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Artikel 0 - BEGRIPSBEPALINGEN
1.
In dit reglement wordt verstaan onder:
a.
de bond: Nederlandse Beugel Bond, gevestigd te Utrecht, ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40175215;
b.
de Statuten: de statuten van de bond, zoals laatstelijk vastgelegd in een
akte gepasseerd op 26 september 2008 bij notaris mr. G.C. Joosten te
Helden;
c.
het Algemeen Reglement: dit algemeen reglement, waarnaar wordt
verwezen in artikel 23, lid 2 van de Statuten.
d.
de bondsvergadering: de algemene vergadering, bestaand uit alle ledenverenigingen, zoals bedoeld in artikel 3 van de Statuten.
e.
het bondsbestuur: het bestuur van de bond als bedoeld in artikel 9 van
de Statuten.

Artikel 1 - LIDMAATSCHAP
1.
De bond is lid van NOC*NSF.
2.
De bond is aangesloten bij de Stichting Instituut Sportrechtspraak.
3.
Het bondsbestuur vertegenwoordigt de bond nationaal en internationaal.
Artikel 2 - TOELATING TOT EN BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP
1.
Verenigingen melden zich als lid aan door het indienen van een schriftelijk
verzoek bij de secretaris van het bondsbestuur. Bij het verzoek tot toelating
wordt tevens opgave gedaan van de namen en adressen van hun
bestuursleden en worden de statuten van de vereniging overgelegd. Het
verzoek moet zijn ondertekend door degenen die statutair bevoegd zijn de
vereniging te vertegenwoordigen.
2.
Verenigingsleden worden door hun vereniging schriftelijk bij de secretaris van
het bondsbestuur als lid aangemeld.
3.
Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt door middel van een door het
bondsbestuur voor geschreven aanmeldingsformulier en/of door middel van een
elektronische opgave.
4.
Het lidmaatschap van de bond wordt beëindigd met inachtneming van
het bepaalde in artikel 8 van de Statuten.
5.
Verenigingen zeggen hun lidmaatschap van de bond schriftelijk op bij de
secretaris van het bondsbestuur.
6.
Een verenigingslid zegt zijn lidmaatschap van de bond op door een schriftelijke
mededeling aan het bestuur van zijn vereniging, die hiervan schriftelijk
mededeling doet aan de secretaris van het bondsbestuur.
Artikel 3 – LEDENREGISTRATIE
1.
Er is een ledenregister, waarin worden opgenomen:
a.
de verenigingen met hun namen, adressen, e-mailadressen,
telefoonnummers en functies van hun bestuursleden;
b.
de verenigingsleden met hun namen, adressen, (eventuele) emailadressen, geboortedata en geslacht;
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de namen, adressen, (eventuele) e-mailadressen en telefoonnummers
van de ereleden en van de leden van verdienste.
Leden geven wijzigingen in de in lid 1 bedoelde gegevens rechtstreeks
schriftelijk, op een door het bondsbestuur bepaalde wijze aan het bondsbureau
op.
De verenigingen moeten de in dit artikel bedoelde opgaven jaarlijks uiterlijk op
de peildatum bij het bondsbureau inleveren. Verenigingen doen van
tussentijdse mutaties in hun bestuur en aanmelding van nieuwe leden zo
spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan het bondsbureau.
a.
De peildatum is 1 juli.
b.
De boete zoals bedoeld in de Statuten, artikel 5, lid 6 is opgenomen in
Artikel 99 van dit Reglement.
Jeugdleden zijn verenigingsleden die jonger zijn dan 18 jaar.

Artikel 4 - ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE VERENIGINGEN
1.
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten verplicht een
vereniging zich voorts:
a.
desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en
opgaven te verstrekken aan het bondsbestuur, commissies van de bond,
de tuchtcommissie en de commissie van beroep van het ISR, dan wel
aan een door het orgaan aangewezen commissie of persoon;
b.
een administratie van verenigingsleden bij te houden waarin de
gegevens zijn vermeld die door de bond worden verlangd, zoals bedoeld
in artikel 3, lid 1, sub b.
Artikel 5 - ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN VERENIGINGSLEDEN
1.
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten verplichten
verenigingsleden zich voorts:
a.
desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en
opgaven te verstrekken aan het bondsbestuur, commissies van de bond,
de tuchtcommissie en de commissie van beroep van het ISR, dan wel
aan een door het orgaan aangewezen commissie of persoon;
b.
om zich ter gelegenheid van een wedstrijd, evenement of training, hetzij
vóór, hetzij gedurende, hetzij na de wedstrijd, evenement of training
behoorlijk te gedragen en zo nodig mede te helpen bij het handhaven
van de orde.
2.
Leden zijn verplicht de gezondheid van aan wedstrijden en trainingen
deelnemende leden niet te schaden, alsook te bevorderen dat aan wedstrijden
en trainingen deelnemende leden zoveel mogelijk onder gelijkwaardige
omstandigheden zich met elkaar kunnen meten, waarbij noch voorafgaand
noch tijdens een wedstrijd of training de door een deelnemend lid te verrichten
prestatie opzettelijk of onbewust wordt beïnvloed door het gebruik of het
toedienen van ongeoorloofde middelen, zoals bedoeld in het Dopingreglement.
Leden zijn voorts verplicht volledige en tijdige medewerking te verlenen aan
dopingcontroles.

95

Artikel 6 – ADMINISTRATIEF VERZUIM
1.
Als administratief verzuim wordt aangemerkt het niet tijdig of niet volledig
voldoen aan administratieve voorschriften of verplichtingen tegenover de bond,
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waardoor door het bondsbureau of functionarissen van de bond extra
werkzaamheden moeten worden verricht.
De bondsvergadering stelt jaarlijks vast voor welke administratieve verzuimen
welke administratiekosten in rekening worden gebracht. Deze bedragen worden
genoemd in artikel 99 van dit Algemeen Reglement.
Administratiekosten dienen binnen veertien dagen na de datum van verzending
van een opgave van die kosten op de opgegeven rekening van de bond te zijn
bijgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet op die datum is
bijgeschreven, is het lid reeds hierdoor in verzuim en geldt het bepaalde in
artikel 5 lid 6 en 7 van de Statuten.
Indien het lid niet tijdig de verschuldigde administratiekosten heeft voldaan,
geldt het verzuim tevens als een overtreding van dit reglement in welk geval de
overtreding kan worden bestraft.

Artikel 7 - TAKEN LEDEN BONDSBESTUUR
1.
De bondsvoorzitter is belast met de algemene leiding. De bondsvoorzitter is
bevoegd in de bond te houden vergaderingen bij te wonen en van advies te
dienen. Bij afwezigheid van de bondsvoorzitter neemt een ander bestuurslid
deze functie waar. Deze treedt, zolang de waarneming duurt, in alle rechten en
verplichtingen van de bondsvoorzitter.
2.
De bondsvoorzitter leidt de vergaderingen van het bondsbestuur en van de
bondsvergadering.
3.
De secretaris van het bondsbestuur is verantwoordelijk voor het voeren van de
correspondentie en voor de algemene administratieve organisatie.
4.
De penningmeester van het bondsbestuur is verantwoordelijk voor een goed
beheer van de financiën van de bond, voor het aanvragen van subsidies en
voor de algehele financiële administratie van de bond.
5.
Wanneer de bondsvergadering hiertoe heeft besloten wordt het bondsbestuur
bij het uitoefenen van zijn taken bijgestaan door een bondsbureau.
Artikel 8 - VERKIEZINGEN EN BENOEMINGEN
1.
Alle verkiezingen door de bondsvergadering of door een districtsvergadering
voor een functie in de bond geschieden door kandidaatstelling en zo nodig
stemming en herstemming op de wijze zoals in artikel 22 van de Statuten is
bepaald.
2.
Indien de benoeming in functie geschiedt, vindt de kandidaatstelling ook in die
functie plaats.
3.
Indien meer dan één vacature dient te worden vervuld, geschiedt de
kandidaatstelling voor iedere vacature afzonderlijk.
4.
Alle kandidaten voor een functie in de bond moeten meerderjarig verenigingslid
zijn.
5.
Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld gaan
van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat hij een eventuele
benoeming zal aanvaarden. Indien een kandidaat bedoelde verklaring vóór de
stemming intrekt, wordt gelegenheid gegeven staande de vergadering in diens
plaats één of meer kandidaten te stellen.
6.
Het bondsbestuur regelt de verkiezingen en benoemingen in de bond. Het
districtsbestuur regelt de verkiezingen en benoemingen in het eigen district.
7.
Indien tussentijds een vacature ontstaat, voorziet de eerstvolgende
bondsvergadering of districtsvergadering daarin zo mogelijk. Indien de
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voorziening in een vacature geen uitstel kan vergen, kan het desbetreffende
bestuur besluiten tot een schriftelijke kandidaatstelling en verkiezingsprocedure
op de wijze die zoveel mogelijk overeenkomt met de voorgeschreven wijze van
verkiezen en benoemen.
Artikel 9 - VERGOEDING KOSTEN
1.
Op voorstel van het bondsbestuur bepaalt de bondsvergadering aan welke
functionarissen voor welke werkzaamheden een onkostenvergoeding wordt
verstrekt.
2.
Een verzoek tot vergoeding van onkosten geschiedt met gebruikmaking van
een door het bondsbestuur voorgeschreven formulier en worden ingediend bij
de penningmeester.
3.
De vergoedingen zijn als volgt:
a.
Voor per auto gereden kilometers ten behoeve van de bond, wordt € 0,19
per kilometer betaald.
b.
Voor overige uitgaven worden de kosten gespecificeerd en zo mogelijk
van onderbouwing voorzien door middel van bonnetjes of facturen.
Artikel 10 – CONTRIBUTIE
1.
De bondsvergadering stelt jaarlijks de bondscontributie vast.
2.
De penningmeester int de bondscontributie.
3.
Ereleden en leden van verdienste zijn geen bondscontributie verschuldigd.
4.
Het boekjaar en het verenigingsjaar zijn beide gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 11 - HANDHAVING ORDE EN VEILIGHEID
1.
Een ieder, die wedstrijden of evenementen, organiseert is - behoudens
overmacht - verplicht tot het handhaven van de orde in en/of buiten de locatie
waar de wedstrijd of het evenement wordt gehouden. De organisator is hiervoor
verantwoordelijk zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd of het evenement,
evenals voor de persoonlijke veiligheid van deelnemers en officials.
2.
Elk verenigingslid is verplicht tot het handhaven van de orde in en/of buiten de
locatie waar de wedstrijd en/of het evenement wordt gehouden.
3.
Het bondsbestuur kan voorschriften geven tot het handhaven van de orde bij
wedstrijden en/of evenementen, alsmede personen aanwijzen die belast zijn
met de controle op het naleven van die voorschriften.
4.
Indien naar het oordeel van het bondsbestuur de orde niet voldoende is
gewaarborgd, kan het deelnemen aan wedstrijden of het houden van een
wedstrijd of evenement in of op een geplande locatie worden verboden. In dat
geval is de organisator, die de wedstrijd of het evenement organiseert, verplicht
uiterlijk vijf dagen vóór iedere wedstrijd of vóór het betreffende evenement een
andere locatie ter kennis van de betrokkenen te brengen, waarbij de orde wel
voldoende te waarborgen is.
5.
Wanneer iemand zich misdraagt op of bij de locatie van een wedstrijd of
evenement, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, bedreiging, vernieling of
handtastelijkheden, zal melding worden gemaakt bij de NBB en zo nodig de
politie. De betrokkene kan een accommodatieverbod worden opgelegd door de
beheerder van de locatie. Wanneer er een accommodatieverbod wordt
opgelegd, dient dit te worden gemeld bij de NBB.
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Wanneer iemand bedreigingen of verwensingen uit, of racistische of seksueel
getinte uitspraken doet zal melding worden gemaakt bij de NBB en zo nodig de
politie. De betrokkene wordt voorgedragen voor royement.
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Artikel 12 – MEDIA EN EVENEMENTEN
1.
Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op het verspreiden van beelden of
het uitzenden van reportages via televisie, videobanden, films, radio,
internetverbindingen of anderszins.
2.
Het bondsbestuur gaat met zendgemachtigden overeenkomsten aan voor het
uitzenden of het opnemen van wedstrijden en evenementen, welke onder
auspiciën van de NBB georganiseerd worden.
3.
Als uitvloeisel van het bepaalde in lid 2 van dit artikel is geen lid bevoegd
zonder voorafgaande toestemming van het bondsbestuur onderhandelingen te
voeren en/of overeenkomsten met zendgemachtigden aan te gaan die
betrekking hebben op activiteiten als omschreven in lid 1 van dit artikel. Het niet
nakomen van het hiervoor vermelde heeft het intrekken van de eerder
verleende toestemming tot gevolg.
4.
De bond bezit het exploitatierecht van alle wedstrijden en evenementen die
door of onder auspiciën van de bond worden georganiseerd. Uit dien hoofde is
het een lid niet toegestaan voor zijn deelnemen voor zichzelf of anderen een
recht of voordeel te verlangen.
5.
Onder evenementen of wedstrijden onder auspiciën van de bond worden
verstaan:
a.
Wedstrijden in een van de competities zoals genoemd in het
Competitiereglement.
b.
Overige evenementen die door de bond worden georganiseerd.
6.
Verenigingen worden verzocht hun eigen evenementen te melden bij de bond.
Deze neemt de evenementen dan op in een jaarkalender op de website.
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Artikel 13 - OFFICIËLE MEDEDELINGEN
1.
Alle mededelingen, waarvan de Statuten of reglementen publicatie
voorschrijven of waarvan dit door het bondsbestuur of een districtsbestuur
gewenst wordt geacht, alsmede alle uitvoeringsbesluiten worden opgenomen in
de ‘officiële mededelingen’ van de bond.
2.
De officiële mededelingen worden ter kennis van alle leden gebracht.
3.
De officiële mededelingen kunnen bekend gemaakt worden door publicatie in
de "officiële mededelingen" van de door het bondsbestuur aangewezen media,
door circulaires, brieven of door publicatie op de website van de bond, alsmede
per e-mail. Het bondsbestuur bepaalt op welke wijze een officiële mededeling
geschiedt.
Artikel 14 - AANSPRAKELIJKHEID
1.
De bond is – behoudens opzet of grove schuld – niet aansprakelijk voor schade
die leden lijden als gevolg van hun deelname aan wedstrijden, evenementen of
trainingen, dan wel door toedoen of nalaten van door de bond aangestelde
personen of voorgeschreven materialen, methoden of attributen.
2.
Leden die schade toebrengen aan de eigendommen van de bond dienen die
schade op eerste verzoek volledig te vergoeden.
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3.

Leden die schade toebrengen aan anderen dan de bond, zijn voor die schade
aansprakelijk en vrijwaren de bond voor alle aanspraken die die anderen
jegens de bond zouden kunnen doen gelden.

Artikel 98 - SLOTBEPALINGEN
1.
Wanneer dit Algemeen Reglement en de Statuten elkaar tegenspreken, worden
de Statuten geacht eerst te gelden.
2.
Wanneer de reglementen of statuten van een bij de bond aangesloten
vereniging conflicteren met de reglementen of statuten van de bond, worden de
Statuten of reglementen van de bond geacht eerst te gelden.
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Artikel 99 - BOETES
1.
Voor verschillende in de Statuten en in dit Algemeen Reglement genoemde
redenen kan de bond boetes opleggen aan haar leden. De bedragen van deze
boetes worden in dit artikel genoemd.
2.
De bedragen in dit artikel kunnen alleen gewijzigd worden door een gewoon
meerderheidsbesluit van de bondsvergadering.
3.
De boete zoals bedoeld in artikel 3, lid 3, sub b, voor het niet aanmelden van
leden bij de bond, bedraagt € 5,00 per niet aangemeld lid.
4.
De boetes voor administratief verzuim, zoals bedoeld in artikel 6 van dit
Algemeen Reglement zijn op dit moment nog niet vastgesteld.
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