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Begrip definiëring

Bestuur - het orgaan als bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek, het bestuur van de SFN.
Commissie van Beroep - de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak en orgaan van de SFN.
Erelid - een lid dat zich - uitzonderlijk - verdienstelijk heeft gemaakt voor de SFN en/of de skateboardsport.
Instituut Sportrechtspraak - het Instituut Sportrechtspraak van de Stichting Instituut Sportrechtspraak.
Algemene ledenvergadering - het orgaan van de leden als bedoeld in artikel 2:40 van het Burgerlijk Wetboek.
Langs elektronische weg - schriftelijke mededelingen aan of van (organen van) de SFN kunnen geschieden
door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de
(organen van de) SFN of degene met wie wordt gecommuniceerd voor dit doel aan de degene met wie wordt
gecommuniceerd respectievelijk de (organen van de) SFN bekend is gemaakt.
Lid-rechtspersoon - lid-rechtspersonen die zich op het in artikel 2 van deze statuten gestelde doel richten, dan
wel activiteiten verrichten die met dit doel samenhangen en voldoen aan de in het in het algemeen reglement
gestelde eisen.
Tuchtcommissie - de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak en orgaan van de SFN.

I Algemene bepalingen
Artikel 1 Naam en zetel
1.
2.
3.

De vereniging draagt de naam ‘Skateboard Federatie Nederland’. De vereniging wordt in deze statuten
verder aangeduid met ‘de SFN’.
De SFN gebruikt ook de naam Skateboardbond.
De SFN heeft zijn zetel in de gemeente Amsterdam.

Artikel 2 Doel
De SFN stelt zich ten doel:

1. Het op een veilige wijze (doen) beoefenen van de skateboardsport en het (doen)
bevorderen van het skateboarden in de ruimste zin van het woord, in welke
verschijningsvorm dan ook.
2. De SFN tracht dit doel te bereiken door:
a. het toegankelijk maken voor iedereen in Nederland die wil skateboarden;
b. promoten en ondersteunen van de skateboardsport;
c. het organiseren van wedstrijden, competities en evenementen door de SFN of het onder
auspiciën van de SFN doen organiseren van wedstrijden, competities en evenementen met
inachtneming van de voorschriften van de ter zake bestaande wettelijke en eventuele
plaatselijke verordeningen;
d. het begeleiden en organiseren van skateboardactiviteiten;
e. het zoveel mogelijk onder deskundige leiding (doen) organiseren van trainingen in
skateboarden;
f. het behartigen van de belangen van allen die de skateboardsport beoefenen;
g. het vertegenwoordigen van de skateboardsport in Nederland bij Federation Internationale
Roller Sports (FIRS) en de European Skateboard Association (ESA);
h. hoor het overige, alles te doen dat voor het bereiken van het doel bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 Rechtsbevoegdheid en organen
1.
2.
3.

4.

De SFN bezit volledige rechtsbevoegdheid.
De SFN wordt geleid door het bestuur dat verantwoording verschuldigd is aan de algemene
ledenvergadering.
De organen van de SFN zijn:
a. de algemene ledenvergadering;
b. het bestuur;
c. de tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak;
d. de aanklager van het Instituut Sportrechtspraak;
e. alle overige personen en commissies die krachtens de statuten door de algemene
ledenvergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie door de algemene
ledenvergadering beslissingsbevoegdheid wordt toegekend.
De organen van de SFN bezitten geen rechtspersoonlijkheid.

Artikel 4 Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het verenigingsjaar is ook het boekjaar van de SFN.

II Leden
Artikel 5 Leden
1. SFN kent als lid:
a. skateboarders;
b. skateparken;
c. functionarissen;
d. ereleden.
2. Skateboarders zijn in deze statuten natuurlijke personen die de skateboardsport beoefenen.
3. Skateparken zijn in deze statuten lid-rechtspersonen die zich op het in artikel 2 van deze statuten gestelde
doel richten dan wel activiteiten verrichten die met dit doel samenhangen en speciaal zijn ingericht voor
het beoefenen van de skateboardsport.
4. Functionarissen zijn in deze statuten natuurlijke personen die een functie binnen de SFN (gaan)
uitoefenen, waaronder kaderleden.
5. Ereleden: De algemene ledenvergadering kan, al dan niet op voordracht van het bestuur, een lid dat zich
– uitzonderlijk - verdienstelijk heeft gemaakt voor de SFN en/of de skateboardsport het predicaat
‘erelid’ verlenen.
6. Ereleden hebben geen stemrecht. Zij hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en na toestemming
van de voorzitter spreekrecht. Ereleden hebben adviesrecht ten aanzien van alle zaken betreffende de SFN.
Dit advies is gericht aan het bestuur.
7. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Artikel 6 Toelating leden
1. Leden dienen voor toelating tot het lidmaatschap aan de in de statuten en het Algemeen Reglement
gestelde eisen te voldoen.
2. Over de toelating tot de SFN beslist het bestuur, na onderzocht te hebben of aan de toelatingseisen is
voldaan.
3. Niet tot de SFN worden toegelaten die skateparken ten aanzien waarvan feiten of gedragingen van
bestuurders of leden bekend zijn, die de belangen van de SFN kunnen schaden.
4. Niet tot de SFN worden toegelaten die personen ten aanzien waarvan feiten of gedragingen bekend zijn,
die de belangen van de SFN kunnen schaden.

5.

Aan skateparken kunnen aanvullende eisen worden gesteld in het algemeen reglement.

Artikel 7 Ledenadministratie
1.
2.

De SFN houdt een ledenadministratie bij, waarin de naam, geboortedatum, adres, geslacht van de leden
zijn opgenomen.
Indien het lid hiermee instemt kunnen schriftelijke mededelingen aan organen van de SFN geschieden
door een langs elektronische weg toegezonden bericht. Dit bericht wordt gezonden aan het adres dat
door de organen van de SFN dan wel door degene met wie wordt gecommuniceerd, voor dit doel
bekend is gemaakt.

Artikel 8 Einde lidmaatschap
1.

Het lidmaatschap van de skateparken eindigt:
a. wanneer het lid ophoudt te bestaan;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door het bestuur namens de SFN;
d. door ontzetting royement.
2. Het lidmaatschap van skateboarders en functionarissen eindigt:
a. door overlijden;
b. door opzegging door het desbetreffende lid;
c. door opzegging door het bestuur namens de SFN;
d. door ontzetting royement.
3. Opzegging door de SFN geschiedt door het bestuur.
4. Het bestuur kan het lidmaatschap onmiddellijk opzeggen indien van de SFN redelijkerwijs niet kan worden
gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. Indien onmiddellijk is opgezegd, kan de betrokkene geen
lidmaatschapsrechten uitoefenen.
5. Opzegging kan in andere dan de in lid 4 en 5 genoemde situaties namens de SFN geschieden wanneer:
a. het lid heeft opgehouden aan de in de statuten of bij reglement vermelde vereisten voor het
lidmaatschap te voldoen;
b. het lid zijn verplichtingen jegens de SFN niet (tijdig) nakomt;
c. het lid de belangen van de skateboardsport schaadt.
6. Opzegging van het lidmaatschap namens het lid of namens de SFN, met uitzondering van de in lid 4 en 5
genoemde situatie, is slechts mogelijk tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van vier weken.
7. Opzegging geschiedt via een door de SFN beschikbaar gesteld elektronisch communicatiemiddel. Bij
opzegging namens de SFN dient de kennisgeving van de opzegging de reden te vermelden welke tot de
opzegging leidde.
8. Behalve in het geval dat een lid heeft opgehouden te bestaan, of dat het lid is overleden, wordt een lid dat
heeft opgezegd geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het einde van het verenigingsjaar waarin is opgezegd.
9. Het lid blijft lid van de SFN zolang:
a. hij of zij niet heeft voldaan aan de financiële verplichtingen ten opzichte van de SFN of haar
organen, of
b. zolang enige aangelegenheid waarbij het lid betrokken is niet is afgewikkeld, de ten uitvoerlegging
van een opgelegde sanctie daarin begrepen.
Gedurende deze periode kan het betrokken lid geen rechten uitoefenen, met uitzondering van het recht om
binnen de gestelde termijn in beroep te gaan, in zoverre dit volgens de statuten of reglementen mogelijk is.
10. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat een besluit
waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of
medegedeeld.

Artikel 9 Verplichtingen van de leden
1.

2.

De leden van de SFN zijn verplicht:
a. de statuten, reglementen en besluiten van de SFN na te leven;
b. te voldoen aan de toelatingseisen van de SFN, zoals aangegeven in de statuten en het algemeen
reglement;
c. de belangen van de SFN of van de organen en van de skateboardsport in het algemeen niet te
schaden;
d. alle verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke de SFN in naam van zijn leden aangaat.
Tot deze verplichtingen behoort onder meer het aanvaarden en nakomen van door de SFN,
mede namens haar leden, aangegane verplichtingen jegens een of meer derden, aangaande
ongevallenverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, sponsoring, alsmede de verkoop en/of
exploitatie van televisie- en/of radio-opnamen en/of uitzendrechten via welk
communicatiemiddel dan ook (waaronder in elk geval begrepen via internet);
e. de SFN en haar leden aanvaarden te allen tijde en zonder enig voorbehoud volledig de
toepasselijkheid van de overeengekomen reglementen van het Instituut Sportrechtspraak op de
tuchtrechtspraak en geschillenbeslechting van de SFN. De verplichting om bedoelde
reglementen te aanvaarden en na te komen geldt voor de leden tevens als een verplichting in de
zin van artikel 27 van Boek 2 respectievelijk als een verbintenis van de leden in de zin van
artikel 34a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
f. de leden aanvaarden voor de duur van hun lidmaatschap van de SFN de door de bond in de
overeenkomst met het Instituut Sportrechtspraak aangegane verplichtingen, alsmede voor de
duur na de beëindiging van hun lidmaatschap van de SFN wanneer zij alsdan betrokken zijn bij
een bij het Instituut Sportrechtspraak in behandeling zijnde zaak, zulks totdat in die zaak
onherroepelijk is beslist;
g. er voor te zorgen dat de door hen te rijden wedstrijden ordelijk verlopen en dat de voorschriften
die, door of vanwege het bestuur met betrekking tot de handhaving van de orde bij die
wedstrijden mochten worden gegeven, stipt worden opgevolgd;
h. zich tegenover elkaar, tegenover derden en tegenover de SFN te onthouden van bedrieglijke
handelingen;
i. aan de financiële verplichtingen te voldoen. Leden kunnen daartoe in categorieën worden
ingedeeld.
De skateparken zijn bovendien verplicht ervoor te zorgen dat hun statuten en reglementen geen
bepalingen bevatten, welke in strijd zijn met de statuten en reglementen van de SFN.

IV Organisatie
Artikel 10 Bestuur, samenstelling en benoeming

1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen, die door de algemene ledenvergadering worden benoemd.
De benoeming geschiedt uit de leden, respectievelijk uit de bestuursleden van de skateparken die lid zijn.

2. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en minimaal twee leden
aan.

3. Het aantal leden van het bestuur wordt door het bestuur vastgesteld.
4. Indien het aantal bestuurders beneden het minimum gedaald is, blijft het bestuur bevoegd zolang tenminste
twee bestuursleden in functie zijn. Het bestuur is verplicht te bevorderen dat het bestuur zo spoedig
mogelijk weer overeenkomstig deze statuten is samengesteld.

5. Het lidmaatschap van het bestuur is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de tuchtcommissie en de
commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak, de financiële commissie. In reglementen, zoals
het bestuurs- en directiereglement kunnen nadere eisen zijn gesteld.

6. Een bestuurslid kan zich niet laten vertegenwoordigen.
7. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten. Tot het opmaken van
een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf of meer leden. De voordracht van het bestuur wordt
bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht door vijf of meer leden moet voor
aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

8. Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een met ten minste twee derde van
de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering.

9. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene ledenvergadering overeenkomstig het voorgaande lid
de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in
de keuze.

10. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
Artikel 11 Zittingstermijn en einde bestuurslidmaatschap
1.

2.

3.

De bestuurstermijn betreft een termijn van vier jaar. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid nog
tweemaal vier jaar herbenoemen. Een bestuurslid treedt af in de derde jaarlijkse algemene ledenvergadering
op die waarop zijn benoeming plaatsvond, volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden.
Een lid van het bestuur kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering, met twee derde van de
uitgebrachte stemmen worden ontslagen of geschorst. De algemene ledenvergadering neemt het besluit tot
schorsing niet eerder dan dat het betreffende lid van het bestuur door de algemene ledenvergadering is
gehoord, of daartoe in de gelegenheid is gesteld. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt
door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
Het bestuurslidmaatschap eindigt door overlijden en door vrijwillig of periodiek aftreden dan wel door
ontslag.

Artikel 12 Bestuur, taken en bevoegdheden
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Behoudens de beperkingen volgens de statuten en het algemeen reglement van de SFN is het bestuur belast
met het besturen van de SFN.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren
door commissies, waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen.
Na voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering is het bestuur bevoegd met het Instituut
Sportrechtspraak een de leden bindende overeenkomst aan te gaan krachtens welke overeenkomst het
uitoefenen van tuchtrechtspraak en geschillenbeslechting van SFN is opgedragen aan het Instituut
Sportrechtspraak.
Voor het uitoefenen van de tuchtrechtspraak en voor het beslechten van geschillen, sluit de SFN met het
Instituut Sportrechtspraak een daartoe strekkende overeenkomst. Het bestuur doet van de overeenkomst
die het met het Instituut Sportrechtspraak heeft gesloten schriftelijk mededeling aan alle leden van de
SFN.
Het bestuur behoeft voor het wijzigen van de overeenkomst met het Instituut Sportrechtspraak de
voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering.
Het bestuur is op grond van de reglementen van het Instituut Sportrechtspraak bevoegd een
ordemaatregel te nemen. Deze ordemaatregelen zijn een beleidsmaatregel en geen tuchtrechtelijke straf.

Artikel 13 Vertegenwoordiging
1.
2.

Het bestuur vertegenwoordigt de SFN in en buiten rechte. De vertegenwoordigings-bevoegdheid komt
mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, tot het aangaan van

3.

4.

overeenkomsten waarbij SFN zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van
deze goedkeuring kan slechts door de SFN een beroep worden gedaan.
Personen, aan wie krachtens deze statuten, hetzij krachtens volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is
toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot
het aangaan van de betrokken rechtshandeling is besloten.
In die gevallen waarin de SFN een tegenstrijdig belang heeft met een of meer van haar bestuursleden, kan
de algemene ledenvergadering een of meer personen aanwijzen om de SFN te vertegenwoordigen.

Artikel 14 Algemene ledenvergadering, bijeenroeping en inhoud

1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene ledenvergadering
gehouden. In deze vergadering komen onder meer aan de orde:

a. de goedkeuring van het jaarverslag;
b. de goedkeuring van de jaarrekening;
c. de voorziening in vacatures in organen en commissies;
d. de verlening van decharge over het gevoerde beleid;
e. de verlening van decharge over het financiële beleid;
f. de begroting van het bestuur voor het lopende jaar;
g. de benoeming van de financiële commissie;
h. de voorstellen van het bestuur of de leden die zijn aangekondigd bij de
bijeenroeping van de vergadering.
2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit
wenselijk oordeelt.
3. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt
schriftelijk of elektronisch aan de adressen van de leden volgens de ledenadministratie bedoeld in
artikel 8. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

4. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
5. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal
leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen is
het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een
termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
6. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping
overeenkomstig lid 3 of bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de SFN
gevestigd is veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen in dat geval anderen dan
bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van
notulen.
7. Het bestuur besluit waar in Nederland de algemene ledenvergadering wordt
gehouden.

Artikel 15 Algemene ledenvergadering, toegang en stemrecht
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Toegang tot de Algemene ledenvergadering hebben het bestuur en de leden van de SFN.
Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
Over de toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene ledenvergadering.
Een lid kan zich ter vergadering door een medelid laten vertegenwoordigen op overlegging van een
schriftelijke ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende volmacht.
Een lid kan daarbij slechts voor een (1) ander lid als gevolmachtigde optreden.
Een lid-rechtspersoon wordt vertegenwoordigd door een bestuurslid dan wel door een medelid op
overlegging van een schriftelijke - ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering - voldoende
volmacht.

Artikel 16 Algemene ledenvergadering, voorzitterschap en notulen

1. De vergaderingen van de algemene ledenvergadering worden geleid door de
voorzitter van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter, treedt een ander
door het bestuur aan te wijzen bestuurder als voorzitter op. Wordt ook op deze
wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene
ledenvergadering daarin zelf.
2. Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering worden door de secretaris als notulist of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt. De
notulen worden, na vaststelling door de voorzitter en de secretaris, ter kennis
van de leden gebracht en worden in de eerstvolgende algemene
ledenvergadering vastgesteld.
Artikel 17 Algemene ledenvergadering, besluitvorming
1.

Aan de algemene ledenvergadering komen in de SFN alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de
statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een
stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd
over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel.
3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan
betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
4. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene
ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een
tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de
voorgedragen kandidaten plaats. Heeft wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan
vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen,
hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder
niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de
voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande
stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste
aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die

personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een
stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het
verworpen.
8. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of
één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij
ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde
hoofdelijke stemming verlangt.
9. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft mits met
voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.
10. Zolang in een algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen
geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen omtrent alle aan de orde komende
onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen
oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift
omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet
in acht genomen.

V Rechtspraak
Artikel 18 Algemeen, Stichting Instituut Sportrechtspraak

1. ‘Stichting Instituut Sportrechtspraak’ wordt in de statuten en reglementen nader aangeduid als ‘Instituut
Sportrechtspraak’ of afgekort als ‘ISR’.

2. De tuchtrechtspraak en de in dit artikel bedoelde geschillenbeslechting, waaronder begrepen mediation,
zijn op alle leden van de SFN van toepassing.

3. Met betrekking tot de aan het Instituut Sportrechtspraak opgedragen tuchtrechtspraak en
geschillenbeslechting gelden de desbetreffende reglementen van het Instituut Sportrechtspraak als de
van toepassing zijnde reglementen van SFN, welke reglementen door het bestuur van het Instituut
Sportrechtspraak worden vastgesteld en gewijzigd.

4. Met ‘Tuchtreglement’, ‘Tuchtreglement seksuele intimidatie’, ‘Tuchtreglement
dopingzaken’, ‘Dopingreglement’ en ‘Matchfixingreglement’ worden in deze
statuten en in de reglementen van de SFN het Tuchtreglement, het
Tuchtreglement seksuele intimidatie, Tuchtreglement dopingzaken, het
Dopingreglement en het Reglement Matchfixing van het Instituut
Sportrechtspraak bedoeld.
5. Op de tuchtrechtspraak van de SFN is het desbetreffende Tuchtreglement van
toepassing. Op de leden is ingeval van seksuele intimidatie van toepassing het
Tuchtreglement seksuele intimidatie, alsmede in dopinggevallen en het
Tuchtreglement dopingzaken en het Dopingreglement, de daarvan deel
uitmakende dopinglijsten, de bijlage Dispensaties en de bijlage Whereabouts.
Wanneer het Dopingreglement wordt overtreden, geschiedt de tuchtrechtspraak
met inachtneming van het Tuchtreglement dopingzaken en het Dopingreglement.
6. De van toepassing zijnde reglementen van het Instituut Sportrechtspraak treden in de SFN in werking
op de door het bestuur van de SFN met het Instituut Sportrechtspraak overeengekomen datum, van
welke datum het bestuur aan de leden via een publicatie mededeling doet. Wijzigingen in de
desbetreffende reglementen treden in werking op de door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak
vastgestelde datum. Het bestuur doet van deze datum evenals van de wijzigingen in een van toepassing
zijnde reglement via een publicatie mededeling aan de leden. De SFN is niet bevoegd zelf een wijziging
in een van toepassing zijnde reglement van het Instituut Sportrechtspraak aan te brengen.

7. Tenzij in een reglement van het Instituut Sportrechtspraak anders is bepaald, zijn de van toepassing
zijnde reglementen van het Instituut Sportrechtspraak op de leden van de SFN van toepassing volgens
de laatste, door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak vastgestelde versie, zoals gepubliceerd op
de website van het Instituut Sportrechtspraak.

8. Wanneer een beslissing tot gevolg heeft dat een besluit nietig is of wordt vernietigd, kan hieraan door
het betrokken lid noch door derden enig recht op schadeloosstelling worden ontleend, terwijl evenmin
aanspraak kan worden gemaakt op een gewijzigde uitslag of op het opnieuw houden van een wedstrijd
en/of evenement.

9. De door het Instituut Sportrechtspraak in de SFN krachtens een overeenkomst uit te oefenen
tuchtrechtspraak en geschillenbeslechting geschiedt in naam, ten behoeve, alsmede voor rekening en
risico van de SFN. De SFN vrijwaart het Instituut Sportrechtspraak, zijn bestuursleden, zijn
tuchtrechters, zijn arbiters, zijn bindend adviseurs, zijn mediators, zijn ambtelijke secretariaat, zijn
juridisch secretariaat, zijn deskundigen, zijn juridisch adviseur en de aanklager voor elke
aansprakelijkheid ten aanzien van zowel de door of namens het Instituut Sportrechtspraak verzorgde
rechtspleging en mediations als met betrekking tot de bij de oprichting van het Instituut

Sportrechtspraak en nadien gekozen en toegepaste constructie van rechtspleging door het Instituut
Sportrechtspraak in de SFN.

Artikel 19 Beslechting geschillen
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Geschillen tussen leden onderling die samenhangen met of voortvloeien uit de doelstelling van de SFN
kunnen naar keuze van partijen worden beslecht door:
a. arbitrage volgens het Arbitragereglement van het Instituut Sportrechtspraak;
b. bindend advies volgens het Reglement Bindend advies van het Instituut Sportrechtspraak;
c. mediation volgens het Mediationreglement van het Instituut Sportrechtspraak. Mediation is een
wijze van beslechten van geschillen waarbij partijen zelf onder leiding van een onafhankelijke,
door het Instituut Sportrechtspraak aangestelde mediator tot een oplossing van hun geschil
komen, welke oplossing wordt vastgelegd in een partijen bindende vaststellingsovereenkomst;
en voor geschillen tussen leden en de SFN of - indien van toepassing - NOC*NSF voor zover
betrekking hebben op de registratie van persoonsgegevens:
d. door de registratiecommissie volgens het Reglement persoonsgegevens van het Instituut
Sportrechtspraak.
Tenzij met betrekking tot de registratie van persoonsgegevens anders is bepaald, is er in het kader van
een geschillenbeslechting sprake van een geschil wanneer een partij aan de andere betrokken partij(en)
schriftelijk verklaart dat dit het geval is.
Het bepaalde in lid 1 vormt de grondslag voor de bevoegdheid van de arbiters, de bindend adviseurs, de
mediators en andere geschillenbeslechters om een geschil tussen leden onderling te beslechten.
Geschillen tussen leden onderling dan wel tussen een lid en een sponsor die betrekking hebben op
sponsoring, worden beslecht door arbitrage volgens het Arbitragereglement onderscheidenlijk door
bindend advies volgens het Reglement Bindend Advies of door mediation volgens het
Mediationreglement van het Instituut Sportrechtspraak.
Heeft een geschil tussen een lid en de SFN betrekking op de registratie van persoonsgegevens van het
lid dan wordt het geschil in eerste instantie beslecht door de SFN en in beroep door de
registratiecommissie van het Instituut Sportrechtspraak.
Geschillen naar aanleiding van een registratie van een persoonsgegeven tussen een lid en de vereniging
NOC*NSF wordt beslecht door de registratiecommissie van het Instituut Sportrechtspraak wanneer die
beslechting door de vereniging NOC*NSF met het Instituut Sportrechtspraak is overeengekomen.
In andere gevallen kan een geschil tussen een lid en de SFN niet door arbitrage, bindend advies of
mediation worden beslecht maar alleen door de burgerlijke rechter, tenzij het bestuur zich bevoegd en
verenigingsrechtelijk in staat acht een geschil door arbitrage, bindend advies of mediation te doen
beslechten.
Een geschil tussen een lid en een niet-lid kan alleen ter beslechting aan het Instituut Sportrechtspraak
worden voorgelegd wanneer de betrokken partijen zich hiertoe vooraf schriftelijk bereid hebben
verklaard

Artikel 20 Tuchtrechtspraak door het Instituut Sportrechtspraak
1.
2.
3.

Wanneer in dit artikel wordt gesproken over tuchtcommissie en commissie van beroep worden de
tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak bedoeld.
De tuchtcommissie en de commissie van beroep spreken recht in naam van de SFN en hun uitspraken
gelden als uitspraken van de SFN.
De leden van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep worden benoemd door het bestuur
van het Instituut Sportrechtspraak. De commissies worden bijgestaan door het ambtelijk secretariaat en
het juridisch secretariaat van het Instituut Sportrechtspraak. Wanneer gesproken wordt over de
tuchtcommissie en de commissie van beroep worden hieronder tevens begrepen hun algemeen

4.

5.

voorzitters, kamers, kamervoorzitters alsmede het ambtelijk en het juridisch secretariaat van het
Instituut Sportrechtspraak.
Een uitspraak van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep van het Instituut
Sportrechtspraak is bindend, zowel voor het betrokken lid, de andere leden van SFN als voor SFN zelf.
De in lid 4 genoemde ordemaatregel van het bestuur is bindend voor de duur van die maatregel.
Alle leden, organen en commissies van de SFN zijn gehouden mede te werken aan het tot stand komen
van een uitspraak van de tuchtcommissie en/of van de commissie van beroep van het Instituut
Sportrechtspraak en zijn tevens gehouden mee te werken aan het ten uitvoerleggen van de door deze
commissies opgelegde straffen.

Artikel 21 - Administratieve verzuimen en –maatregelen

1. Als administratieve verzuimen worden aangemerkt:
a. het niet of niet tijdig voldoen van verschuldigde gelden;
b. het niet, niet tijdig of niet volledig indienen van door het bestuur
voorgeschreven formulieren;
c. het niet (tijdig) verschaffen van informatie en gegevens aan het bestuur of
een ander orgaan of commissie van de SFN;
d. de in een reglement vermelde verzuimen.
2. Het bestuur is bevoegd ter zake van een administratief verzuim een
administratieve maatregel te nemen.
3. Een administratieve maatregel bestaat uit het in rekening brengen van de
administratiekosten.
VII Financiën
Artikel 22 Jaarrekening en verantwoording

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de SFN zodanig
aantekening te houden dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene
ledenvergadering, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar op een
algemene ledenvergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de
nodige bescheiden rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen kalenderjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke hiervan kan, na afloop van de termijn, ieder
lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
3. Voordat het bestuur de in lid 2 genoemde bescheiden aan de algemene
ledenvergadering overlegt, dienen deze bescheiden ter controle te worden
voorgelegd aan een door de algemene ledenvergadering aangewezen en
gecertificeerde accountant.
4. Gelijktijdig met de overlegging van de bescheiden aan de algemene

ledenvergadering dient de accountant zich uit te hebben gesproken over de
getrouwheid van de stukken.
5. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1 en 2 minimaal
zeven jaar te bewaren.

VIII Statuten en reglementen
Artikel 23 Statutenwijziging
1.

2.

3.
4.

In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de
algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld.
Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste zeven dagen vóór de vergadering een afschrift van
dat voorstel aan alle leden toezenden.
Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het
doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 24 Reglementen

1. De organisatie, alsmede de taken en bevoegdheden van de SFN en haar organen
kunnen nader worden geregeld in afzonderlijke reglementen.
2. De in het eerste lid bedoelde reglementen worden vastgesteld en gewijzigd door
een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de
mededeling, dat aldaar vaststelling of wijziging van reglementen zal worden
voorgesteld.
3. Nieuwe reglementen, alsmede wijzigingen in reglementen, treden in werking op
de eenentwintigste dag na de dag waarop de algemene ledenvergadering het
besluit tot vaststelling of wijziging van het reglement heeft genomen, tenzij
anders zal worden bepaald.
4. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn niet van toepassing voor zover het gaat om de
door het Instituut Sportrechtspraak vast te stellen en krachtens overeenkomst
van toepassing verklaarde reglementen. Deze reglementen kunnen alleen worden
gewijzigd door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak.
5. Iedere vaststelling of wijziging van de statuten, alsmede van een reglement wordt
ter kennis van de leden gebracht onder vermelding van de datum van inwerkingtreding met letterlijke weergave van de tekst van aangenomen bepaling(en). Een
reglement dat door het Instituut Sportrechtspraak van toepassing is verklaard of
een reglement van het Instituut Sportrechtspraak dat gewijzigd is, dient via een
publicatie te worden medegedeeld aan alle leden.

IX Ontbinding vereffening
Artikel 25 Ontbinding, vereffening

1. De SFN wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene
ledenvergadering, genomen met ten minste twee derde van het aantal
uitgebrachte stemmen.
2. Het bepaalde in de leden 3 en 4 van artikel 22 is van overeenkomstige toepassing.
3. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt
de vereffening door het bestuur.
4. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan de leden, die ten tijde van het
besluit tot ontbinding lid zijn, maar aan een dan door de algemene
ledenvergadering aan te wijzen doel. Een besluit strekkende tot het aanwijzen
van een doel voor een eventueel batig saldo geschiedt overeenkomstig het eerste
lid.
5. Na ontbinding blijft de SFN voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen noodzakelijk is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de
statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de SFN uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd
de woorden 'in liquidatie'.
6. De algemene ledenvergadering benoemt de persoon onder wie de boeken en
bescheiden van de ontbonden de SFN na afloop van de vereffening gedurende

