
   
Nederlandse Beugel Bond 

Baarloseweg 11a 
5988 NL Helden 

secretariaat@beugelen.nl 
www.beugelen.nl 

KvK: 40175215 

 1/2 

Eindhoven, 2 mei 2019 

 

Aan: Verenigingen aangesloten bij de NBB 

 

Betreft: Wijzigingsvoorstel Reglement Geschillencommissie NBB 

 

Geachte verenigingen, 

 

Via deze brief willen we u graag informeren over de voorstellen voor het aanpassen van het 

Reglement Geschillencommissie. 

Motivatie 

De bondsvergadering en de NBB hebben in het beleidsplan 2017 het voornemen 

uitgesproken om een Geschillencommissie in te stellen binnen de NBB. Dit heeft erin 

geresulteerd dat in juni 2018 een eerste, tijdelijke versie van de Geschillencommissie het 

licht heeft gezien.  

In de loop van het seizoen heeft een meer definitieve vorm van het Reglement 

Geschillencommissie het licht gezien en we danken via deze wel alle betrokkenen die hun 

steentje daaraan hebben bijgedragen! 

 

Inhoudelijk 

De belangrijkste wijzigingen kunnen als volgt worden samengevat: 

• Voor grote zaken wordt het Instituut voor de SportRechtspraak (ISR) ingeschakeld, voor 

kleine zaken de Geschillencommissie van de NBB. 

• De commissie blijft op eigen verzoek en de daaropvolgende juridische check daarvan onder 

het NBB-bestuur werken, maar de onafhankelijkheid blijft gegarandeerd. 

• De commissieleden en reserveleden worden door de bondsvergadering benoemd. 

• Er is een procedure opgezet voor de situatie waarin het bestuur zelf betrokken is. 

De voorstellen voor de wijzigingen aan het Reglement Geschillencommissie zijn bijgevoegd 

en zijn gemarkeerd met ‘VERSIE STEMMING’. 
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Stemming 

De voorstellen zullen ter stemming komen op de Algemene Ledenvergadering van maandag 

27 mei a.s. Als het voorstel aan wordt genomen zal aansluitend een stemming volgen over 

de kandidaten voor de Geschillencommissie en de Reserveleden. 

 

Tot slot 

Mocht u nog vragen hebben over de voorstellen, de stemming of andere zaken betreft deze 

voorstellen, dan kunt u altijd met vragen bij de commissie Reglementen terecht. Zij zijn 

bereikbaar op comreg@beugelen.nl. Als u het prettiger vindt om te bellen dan kan dat 

natuurlijk. Ook dan vragen we u om een mailtje te sturen, dan belt de commissie u even op. 

 

Hartelijke groet, 

 

Marc van de Korput 

Voorzitter Commissie Reglementen NBB 

 

Bijlage(s): Wijzigingsvoorstel Reglement Geschillencommissie NBB 

Kopie aan: NBB-bestuur, Geschillencommissie NBB 

mailto:comreg@beugelen.nl

