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GEDRAGSCODE LEDENRAAD NABV 

 

 

Ik verklaar dat ik, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst 

heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof, dat ik dat ik de plichten die mijn positie met zich meebrengt zal 

vervullen, volgens de bepalingen van onderstaande gedragscode: 

 

Artikel 1 Inleiding  

1.1 De gedragscode voor de Ledenraad (“de gedragscode”) van de Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging 

(“de NABV”) heeft tot doel het vastleggen en inkleuren van het handelen van de leden van de Ledenraad 

ten opzichte van de NABV, haar leden, haar mede-ledenraadsleden onderling en jegens derden. 

1.2 De gedragscode is een aanvulling op de statuten en de wet. De gedragscode wordt gepubliceerd op de 

NABV website.  

1.3 Dit reglement geeft, in aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen alsmede andere 

reglementen, aanvullende regels met betrekking tot aangelegenheden van de Ledenraad en 

gedragingen van ledenraadsleden.  Door het hanteren van deze gedragscode laat de Ledenraad zien dat 

zij integriteit en transparantie hoog in het vaandel heeft staan.  

 

Artikel 2 Algemeen  

2.1 De NABV heeft een Ledenraad. De Ledenraad vormt de algemene vergadering zoals bedoeld in de wet.  

2.2 De Ledenraad bestaat uit vierentwintig (24) personen die uit de leden van de NABV worden gekozen én 

zes (6) personen vanuit het platform airsoftorganisaties. Afgevaardigden worden voor een termijn van 

ten hoogste vier (4) jaar gekozen en zijn twee (2) keer herkiesbaar, tenzij het lidmaatschap van de 

Ledenraad is geëindigd.  

2.3 Ledenraadsleden streven er naar bij iedere Ledenraadsvergadering aanwezig te zijn en actief deel te 

nemen aan de vergadering, vanuit een kritische onafhankelijke opstelling ingegeven door de belangen 

van de NABV en de airsoftsport.  

2.4 Ledenraadsleden zullen tussentijds aftreden wanneer dat bij onvoldoende functioneren, 

onverenigbaarheid van belangen of anderszins geboden is naar het oordeel van de meerderheid van de 

Ledenraad.  

 

Artikel 3 Algemene taken en bevoegdheden  

3.1 De Ledenraadvergadering geldt als Algemene Vergadering van de NABV. De Ledenraad is het hoogste 

controlerende orgaan van de NABV en geeft als zodanig structuur aan de medezeggenschap van de 

leden.  

3.2 Het bestuur van de NABV legt over het gevoerde beleid verantwoording af aan de Ledenraad.  

3.3 De Ledenraad vormt een klankbord voor het bestuur en is tevens een communicatieve schakel tussen 

leden en het bestuur. De Ledenraad draagt (mede) zorg voor het bevorderen van ledenbetrokkenheid.  

Ledenraadsleden hebben een ambassadeursfunctie die is gericht op het bevorderen van een positieve 

identiteit van de NABV en de airsoftsport.  

3.4 Van de Ledenraadsvergaderingen wordt aan de leden verslag gedaan, voor zover dit onderwerpen 

betreft die niet vertrouwelijk behandeld hoeven te worden.  

 

 

 

 

 

        PARAAF_____________________ 
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Artikel 4 Geheimhouding 

4.1 Elk ledenraadslid is verplicht ten aanzien van alle informatie en de documentatie verkregen in het kader 

van zijn functie als lid van de Ledenraad discretie, en waar het vertrouwelijke informatie betreft 

geheimhouding in acht te nemen. 

4.2 Leden van de Ledenraad zullen niet in persoonlijke betrekkingen of in hun eigen voordeel gebruik 

maken van informatie die zij in de uitoefening van hun functie als ledenraadslid te weten zijn gekomen.  

4.3 Leden en oud-leden van de Ledenraad zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Ledenraad 

brengen of openbaar maken of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de NABV deze 

informatie openbaar heeft gemaakt. 

4.4 Elk (ex-)ledenraadslid dient zich te onthouden van het doen van mededelingen en commentaar naar en 

in de media over onderwerpen die in de Ledenraad besproken worden respectievelijk besproken zijn.   

  

Artikel 5 Informatie  

5.1 Het bestuur van de NABV verschaft de Ledenraad tijdig informatie die zij nodig heeft voor de 

uitoefening van haar bevoegdheden. De Ledenraad heeft het recht om de onderliggende stukken bij het 

bestuur van de NABV in te zien. 

5.2 Een ledenraadslid houdt geen informatie achter, tenzij deze informatie geheim of vertrouwelijk is.  

 

Artikel 6 Gedragingen ledenraadsleden  

6.1 De leden van de Ledenraad kennen hun bevoegdheden, verantwoordelijkheden en verplichtingen en 

gedragen zich naar beste vermogen. Ze geven voortdurend blijk van integriteit, eerlijkheid en 

zorgvuldigheid.  

6.2 De leden van de Ledenraad zijn in hun functioneren mede gericht op het meewegen van het algemeen 

belang van de NABV en/of de airsoftsport. Zij zullen openlijk geen standpunten uitdragen die strijdig zijn 

met de belangen van de NABV en/of de airsoftsport.  

6.3 De leden van de Ledenraad maken geen misbruik van hun positie en/of bevoegdheid als lid van de 

Ledenraad.  

6.4 De leden van de Ledenraad mogen hun invloed en/of stem niet laten kopen of beïnvloeden door geld, 

goederen of diensten die aan hen zijn gegeven of aan hen in het vooruitzicht zijn gesteld.  

6.5 De leden van de Ledenraad accepteren lunches, diners of werkbezoeken die door derden worden 

bekostigd alleen als deze voor het vervullen van hun functie noodzakelijk zijn.  

6.6 Gebruik van eigendommen van de NABV voor privé gebruik of het inzetten van medewerkers en/of 

vrijwilligers voor privé doeleinden door leden van de Ledenraad is niet toegestaan. 

 

 

 

DATUM________________________________________________ 

 

 

 

NAAM _________________________________________________ 

 

 

 

 

HANDTEKENING _________________________________________ 

 

 


