

termijn, eerst na drie jaar opnieuw kandidaat stellen voor de functie van lid van 

de bondsraad of plaatsvervangend lid van de bondsraad. 
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12. Leden en plaatsvervangende leden van de bondsraad treden in functie bij aanvang 

van de kalenderdag volgende op die waarop zij zijn gekozen. 

13. In een tussentijdse vacature wordt voorzien door een plaatsvervangend lid van de 

bondsraad. 

14. Indien niet in een vacature kan worden voorzien, dan zal in de eerstvolgende dis-

trictsvergadering een verkiezing worden gehouden ter opvulling van de vacatures van 

leden en plaatsvervangende leden van de bondsraad. 

15. Het, in de tussentijdse vacature, zoals bedoeld in lid 13, vervangend verkozen lid van 

de bondsraad, treedt voor wat betreft het rooster van aftreden in de plaats van de-

gene die hij opvolgt. 

16. Indien het aantal leden van de bondsraad van een district door enigerlei omstandig-

heid uit minder dan vier personen bestaat, wordt een districtsvergadering uitgeschre-

ven, tenzij deze situatie zich voordoet binnen de oproepingstermijn van een reguliere 

jaarlijkse districtsvergadering. 

17. De leden van de bondsraad doen vóór 31 januari schriftelijk verslag van hun werk-

zaamheden van het afgelopen jaar aan de districtsvergadering. 

Artikel 15 - Vergadering van de bondsraad 

1. De agenda van de jaarvergadering van de bondsraad bevat tenminste: 

 1. Benoeming notulencommissie. 

 2. Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering van de bondsraad. 

 3. Jaarverslag van het bondsbestuur. 

 4. Financieel verslag van het bondsbestuur over het afgelopen boekjaar. 

 5. Verslag van de financiële commissie. 

 6. Jaarverslagen van de door de bondsraad benoemde commissies. 

 7. Verkiezing leden van het bondsbestuur. 

 8. Verkiezing leden van de door de bondsraad te benoemen commissies. 

 9. Rondvraag. 

 De agenda van de najaarsvergadering bevat ten minste: 

  1. Benoeming notulencommissie. 

 2. Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering van de bondsraad. 

 3. Vaststelling jaarplan voor het komende jaar, 

 4. Vaststelling begroting voor het komende jaar. 

 5. Rondvraag. 

2. Een vergadering van de bondsraad gaat in besloten zitting over indien de bondsvoor-

zitter, twee leden van het bondsbestuur of vijf leden van de bondsraad dit wensen. 

Tot een besloten zitting hebben toegang: de leden, de plaatsvervangende leden en 

de adviserende leden van de bondsraad. 

3. De bondsraad beslist in een besloten zitting of de redenen die tot het aanvragen van 

een besloten zitting hebben geleid voldoende zijn geweest en kan vervolgens weer in 

openbare vergadering overgaan. 

4. Over hetgeen in de besloten zitting is behandeld, kan geheimhouding worden opge-

legd aan hen die daarbij aanwezig waren. 

5. Voorstellen worden aan de agenda van een vergadering van de bondsraad  toege-

voegd indien deze voorstellen, voorzien van een toelichting, uiterlijk tien weken vóór 
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de dag van een vergadering van de bondsraad schriftelijk door tenminste vijf leden 

van de bondsraad bij het bondsbestuur zijn ingediend. 

6. Het bondsbestuur brengt de voorstellen en eventuele eigen voorstellen tenminste zes 

weken vóór de betreffende vergadering van de bondsraad schriftelijk ter kennis aan 

de leden, de plaatsvervangende en de adviserende leden van de bondsraad, alsmede 

aan de districtsbesturen. 

7. Een uit de beraadslagingen voortvloeiende motie kan tijdens de vergadering van de 

bondsraad schriftelijk worden ingediend, mits ondertekend door tenminste vijf leden 

van de bondsraad. 

8. a. Het door de bondsvoorzitter uitgesproken oordeel dat in de vergadering van de 

bondsraad een besluit is genomen, is beslissend.  

  Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud 

van het genomen besluit eveneens beslissend. 

 b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan 

betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe 

stemming plaats, indien de meerderheid van de bondsraad dit verlangt of - wan-

neer de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde 

  - wanneer een lid van de bondsraad dit verlangt.  

  Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 

stemming. 

9 Aan de beraadslagingen wordt uitsluitend deelgenomen door: 

- de leden van de bondsraad, 

- de leden van het bondsbestuur, 

- de leden van de door de bondsraad gekozen commissies voor zover het een on-

derwerp betreft welk verband houdt met de betreffende commissie, 

- de voorzitter van de beoordelingscommissie kandidaten bondsbestuur ter toelich-

ting op het advies van de commissie, 

- de kandidaten voor het bondsbestuur ter beantwoording van eventuele vragen 

over hun kandidatuur door leden van de bondsraad, en 

- degenen die door de voorzitter daartoe vooraf zijn uitgenodigd. 

Artikel 16 - Verslaglegging 

1. De notulencommissie heeft tot taak de notulen van de vergadering van de bondsraad 

te controleren en voorlopig vast te stellen. 

2. De notulen behelzen de agenda, een beknopte weergave van de ter tafel gebrachte 

stukken en van de gedane voorstellen en mededelingen, een kort verslag van de 

besprekingen, de uitslagen van stemmingen en de woordelijke tekst van alle inge-

diende moties en amendementen en van alle genomen besluiten. 

Artikel 17 - Orde van de vergadering van de bondsraad 

1. De bondsraad kan slechts geldige besluiten nemen in een vergadering, waarin ten-

minste de helft van het aantal leden van de bondsraad in persoon aanwezig is en met 

een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. 

2. Tijdens de vergadering zullen uitsluitend agendapunten in behandeling worden geno-

men die op de agenda zijn geplaatst.  
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3. De volgende besluiten kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden genomen: 

 - een speciale zaak voorrang te verlenen, 

 - een speciale commissie te benoemen, 

 - betreffende sluiting, aanhouding en verdaging en 

 - naar aanleiding van moties en voorstellen van orde. 

4. Beraadslagingen worden door de bondsvoorzitter gesloten, wanneer hij meent dat 

het betreffende onderwerp voldoende besproken is. 

5. Indien zulks hem wenselijk voorkomt, kan de bondsvoorzitter een maximum spreek-

tijd vaststellen. 

6. Een motie van orde tot heropening van het debat of tot verlenging van de spreektijd 

wordt niet met redenen omkleed en wordt niet besproken, maar wordt onmiddellijk 

toegestaan, indien tenminste eenderde van de in persoon aanwezige leden van de 

bondsraad dit verzoek ondersteunt. 

7. Indien de bondsvoorzitter vindt dat de vergadering een wanordelijk verloop heeft, 

kan hij maatregelen van orde vaststellen, mits deze niet in strijd zijn met de statuten 

of dit reglement echter, met dien verstande dat in dat geval lid 6 buiten werking 

wordt gesteld. 

COMMISSIES 

Artikel 18 - Soorten commissies 

De JBN kent onderstaande commissies: 

- door de bondsraad gekozen, 

- door de bondsraad uit haar midden gekozen, 

- door het bondsbestuur benoemd, 

- door de districtsvergadering gekozen en 

- door het districtsbestuur benoemd. 

Alleen leden van de JBN kunnen lid zijn van een commissie. 

Door de bondsraad gekozen: 

 Reglementscommissie: 

 1. De reglementscommissie behandelt voorstellen tot wijziging van de statuten, het 

huishoudelijk reglement, het tuchtreglement, het reglement waarderingen en het 

KISS reglement uitsluitend op verzoek van tenminste vijf leden van de bondsraad 

of op verzoek van het bondsbestuur en stelt een advies op omtrent de gevolgen 

voor de regelgeving van de Judo Bond Nederland. 

 2. Alle overige reglementen worden door het bondsbestuur vastgesteld en zonder 

beleidsinhoudelijke toetsing bekeken door de commissie op consistentie en mo-

gelijke strijdigheid met andere reglementen. 

 3. De commissie heeft het recht zich, na overleg met het bondsbestuur, te laten 

adviseren door een deskundige. 

 Financiële commissie: 

 1. De commissie oefent namens de bondsraad controle uit op het financiële beleid 

van het bondsbestuur. Het bondsbestuur is verplicht aan de commissie alle ge-

wenste inlichtingen of opgaven te verstrekken. 
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 2. De commissie brengt van haar bevindingen schriftelijk rapport uit aan de bonds-

raad en brengt de opmerkingen waartoe de controle aanleiding geeft ter kennis 

van het bondsbestuur. 

 3. Vóór het uitvoeren van de controle vergadert de commissie tenminste tweemaal 

per jaar, doch in ieder geval vóór de jaarvergadering van de bondsraad. 

 4. Naast haar controlerende taak dient de commissie het bondsbestuur van advies 

over het te voeren financiële beleid en het beheer van de bondsfinanciën. 

 5. De commissie heeft het recht zich, na overleg met het bondsbestuur, te laten 

adviseren door een deskundige. 

 Beoordelingscommissie kandidaten bondsbestuur:  

 1. De commissie beoordeelt aan de hand van het profiel voor de betreffende functie 

in het bondsbestuur de geschiktheid van een kandidaat en brengt vier weken 

vóór de vergadering waarin de verkiezing zal plaatsvinden een advies uit aan de 

bondsraad.  

 2. De commissie heeft het recht zich, na overleg met het bondsbestuur, te laten 

adviseren door een deskundige. 

 3. Vóór het uitbrengen van het advies wordt (worden) de kandidaat (kandidaten) 

op de hoogte gesteld van de bevindingen van de commissie. 

  4. Aan een kandidaat die door de commissie niet geschikt wordt bevonden wordt 

meegedeeld dat hij niet geschikt is bevonden en dat zijn naam niet vermeld zal 

worden in het advies.  

 5.  De kandidaten kunnen op basis van het advies besluiten hun kandidatuur te 

handhaven of in te trekken. Zij maken hun beslissing hierover binnen een door 

de commissie gestelde termijn aan de commissie kenbaar. Dit geldt ook voor de 

in lid 4 bedoelde kandidaat. 

 6. In het advies aan de bondsraad worden in volgorde van bevonden geschiktheid 

de namen vermeld van de kandidaten. Een kandidaat heeft het recht zijn naam 

niet te laten vermelden, waarmee echter zijn kandidaatstelling vervalt. 

Artikel 19 - Kandidaatstelling en verkiezing commissies van de bonds-

raad 

1. De leden van de commissies van de bondsraad, zoals bedoeld in artikel 21 lid 1 onder 

a t/m e van de statuten worden kandidaat gesteld door het bondsbestuur of door 

tenminste vijf leden van de bondsraad. Zij worden door de bondsraad in de jaarver-

gadering gekozen. 

2. -- 

3. Iedere kandidaatstelling geschiedt schriftelijk bij het bondsbureau, uiterlijk zes weken 

vóór de vergadering van de bondsraad waarin de verkiezing zal plaatsvinden en moet 

vergezeld gaan van een schriftelijke bereidverklaring van de betrokkene en een ver-

melding van de in artikel 14 lid 4 onder a t/m d en f bedoelde gegevens. 

4. Indien een kandidaat zijn bereidverklaring vóór de deelname aan de verkiezing in-

trekt, wordt gelegenheid gegeven één of meer kandidaten te stellen. 

 Deze kandidaatstelling dient door de bondsraad te worden bevestigd. 
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5. De verkiezing vindt plaats volgens het gestelde in artikel 20 lid 3 en 4 van de statuten, 

alsmede in artikel 13 lid 1 en 2. 

6. De voorzitter van de beoordelingscommissie kandidaten bondsbestuur wordt aange-

steld door de bondsraad.  

7. Het lid dat door het bondsbestuur wordt aangewezen is niet degene wiens portefeuille 

vacant is. 

Artikel 20 - Werkwijze 

1. Het orgaan, dat de leden van een commissie heeft gekozen of benoemd, kan een 

voorzitter aanstellen voor die commissie. Indien dat niet gebeurt, kiest de commissie 

uit haar midden een voorzitter. 

2. Commissievergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter van de betref-

fende commissie, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van een meerderheid 

van de commissie. Een commissievergadering kan geen doorgang vinden indien min-

der dan de helft van het aantal leden in persoon aanwezig is.  

 Nadat dit is vastgesteld, wordt opnieuw een commissievergadering uitgeschreven die, 

mits tenminste één week van tevoren aangekondigd, rechtsgeldige besluiten kan ne-

men, ongeacht het aantal in persoon aanwezigen. In dit geval mogen uitsluitend be-

sluiten worden genomen ter zake van punten die voorkomen op de agenda van de 

eerst uitgeschreven vergadering. 

3. Van de commissievergaderingen wordt een verslag gemaakt. 

4. Alle commissies brengen vóór 31 januari verslag uit van haar werkzaamheden van 

het afgelopen jaar aan het orgaan, dat de leden van de commissie heeft gekozen of 

benoemd. 

 Het verslag bevat een beschrijving van de werkzaamheden, die in het afgelopen jaar 

werden verricht. 

Artikel 21 - Lidmaatschap commissie 

1. Behoudens het daaromtrent bepaalde in de statuten, wordt het aantal leden van een 

commissie van de JBN alsmede de zittingstermijn bepaald door het orgaan dat de 

commissie kiest of benoemt. 

2. Het lidmaatschap van een commissie eindigt: 

 a. door beëindiging van het lidmaatschap van de JBN, 

 b. door opheffing van de commissie, 

 c. door ontbinding van de commissie, 

 d. door schriftelijke opzegging bij het orgaan waardoor men gekozen of benoemd is, 

of 

 e. aan het einde van de termijn, waarvoor men gekozen of benoemd is. 

3. Het orgaan, dat de leden van een commissie rechtstreeks verkiest of benoemt, is te 

allen tijde bevoegd deze leden uit hun functie te ontslaan. 
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BONDSFINANCIËN 

Artikel 22 - Contributie 

1. a. De inning van de contributie geschiedt door automatische afschrijving van het 

verschuldigde bedrag van het IBAN van het lid. 

  Aan leden die dat niet wensen, wordt een rekening gestuurd verhoogd met de 

door het bondsbestuur vastgestelde administratiekosten. 

 b. Nieuw toegelaten leden zijn vanaf de eerste dag van de maand volgend op de dag 

van toelating als lid contributie verschuldigd voor een periode van 12 maanden. 

 c. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 lid 4 van de statuten is het bondsbe-

stuur gerechtigd vrijstelling van contributie en betaling startpakket te verlenen 

aan: 

  - een natuurlijk persoon die aangezocht is om een bepaalde functie vrijwillig te 

verrichten, zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 onder e van de statuten, gedurende 

de tijd dat de functie wordt vervuld en 

  - bondscoaches, artsen en fysiotherapeuten van de nationale selecties gedurende 

de tijd dat de functie wordt vervuld. 

2. Leden die niet aan hun betalingsverplichting hebben voldaan, worden hier tweemaal 

kosteloos aan herinnerd. Bij de derde herinnering wordt het openstaande contribu-

tiebedrag verhoogd met administratiekosten.  

3. a. Indien na de derde herinnering nog steeds niet aan de betalingsverplichting is 

voldaan, wordt de vordering aan een incassobureau uit handen gegeven. Gelijk-

tijdig wordt het lidmaatschap geblokkeerd en kan het lid binnen JBN-verband geen 

rechten uitoefenen behoudens het recht op beroep en is het lid derhalve uitgeslo-

ten van alle activiteiten in JBN-verband. 

 b. Nadat volledig aan de betalingsverplichting is voldaan, wordt het lidmaatschap 

weer geactiveerd. 

4. Eventuele administratie- en incassokosten in en buiten rechte komen ten laste van 

betrokkene. 

5. De hoogte van de administratiekosten wordt jaarlijks door het bondsbestuur vastge-

steld, terwijl de incassokosten een doorberekening zijn van het door het incassobu-

reau in rekening gebrachte. 

6. Het bewijs van lidmaatschap van de JBN, de JBN-pas, is geldig gedurende de periode 

waarover contributie is verschuldigd tot maximaal één maand volgend op het lid-

maatschapsjaar of de lidmaatschapsjaren waarvoor de pas is uitgegeven. 

7. Om aan de activiteiten van de JBN te kunnen deelnemen, dient men een volledig 

ingevuld en van een goedgelijkende pasfoto voorzien bondspaspoort, alsmede een 

geldige  JBN-pas, te overleggen 

8. Het collectief voldoen van de verschuldigde contributie van de leden respectievelijk 

leerlingen van een club is mogelijk, indien hiertoe een schriftelijk verzoek is ingediend 

dat door het bondsbestuur is ingewilligd. 
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Artikel 23 - Overige betalingen aan de JBN 

1. Tenzij anders vermeld, moet binnen één maand na verzending van een rekening van 

de JBN het verschuldigde bedrag op het IBAN van de JBN zijn bijgeschreven of con-

tant op het bondsbureau zijn betaald. 

2. Protesten of bezwaren tegen de juistheid van een rekening ontheffen de betrokkene 

niet van de plicht tot voldoening binnen de in lid 1 gestelde betalingstermijn. 

3. Indien binnen dertig dagen na toezending de rekening niet is voldaan, doet de JBN 

betrokkene een schriftelijke aanmaning toekomen. 

 Wordt binnen vijftien dagen na verzending van de aanmaning de rekening wederom 

niet voldaan, dan volgt een tweede aanmaning. In deze aanmaning wordt betrokkene 

erop gewezen dat de JBN gerechtigd is de wettelijke rente in rekening te brengen. 

4. Eventuele administratie- en incassokosten komen ten laste van de betrokkene. 

Artikel 24 - Activiteiten 

1. Het bondsbestuur is gerechtigd voor deelneming aan activiteiten op landelijk niveau 

inschrijfgelden, lesgelden, bijdragen, alsmede entreegelden te vragen, welke per ac-

tiviteit verschillend kunnen zijn. Voor deelneming aan activiteiten op districtsniveau 

kan het districtsbestuur dienovereenkomstig inschrijfgelden alsmede entreegelden 

vragen. 

2. Het bondsbestuur kan activiteiten op landelijk niveau delegeren aan een district. Het 

betreffende districtsbestuur handelt daarbij volgens de richtlijnen die door het bonds-

bestuur worden verstrekt. 

3. De baten en lasten van een door het bondsbestuur aan een district gedelegeerde 

activiteit zijn voor rekening van de bondskas. Het districtsbestuur is gehouden binnen 

zestig dagen na afloop van de activiteit rekening en verantwoording af te leggen aan 

het bondsbestuur en het saldo te verrekenen. 

4. Het bondsbestuur en de districtsbesturen zijn gerechtigd examengelden te heffen 

voor die examens, waarbij nationale commissies respectievelijk districtscommissies 

direct betrokken zijn. 

5. De in lid 4 bedoelde examengelden worden vastgesteld door het bondsbestuur. 

Artikel 25 - Declaraties ten laste van de JBN 

1. Leden van het bondsbestuur, leden, plaatsvervangende leden en adviserende leden 

van de bondsraad, leden van de districtsbesturen, leden van de door de bondsraad 

of bondsbestuur of door een districtsvergadering of districtsbestuur gekozen of inge-

stelde commissies en door het bondsbestuur of een districtsbestuur met taken belaste 

leden van de JBN of derden, hebben op basis van door het bondsbestuur vastgestelde 

normen, recht op vergoeding van werkelijk gemaakte reis- en verblijfskosten en an-

dere kosten voor zover die zijn gemaakt in het belang van de JBN. 

2. De in lid 1 bedoelde reiskosten zijn gebaseerd op: 

 a. openbaar vervoer 2e klas trein en / of stads- of streekvervoer; 

 b. autokosten op basis van het door de declarant gereden aantal kilometers. 

3. Vergoeding van verblijfkosten vindt alleen plaats indien het bondsbestuur respectie-

velijk het districtsbestuur hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. 
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4. Kosten die zijn gemaakt voor activiteiten op landelijk niveau moeten worden gede-

clareerd bij het bondsbestuur, kosten die gemaakt zijn op districtsniveau bij het be-

treffende districtsbestuur 

5. Kosten, die langer dan twee maanden vóór het tijdstip van declareren werden ge-

maakt, komen niet meer voor vergoeding in aanmerking. Dit is eveneens van toe-

passing op kosten, die later dan één maand na een oproep tot indiening worden 

gedeclareerd. 

6. Bij declaraties dienen originele bewijsstukken te worden bijgevoegd. 

7. Binnen dertig dagen na ontvangst van een declaratie moet het bondsbureau ervoor 

zorgen dat het verschuldigde bedrag op het IBAN van de declarant is bijgeschreven. 

DISTRICTEN 

Artikel 26 - Indeling 

1. De JBN kent de navolgende districten, omvattend de daarachter vermelde (delen van) 

provincies: 

 a. District Noord-Nederland: Groningen, Friesland en Drenthe. 

 b. District Oost-Nederland: Overijssel, de Noordoostpolder en van de provincie Gel-

derland het gedeelte ten oosten van de IJssel, het Pannerdens kanaal en de Rijn. 

 c. District Midden-Nederland: Utrecht, Gelderland, voor zover niet behorend tot het 

district Oost-Nederland, oostelijk Flevoland, zuidelijk Flevoland en van de provin-

cie Noord-Holland het gedeelte dat als "Het Gooi" bekend staat. 

 d. District Noord-Holland: Noord-Holland, met uitzondering van het gedeelte dat als 

"Het Gooi" bekend staat. 

 e. District Zuid-Holland: Zuid-Holland. 

 f. District Zuid-Nederland: Zeeland en Noord-Brabant. 

 g. District Limburg: Limburg. 

2. Het bondsbestuur kan, indien het dit noodzakelijk acht en na het raadplegen van de 

betreffende districtsbesturen, een bepaalde plaats of een club organisatorisch bij een 

ander district voegen dan waartoe deze overeenkomstig het vorige lid behoort. 

3. Een buitenlid, dat zijn domicilie heeft buiten Nederland, moet jaarlijks vóór 31 de-

cember schriftelijk aan het bondsbestuur opgeven in welk district hij zal deelnemen 

aan de districtsvergadering(en). Het bondsbestuur informeert het betreffende dis-

trict. 

DISTRICTSVERGADERING 

Artikel 27 - Algemene ledenvergadering van het district 

1. a. De algemene ledenvergadering van het district (districtsvergadering) vertegen-

woordigt de leden van de JBN, zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 onder c t/m e van 

de statuten welke in het betreffende district zijn geregistreerd. 



 

 

 

 

BondsVademecum hoofdstuk 2.02 - Huishoudelijk reglement Pag. 23/31 -|- 28 juni 2021 

 b. De leden zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 onder c van de statuten worden vertegen-

woordigd door afgevaardigden, die zijn aangewezen door de club waarvan zij lid 

respectievelijk leerling zijn. 

 c. Een afgevaardigde dient meerderjarig lid van de JBN te zijn of dient één van de 

ouders of de wettelijke vertegenwoordiger te zijn van een minderjarig lid van de 

JBN. 

 d. Het aantal afgevaardigden per club wordt bepaald door het aantal bij de JBN per 

31 december voorafgaande aan de datum van de districtsvergadering ingeschre-

ven JBN leden, door het totale aantal van die leden te delen door 150 en het aldus 

verkregen gehele getal, niet afgerond, te vermeerderen met één, met dien ver-

stande dat deze vermeerdering niet zal geschieden, wanneer het aantal ingeschre-

ven leden exact 150 of een veelvoud daarvan bedraagt. 

 e. Leden van het bondsbestuur en leden van het districtsbestuur mogen niet optre-

den als afgevaardigden. 

2. Buitenleden en leden zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 onder d en e van de statuten die 

in het betreffende district zijn geregistreerd, alsmede leden van de districtscommis-

sies van het district hebben toegang tot de districtsvergadering, zo ook eventuele 

kandidaten voor het bondsbestuur. 

3. Tenminste zes weken vóór de jaarvergadering van de bondsraad dient een districts-

vergadering te worden bijeengeroepen. Deze vergadering draagt de naam van jaar-

lijkse districtsvergadering. 

4. Een districtsvergadering gaat in besloten zitting over indien de districtsvoorzitter, 

twee leden van het districtsbestuur of de meerderheid van de districtsvergadering dit 

wenst/wensen. 

 Over hetgeen in de besloten zitting is behandeld, kan geheimhouding worden opge-

legd aan hen die daarbij aanwezig waren. 

Artikel 28 - Het bijeenroepen 

1. Het districtsbestuur bepaalt waar in het betreffende district en wanneer de districts-

vergaderingen worden gehouden. 

2. Ingevolge het bepaalde in artikel 27 lid 3 roept het districtsbestuur de jaarlijkse dis-

trictsvergadering bijeen. 

3. Een buitengewone districtsvergadering wordt bijeengeroepen in gevolge het bepaalde 

        in artikel 14 lid 16 en verder: 

 a. Zo dikwijls het districtsbestuur dit verder nodig acht. 

 b. Indien het bondsbestuur of tenminste vijf clubs van het betreffende district hierom 

vragen in een ondertekend, met redenen omkleed verzoekschrift, onder opgave 

van de punten, die zij behandeld wensen te zien. 

            Deze vergadering moet uiterlijk twee maanden na ontvangst van het betreffende 

verzoekschrift worden gehouden. Blijft het districtsbestuur in gebreke deze ver-

gadering te beleggen, dan belegt het bondsbestuur na verloop van genoemde ter-

mijn de vergadering met inachtneming van de bepalingen van dit reglement. In 

dat geval treedt het bondsbestuur in alle rechten en plichten van het districtsbe-

stuur, voor zover het de districtsvergadering betreft. 
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Artikel 29 - Datum, aanvangstijd, plaats en toezending agenda 

1. De datum, aanvangstijd en plaats, van de jaarlijkse districtsvergadering worden ten-

minste acht weken van tevoren door het districtsbestuur aangekondigd op de website 

van het district en digitaal doorgegeven aan het bondsbestuur, de buitenleden, leden 

en plaatsvervangende leden van de bondsraad van het district, alsmede de leden van 

de districtscommissies. 

2. De datum, aanvangstijd en plaats, van een buitengewone districtsvergadering wor-

den tenminste vier weken voor de vergaderdatum door het districtsbestuur aange-

kondigd op de website van het district en digitaal doorgegeven aan het bondsbestuur, 

de buitenleden, leden en plaatsvervangende leden van de bondsraad van het district, 

alsmede de leden van de districtscommissies 

3. De agenda en de bijbehorende   vergaderstukken van de jaarlijkse districtsvergade-

ring worden tenminste vier weken vóór de vergadering digitaal verstrekt aan de clubs, 

het bondsbestuur, de leden en plaatsvervangende leden van de bondsraad van het 

district, buitenleden en leden zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 onder d en e van de 

statuten van het district, alsmede de leden van de districtscommissies. 

4.     De agenda en de bijbehorende   vergaderstukken van een buitengewone districtsver-

gadering worden tenminste twee weken vóór de vergadering digitaal verstrekt aan 

de clubs, het bondsbestuur, de leden en plaatsvervangende leden van de bondsraad 

van het district, buitenleden en leden zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 onder d en e van 

de statuten van het district, alsmede de leden van de districtscommissies. 

 

Artikel 30 – Agenda van de jaarlijkse districtsvergadering 

1. Het districtsbestuur stelt de agenda van de jaarlijkse districtsvergaderingen vast. 

2. Op de agenda van de jaarlijkse districtsvergadering komen in ieder geval de volgende 

punten voor: 

 a. Behandeling van de notulen van de vorige districtsvergadering. 

 b. Verslag van het districtsbestuur van het afgelopen jaar. 

 c. Verslagen van de werkzaamheden van de districtscommissies. 

 d. Verslag van de werkzaamheden van de leden van de bondsraad.. 

 e. Behandeling van de ingekomen punten, zoals bedoeld in lid 3. 

 f. Verkiezing van de leden van het districtsbestuur. 

 g. Verkiezing van de leden en plaatsvervangende leden van de bondsraad. 

 h. Rondvraag. 

3. a. Behalve het districtsbestuur en het bondsbestuur hebben de aangesloten clubs uit 

het district en de districtscommissies het recht punten op de agenda te doen plaat-

sen.  

 b. Deze agendapunten moeten tenminste zes weken vóór de vergadering schriftelijk 

aan de districtssecretaris zijn opgegeven.  

 c. Een agendapunt dat een voorstel behelst, dient voorzien te zijn van een toelich-

ting. 

 d. Later ingekomen agendapunten kunnen slechts tijdens de districtsvergadering bij 

een aangenomen motie van orde op de agenda worden geplaatst. 
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4. Met de agenda publiceert het districtsbestuur de namen van de kandidaten voor de 

in artikel 33 lid 1 bedoelde functies, alsmede de tekst van de in lid 3 bedoelde voor-

stellen. 

Artikel 31 - Werkwijze 

1. Artikel 16 en artikel 17 lid 2 t/m 7 zijn van overeenkomstige toepassing op de dis-

trictsvergadering. 

2. Afgevaardigden, buitenleden en leden zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 onder d en e 

van de statuten van het district, leden en plaatsvervangende leden van de bondsraad 

van het district, leden van het bondsbestuur, alsmede de leden van de districtscom-

missies hebben het recht het woord te voeren. 

 Eventueel aanwezige kandidaten voor het bondsbestuur worden in de gelegenheid 

gesteld zich ter vergadering te presenteren. 

3. Het recht van initiatief, amendement en interpellatie is voorbehouden aan de afge-

vaardigden en de buitenleden. 

Artikel 32 - Stemrecht en stemmingen 

1. In de districtsvergadering heeft per club één afgevaardigde het recht van stemmen, 

de stemgerechtigde. 

2. Het aantal stemmen dat de stemgerechtigde uitbrengt wordt bepaald door het aantal 

bij de JBN per 31 december voorafgaande aan de datum van de districtsvergadering 

ingeschreven JBN-leden van de betreffende club. 

3. Een buitenlid en een lid zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 onder d en e van de statuten 

van het district zijn met één stem eveneens stemgerechtigd. 

4. Artikel 20 lid 2 t/m 5 van de statuten en artikel 13 lid 1 en 2 zijn op de stemmingen 

van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 33 - Districtsbestuur 

1. a. Het districtsbestuur bestaat uit vijf personen. 

 b. De leden van het districtsbestuur dienen meerderjarig te zijn en lid van de JBN 

te zijn.  

 c. Het districtsbestuur wordt in functie gekozen en bestaat uit: 

  - districtsvoorzitter, 

  - districtssecretaris, 

  - districtsportefeuillehouder financiën, 

  - districtsportefeuillehouder breedtesport en 

  - districtsportefeuillehouder leden- en wedstrijdzaken. 

 d. Daarnaast is het districtsbestuur bevoegd andere gewenste taakgebieden te cre-

eren en deze onderling te verdelen. 

2. Lid van het districtsbestuur kunnen alleen zijn leden van de JBN die in het betreffende 

district geregistreerd zijn. 

3. Van één club mogen ten hoogste twee leden respectievelijk leerlingen zitting hebben 

in het districtsbestuur. 



 

 

 

 

BondsVademecum hoofdstuk 2.02 - Huishoudelijk reglement Pag. 26/31 -|- 28 juni 2021 

4. De leden van het districtsbestuur worden kandidaat gesteld door het districtsbestuur 

of door tenminste drie leden van de JBN, zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 onder c t/m e 

van de statuten, die in het betreffende district zijn geregistreerd. 

5. De kandidaatstelling dient schriftelijk uiterlijk zes weken vóór de betreffende districts-

vergadering bij de districtssecretaris te zijn ingediend en moet vergezeld gaan van 

een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat en een vermelding van de in artikel 

14 lid 4 bedoelde gegevens. 

6. -- 

7. De leden van het districtsbestuur hebben gedurende drie jaar zitting en treden af 

volgens een rooster. Het aftreden geschiedt aan het einde van de kalenderdag, waarop 

de jaarlijkse districtsvergadering wordt gehouden. 

8. Aftredende leden worden geacht kandidaat te zijn, tenzij zij tenminste twaalf weken 

vóór de jaarlijkse districtsvergadering mededelen, dat zij niet voor herverkiezing in 

aanmerking wensen te komen. 

9. a. Leden van het districtsbestuur treden in functie bij aanvang van de kalenderdag 

volgende op die waarop zij door de districtsvergadering zijn gekozen. 

 b. In een tussentijdse vacature zal, met inachtneming van het bepaalde in lid 1 tot en 

met 5, tijdens de eerstvolgende districtsvergadering worden voorzien. De gekozene 

treedt in functie bij aanvang van de kalenderdag volgende op die van zijn verkiezing 

en treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger zou zijn afgetreden. 

 c. Een lid van het districtsbestuur kan, ook al is hij voor bepaalde tijd gekozen, te 

allen tijde door de districtsvergadering worden ontslagen of uit zijn functie worden 

geschorst. 

Artikel 34 - Verkiezing 

1. Behoudens een tussentijdse vacature, zoals bedoeld in lid 3, worden de leden van 

het districtsbestuur gekozen tijdens de jaarlijkse districtsvergadering. 

2. Indien het districtsbestuur door enigerlei omstandigheid uit drie of uit vier personen 

bestaat, verdelen de zittende leden van het districtsbestuur in onderling overleg de 

taken (portefeuilles) tot de eerstvolgende jaarlijkse districtsvergadering. 

3. Indien het districtsbestuur door enigerlei omstandigheid uit minder dan drie personen 

bestaat, wordt een districtsvergadering uitgeschreven, zoals bedoeld in artikel 29, 

tenzij deze situatie zich voordoet binnen de oproepingstermijn van de jaarlijkse dis-

trictsvergadering. 

Artikel 35 - Einde lidmaatschap districtsbestuur 

Het lidmaatschap van het districtsbestuur eindigt door: 

- het niet meer voldoen aan de in de statuten en in dit reglement bedoelde voorwaar-

den, 

- opheffing van het district, 

- schriftelijke opzegging aan de districtssecretaris of, wanneer het deze zelf betreft, 

aan de districtsvoorzitter en 

- aftreden volgens het rooster. 
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Artikel 36 - Taak districtsbestuur 

1. Het districtsbestuur is uitsluitend belast met de uitvoering van het beleid van het 

bondsbestuur. 

2. Tot de taken van het districtsbestuur behoren de algemene leiding van het district en 

alle werkzaamheden die daaruit voortvloeien. 

3. De leden van het districtsbestuur hebben een adviserende functie voor de leden van 

de bondsraad van het betreffende district. 

4. De districtsvoorzitter leidt de vergaderingen van het districtsbestuur en van de dis-

trictsvergadering en stelt daarin de orde van de dag vast. 

 De bedoelde vergaderingen hebben het recht om daarin wijzigingen aan te brengen. 

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

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

de ter vergadering aanwezige afgevaardigden met tenminste eenderde van de uitge-

brachte stemmen het verlangen hiertoe kenbaar maken. 

 Bij afwezigheid van de districtsvoorzitter draagt het districtsbestuur de leiding van 

een vergadering van het districtsbestuur of van de districtsvergadering over aan een 

ander lid van het districtsbestuur. 

Artikel 37 - Werkwijze districtsbestuur 

1. Op stemmingen in de vergaderingen van het districtsbestuur is het bepaalde in artikel 

20 lid 2 t/m 4 van de statuten en in artikel 13 van overeenkomstige toepassing. 

2. Met betrekking tot vergaderingen is artikel 12 lid 1 t/m 3 van overeenkomstige toe-

passing. 

Artikel 38 - Vaste districtscommissies 

1. Het bondsbestuur stelt vast welke vaste districtscommissies moeten worden ingesteld 

en formuleert de taakomschrijvingen. 

2. De districtsbesturen benoemen de commissieleden.  

Artikel 39 - Overige districtscommissies 

Zoals is vastgesteld in artikel 21 lid 5 van de statuten, hebben een districtsbestuur alsmede 

een districtsvergadering het recht naast de in artikel 38 bedoelde vaste commissies andere 

commissies met een bijzondere opdracht in te stellen.  

De taakomschrijvingen van dergelijke commissies worden vastgesteld door het betreffende 

districtsbestuur of districtsvergadering. 

Artikel 40 - Werkwijze districtscommissies 

1. Het bepaalde in artikel 20 is op districtscommissies van overeenkomstige toepassing. 

2. Leden van het bondsbestuur en van het betreffende districtsbestuur hebben toegang 

tot de vergaderingen van de districtscommissies en mogen daarin het woord voeren. 
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Artikel 41 - Competenties 

1. De districtsvergadering is belast met het toezicht op het beleid van het districtsbe-

stuur, voor zover dat beleid niet onderworpen is aan het toezicht van het bondsbe-

stuur. 

2. De districtsvergadering is bevoegd tot het geven van aanvullende regels, mits deze 

niet in strijd zijn met de statuten, reglementen of besluiten van de bondsraad of van 

het bondsbestuur. 

3. Het districtsbestuur mag binnen de grenzen van zijn bevoegdheid zelfstandig be-

stuursdaden verrichten en is binnen zijn district belast met de organisatie van de 

activiteiten, zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 van de statuten, voor zover deze niet aan 

het bondsbestuur of aan een commissie is opgedragen. 

4. Het districtsbestuur is verplicht aan de districtsvergadering en aan het bondsbestuur 

alle inlichtingen te geven die door deze organen worden gevraagd. 

6. Het districtsbestuur is verantwoording verschuldigd aan het bondsbestuur en aan de 

districtsvergadering. 

7. Een districtsbestuur is verplicht om met betrekking tot zaken, die mede de belangen 

van een ander district kunnen raken, overleg te plegen met het bestuur van dat dis-

trict. 

 Komen de districtsbesturen niet tot overeenstemming dan beslist het bondsbestuur 

op verzoek van één van beide districten. 

8. In geschillen van competentie beslist het bondsbestuur met het recht van beroep op 

de bondsraad. 

DISTRICTSFINANCIËN 

Artikel 42 - Begroting 

1. De begrotingen van de districten worden door de districtsbesturen aan de hand van 

de richtlijnen van het bondsbestuur opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan het 

bondsbestuur. 

2. Wordt aan een door het districtsbestuur vastgestelde begroting door het bondsbe-

stuur de goedkeuring geheel of gedeeltelijk onthouden, dan staat het districtsbestuur 

binnen één maand beroep open op de bondsraad. 

3. Voor verbintenissen met derden, waarin de districtsbegroting niet voorziet, heeft het 

districtsbestuur de toestemming van het bondsbestuur nodig. 

4. Artikel 24 lid 2 t/m 5 van de statuten is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 43 - Inkomsten van de districten 

De inkomsten van de districten bestaan uit: 

- door de bondsraad vastgestelde bijdragen, 

- inschrijfgelden en entreegelden en 

- andere baten binnen de door het bondsbestuur vastgestelde kaders. 
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Artikel 44 - Financiële verhouding JBN - districten 

1. Het door de bondsraad vastgestelde bedrag wordt ter beschikking van de districten 

gesteld mits de districtsbegroting door het bondsbestuur is goedgekeurd. 

2. Een voorschot zal na verzoek van het districtsbestuur uitbetaald worden.  

 Gedurende het eerste halfjaar zal er maximaal 60% voorschot uitbetaald worden. 

 Gedurende het tweede halfjaar zal het restant worden uitbetaald. 

3. De afrekening van de activiteiten over het eerste halfjaar moet vóór 1 augustus bij 

het bondsbestuur ingediend zijn. 

4. De eindafrekening, inclusief de rekeningafschriften en facturen, dient vóór 25 januari 

volgend op het afgesloten boekjaar bij het bondsbestuur ingediend te zijn. 

5. Een positief saldo bij de eindafrekening wordt door het betreffende district terugge-

stort. Een negatief saldo zal in mindering worden gebracht op de eerstvolgende be-

voorschotting, tenzij het bondsbestuur na overleg met het betreffende districtsbe-

stuur anders beslist. 

6. Een reservering voor ontvangen andere baten mag één jaar worden overgeheveld. 

Deze reservering zal via de afrekening van het lopende jaar en het volgend jaar ver-

antwoord worden. 

 Indien deze reservering of een deel daarvan aan het eind van dat jaar nog aanwezig 

is, wordt het alsnog teruggestort. 

Artikel 45 - Verschuldigde bedragen en betalingen 

Het gestelde in artikel 23 is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 46 - Declaraties ten laste van het district 

Artikel 25 is van overeenkomstige toepassing. 

OVERSCHRIJVING 

Artikel 47 - Overschrijvingsbepalingen 

1. Overschrijving naar een andere club kan op iedere datum worden aangevraagd door 

het over te schrijven lid, zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 onder c van de statuten. 

2. Het bondsbestuur bepaalt het bedrag dat voor overschrijving verschuldigd is. 

3. Aanvraag en betaling geschiedt via het bondsbureau. 

4. De overschrijving is, na betaling, per direct van kracht.  

5. Het bondsbestuur heeft het recht een overschrijving ongedaan te maken indien uit 

een strafzaak blijkt dat de overgang van de ene club naar de andere op ongeoorloofde 

wijze is bevorderd. 

6. Het bondsbestuur is bevoegd een lid, zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 onder c van de 

statuten toestemming te geven uit te komen in een team van een andere club dan 

die waar het lid bij de JBN is geregistreerd. 

 In de wedstrijdbepalingen worden daaromtrent nadere regels vastgesteld. 
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GEDRAGSCODE 

Artikel 48 - Gedragscode discriminatie 

1. De JBN onderschrijft de gedragscode ter voorkoming en bestrijding van discriminatie 

in de sport in het algemeen en in de JBN in het bijzonder. 

2. Deze gedragscode heeft tot doel het bestrijden van discriminatie in de sport en het 

bevorderen dat een ieder ongeacht leeftijd, geslacht, ras, nationaliteit, seksuele voor-

keur, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid of burgerlijke staat, naar 

eigen keuze en in redelijkheid, op volwaardige en gelijkwaardige wijze de in artikel 4 

lid 1 van de statuten bedoelde activiteiten kan beoefenen dan wel daarbij betrokken 

kan zijn. 

3. De volgende regels moeten daartoe in acht worden genomen: 

 a. gelijke behandeling tot toelating als lid van de JBN, 

 b. gelijke behandeling bij inschrijving als lid respectievelijk als leerling bij de bij de 

JBN aangesloten clubs, 

 c. gelijke behandeling van deelnemers en van toeschouwers bij alle activiteiten die 

door de JBN en door de bij de JBN aangesloten clubs worden georganiseerd, 

 d. gelijke behandeling bij de werving en selecties voor functies binnen de JBN en 

binnen de aangesloten clubs en 

 e. gelijk respect voor iedereen; discriminerende uitingen zijn niet toegestaan. 

4. Het in strijd handelen met de in lid 1, 2 en 3 bedoelde beginselen zal, buiten eventuele 

justitionele strafvervolging, worden voorgelegd aan de tuchtcommissie van de JBN. 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 49 - Noodbevoegdheid 

Voor zover in bepaalde gevallen de statuten, dit reglement of andere reglementen niet 

voorzien, treft het bondsbestuur een voorziening. Deze voorziening moet binnen één 

maand bekend worden gemaakt en moet aan de eerstvolgende vergadering van de bonds-

raad ter goedkeuring worden voorgelegd. 

Indien het bondsbestuur niet in staat is een voorziening te treffen, zal de bondsraad hier-

voor zorgen. 

Artikel 50 - Buiten werking stellen 

1. Indien bijzondere omstandigheden dit noodzakelijk maken, kan de bondsraad één of 

meer bepalingen van dit reglement tijdelijk buiten werking stellen en vervangen door 

andere regelingen, onder de volgende voorwaarden: 

 a. deze bevoegdheid geldt niet voor de bepalingen van artikel 49, 51 en 53, 

 b. een zodanig besluit moet worden genomen met een meerderheid van tenminste 

drievierde van de uitgebrachte geldige stemmen, 

 c. de vervanging mag niet in strijd zijn met de statuten en 

 d. er wordt een termijn bepaald voor het tijdelijke buiten werking stellen. 

2. Tijdelijk buiten werking gestelde bepalingen treden na afloop van de in lid 1 bedoelde 

termijn onmiddellijk weer in werking. 
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Artikel 51 - Reglementswijziging 

Met betrekking tot wijziging of aanvulling van dit reglement is artikel 27 lid 1 t/m 9 van de 

statuten van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 52 - BondsVademecum 

1. In het BondsVademecum staat naast de geschiedenis van de JBN, alle reglementen 

en de daartoe behorende bijlagen, een overzicht van personen die binnen de JBN een 

functie bekleden en van hen die een waardering of hoge graduering ontvangen heb-

ben. 

2. Het BondsVademecum staat onder Kenniscentrum/Reglementen vermeld op de web-

site van de JBN en kan kosteloos worden gedownload. 

3. Elk lid van de JBN, zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 van de statuten, kan op schriftelijke 

aanvraag bij het bondsbureau tegen kostenvergoeding in bezit worden gesteld van 

(wijzigingen en eventuele aanvullingen van) het BondsVademecum. Dit kan op CD-

rom of met een ‘hard copy’. 

4. Van wijzigingen en eventuele aanvullingen van het BondsVademecum wordt kennis 

gegeven op de website van de JBN. 

Artikel 53 - Kennis van dit reglement 

Niemand kan zich beroepen op onbekendheid met hetgeen in dit reglement is bepaald. 

 

 

 


