
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BondsVademecum 

Hoofdstuk 2.09 - Reglement atletencommissie 

 
Datum: 18 november 2013 



 

 

 

BondsVademecum hoofdstuk 2.09 -Reglement atletencommissie Pag. 2/6 -|- 18 november 2013 

 

 

 

 



 

 

 

 

BondsVademecum hoofdstuk 2.09 -Reglement atletencommissie Pag. 3/6 -|- 18 november 2013 

 

INHOUDSOPGAVE 
 

 pagina: 

Artikel 1 - Positionering, samenstelling en taak ......................................................... 5 

 

Artikel 2 - Samenstelling ........................................................................................ 5 

 

Artikel 3 - Verkiezing ............................................................................................. 5 

 

Artikel 4 - Zittingsduur en rooster van aftreden ......................................................... 5 

 

Artikel 5 - Taakstelling en bevoegdheden ................................................................. 6 

5.1 Overleg ................................................................................................... 6 

5.2 Initiatiefrecht ........................................................................................... 6 

5.3 Informatierecht ........................................................................................ 6 

 

Artikel 6 - Adviesprocedure ..................................................................................... 6 

 

 

  



 

 

 

 

BondsVademecum hoofdstuk 2.09 -Reglement atletencommissie Pag. 4/6 -|- 18 november 2013 

 

-- 

 

  



 

 

 

 

BondsVademecum hoofdstuk 2.09 -Reglement atletencommissie Pag. 5/6 -|- 18 november 2013 

Artikel 1 - Positionering, samenstelling en taak 

De atletencommissie van de Judobond Nederland (JBN) is een commissie van het bonds-

bestuur. Zij vertegenwoordigt de nationale selecties van de JBN binnen de topsport en 

heeft tot taak het bondsbestuur te adviseren ter zake van de totstandkoming en uitvoe-

ring van het topsportbeleid. De commissie voert daartoe regelmatig overleg met de di-

recteur en/of manager topsport en de nationale selecties die zij vertegenwoordigt. 

Artikel 2 - Samenstelling  

1. De atletencommissie judo bestaat uit minimaal drie en maximaal 5 personen. De 

gewenste samenstelling van de atletencommissie  omvat 3 senioren aangevuld met 2 

junioren judoka.   

2. Als lid van de commissie komen in aanmerking de judoka die nu deel uitmaken of in 

het verleden deel hebben uitgemaakt van de nationale selecties. Met een maximum 

van één oud-topjudoka. 

3. De atletencommissie kiest zelf een voorzitter en secretaris uit haar midden. Eventue-

le ander functies worden in onderling overleg bepaald en verdeeld. 

Artikel 3 - Verkiezing  

1. Elke twee jaar worden er verkiezingen uitgeschreven onder de judoka als bedoeld in 

artikel 2. De secretaris van de atletencommissie judo is verantwoordelijk voor de be-

kendmaking en uitvoering van deze verkiezingen.  

2. Bij verkiezingen is iedere topsporter met kiesrecht gerechtigd zoveel stemmen uit te 

brengen als er verkiesbare plaatsen zijn. Op elke kandidaat kan 1 stem worden uit-

gebracht. Verkiezingen worden alleen gehouden als het aantal kandidaten groter is 

dan het aantal verkiesbare plaatsen.  

3. De benoeming van de leden van de commissie behoeft de bekrachtiging van het 

bondsbestuur. 

Artikel 4 - Zittingsduur en rooster van aftreden 

1. Een lid wordt gekozen voor een zittingsduur van twee jaar en is eenmaal herkiesbaar 

voor een periode van twee jaar. De maximale zittingssduur is daarom 4 jaar. 

2. Indien er vacatures bestaan waarin niet direct door verkiezingen kan worden voor-

zien, dan kunnen kandidaten met meerderheid van stemmen als volwaardig lid tot de 

volgende verkiezingen door de commissie worden voorgedragen na bekrachtiging 

door het bondsbestuur. 

3. De atletencommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar of vaker wanneer een 

meerderheid wenst. 

4. De atletencommissie besluit bij meerderheid van stemmen over adviezen aan de di-

recteur en/manager topsport. Bij het staken der stemmen wordt het onderwerp ver-

plaatst naar de volgende vergadering. De voorzitter beslist in geval de stemmen op-

nieuw staken. 
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Artikel 5 - Taakstelling en bevoegdheden 

5.1 Overleg  

1. De directeur topsport of diens plaatsvervanger heeft minimaal twee keer per jaar 

overleg met de atletencommissie judo.  

2. De directeur topsport en de projectleider topsport van het bondsbureau of hun 

plaatsvervanger(s) is (zijn) verplicht de atletencommissie om advies te vragen in de 

volgende gevallen:  

 kandidaatstelling en benoeming van judoka in de atletencommissie judo, 

 het meerjarenbeleidsplan en de daaruit voortvloeiende jaarplannen van de afde-

ling topsport, 

 het beleid in brede zin met betrekking tot limieten en kwalificaties voor uitzending 

door de JBN, 

 doping, 

 voor topsport relevante overeenkomsten, 

 relevante sponsorovereenkomsten en 

 PR. 

3. Het betreft in deze zaken niet de advisering over personen, uitgezonderd waar het 

gaat om de benoeming van personen in de atletencommissie.  

5.2 Initiatiefrecht  

De atletencommissie judo is bevoegd gevraagd- en ongevraagd te adviseren ter zake 

topsportbeleid.  

5.3 Informatierecht  

De atletencommissie judo heeft toegang tot en recht van inzage in alle stukken over top-

sport van de JBN betreffende de ontwikkeling en vaststelling van het topsportbeleid, met 

uitzondering van stukken met een vertrouwelijk karakter. Een verzoek tot informatie 

dient door de commissie schriftelijk te worden gericht aan het bondsbestuur. 

Artikel 6 - Adviesprocedure 

1. Een adviesaanvraag van of namens de directeur topsport aan de atletencommissie 

dient helder en steekhoudend verwoord te zijn en tijdig te worden gedaan om zinvol-

le advisering mogelijk te maken. De atletencommissie brengt haar advies uiterlijk 

twee weken na de ontvangen adviesaanvraag uit. Indien binnen deze termijn geen 

advies is uitgebracht, wordt de commissie geacht een positief advies te hebben uit-

gebracht.  

2. Op verzoek van de atletencommissie voert de directeur topsport of diens plaatsver-

vanger overleg met de commissie over een voorgenomen bestuursbesluit. Indien een 

voorgenomen besluit afwijkt van het advies dat de commissie heeft gegeven naar 

aanleiding van een verzoek daartoe van of namens de directeur topsport, dan dient 

(dienen) betrokkene(n) te motiveren waarom van het gegeven commissieadvies 

wordt afgeweken.  

3. Het bondsbestuur van de JBN kan dit reglement alleen wijzigen nadat de atleten-

commissie haar advies ten aanzien van de voorgestelde wijziging heeft kunnen over-

leggen overeenkomstig het gestelde in lid 2. 


