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Datum   21 juli 2020 
 

Betreft   Het treffen van een voorziening door de Bondsraad van de Judo Bond Nederland    

- volgens artikel 49 van het Huishoudelijk Reglement - 

 

 

 

De bondsraad in meerderheid vertegenwoordigd door ondergetekenden, 

 

Overwegende dat: 

● het huidige, uit 2 personen bestaande, bondsbestuur van de Judo Bond Nederland, 

volgens artikel 10.2 van de Statuten, geen enkel geldig bestuursbesluit kan nemen 

en dat de bond daarmee in feite onbestuurbaar is. 

● afdoende aansturing van en controle over het bondsbureau een belangrijke 

voorwaarde is voor het functioneren van de JBN als organisatie. 

● er nu onreglementaire handelingen plaatsvinden door het bestuur en het 

bondsbureau. 

● een afdoende aantal bondsraadsleden voor 15 augustus 2020 een Buitengewone 

Bondsraadsvergadering hebben uitgeschreven om deze onbestuurbaarheid, zo 

spoedig als reglementair mogelijk is, op te heffen. 

● hierdoor de periode van deze onbestuurbaarheid zo kort als mogelijk gemaakt is, 

maar er nog steeds een onaanvaardbare periode van ca. 4 weken van 

onbestuurbaarheid bestaat. 

● de bestuurbaarheid van de bond een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van het 

bestuur en de bondsraad. 

● doordat het bondsbestuur geen geldige besluiten mag en kan nemen, de bondsraad 

niet anders kan dan zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor het treffen van een 

benodigde voorziening, waarvoor de reglementen ook de ruimte geven. 

 

 

Constaterende dat: 

● het ongewenst en onverantwoordelijk is, om voor langere duur, 2 (kern) portefeuilles 

(voorzitter en penningmeester) onbemenst te laten. 

● gezien de afwezigheid van een alternatief voor het afgewezen plan 

Talentontwikkeling, een onmiddellijke invulling van de portefeuille Topsport 

noodzakelijk is. 

● er een meer dan duidelijk spoedeisend belang is te handelen en de voornoemde 

onbestuurbaarheid per ónmiddelijke ingang op te heffen. 

 

 

Besluit: 

Tot aan de Buitengewone Bondsraadsvergadering op 15 augustus 2020, op basis van artikel 

49 van het Huishoudelijk Reglement, 

 
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  

bondsraad ter goedkeuring worden voorgelegd. 

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

hiervoor zorgen. 
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een voorziening te treffen, die luidt: 

 

 

Ad interim te benoemen: 

● als penningmeester: Thomas van Gestel 

● als voorzitter: Frans Hoogendijk 

● als portefeuillehouder topsport: Cor van der Geest 

 

Met als opdracht: 

● alle reguliere en voorbereidende bestuurswerkzaamheden die tot hun portefeuille 

behoren te verrichten. 

● de Buitengewone Bondsraadsvergadering van 15 augustus voor te bereiden. 

● het Topsport-dossier 'Talentontwikkeling' op te pakken en hierover met spoed met 

het NOC*NSF in contact te treden, dit alles teneinde eventuele financiële en/of 

contactuele schade zoveel als mogelijk te voorkomen. 

● 'gekleurde' media-uitingen te vervangen door waarheidsgetrouwe versies. 

● enkel te handelen volgens de “Gedragscode bestuurs- commissieleden en 

medewerkers” van de Judo Bond Nederland. 

 

 

 

Ondertekend door de 18 onderstaande bondsraadsleden van de Judo Bond Nederland: 

 

naam en voorletter(s) handtekening 

S. Kroeger 
 

C.E.W. Kleinlugtenbelt 
 

E. Hondema 
 

J. Baas 
 

J. Poelstra 
 

A.M. Bras 
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J.H. Südmeier 
 

M. Lesterhuis 
 

E. Jongh Visscher 
 

P.G.M. van Grieken 
 

Ger Fransens 
 

Eric Kniese 
 

Ivo Blommaart  
 

Frans Hoogendijk 
 

Cora van Kempen 
 

Henri Cooiman 
 

Mark Kradolfer 
 

Bert van Rooij 
 

 


