
Gewenste wijzigingen Statuten Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging. 
 
Toevoegingen:  in het groen aangegeven 
Verwijdering:   in het rood aangegeven 
 
NIEUW – Artikel 8 Introducés en eisen aan de speler(s) en organisaties, ten aanzien van introducé(s) 
1. Introducés zijn natuurlijke personen van achttien (18) jaar of ouder, die deelnemen aan 

airsoftsportactiviteiten, maar (nog) geen lid zijn van de NABV.  
2. Een introducé moet altijd in het gezelschap zijn van een speler. 
3. Een speler magIndividuele spelers mogen met maximaal twee introducés deelnemen aan 

airsoftsportactiviteiten en de speler begeleidt te allen tijde de introducé(s). 
4. Een lid-organisatie die bevoegdheid bezit zoals bedoeld vereist in artikel 9 lid 1 Wet Wapens en 

Munitie mag met een onbeperkt aantal introducés deelnemen aan airsoftsportactiviteiten. 
Voorwaarde is hierbij dat de introducé als zodanig is aangewezen door de NABV en van te voren 
kenbaar is voor de introducé(es) tot welke lid/leden en speler(s) zij zich kunnen wenden tijdens het 
beoefenen van de sport. De veiligheid van de introducé(es) alsmede het toezicht op de introducé(es) 
dient hierbij gewaarborgd te blijven. 

45. Introducés mogen maximaal aan zes (6) airsoftsportactiviteiten per jaar deelnemen.  
56. Introducés dienen De speler of lid-organisatie dient een vooraf door de NABV voorgeschreven 

formulier ten aanzien van de introducé(s) in te vullen en te ondertekenen tezamen met de speler. 
67. De speler of lid-organisatie draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de aanwezigheid en voor 

de gedragingen van de introducé(s).  
78. De speler of lid-organisatie draagt er zorg voor dat de introducé zich houdt aan de verplichtingen die 

op de leden rusten. Indien de introducé zich hier niet aan houdt, geldt dit als een overtreding van de 
statuten, reglementen en, of besluiten door de speler of lid-organisatie. 

89. De NABV kan nadere regels stellen in het Huishoudelijk reglement betreffende de toelating van 
introducés. 

 
NIEUW – Artikel 10 Ledenadministratie 
1.  NABV houdt een ledenadministratie bij, waarin in ieder geval zijn opgenomen: 
 a. De gegevens van alle lid‐organisaties; 
 b. De volledige namen, geboortedatum, adresgegevens, contactgegevens, geslacht, VOG-

verklaring en gelijkende foto van alle leden, natuurlijke personen waaronder gewone leden en 
ereleden.  

2. Indien degene met wie wordt gecommuniceerd hiermee instemt, kunnen schriftelijke mededelingen 
aan respectievelijk van (organen van) de NABV geschieden door een langs elektronische weg 
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de (organen van de) NABV 
respectievelijk degene met wie wordt gecommuniceerd respectievelijk de (organen van de) NABV 
bekend is gemaakt.  

 
NIEUW – Artikel 12 Verplichtingen van de leden 
4. Lid-organisaties zijn verplicht: 
 a. Ervoor te zorgen dat hun statuten en reglementen geen bepalingen bevatten, welke in strijd zijn 

met de statuten en reglementen van de NABV; 
 b. zich bij het organiseren van airsoftsportactiviteiten aan alle toepasselijke regelgeving en 

vergunningsvoorwaarden te houden; 
 bc. Geen personen als lid toe te laten die niet tot het lidmaatschap van NABV zijn toegelaten, dus 

zijn geweigerd als lid van de NABV, of van wie de NABV het lidmaatschap heeft beëindigd; 
 cd. Ervoor te zorgen dat de door hen te organiseren, faciliteren of te exploiteren airsoftwedstrijden 

en airsoftevenementen ordelijk verlopen; 
 de. De statuten en reglementen in acht te nemen alsmede de voorschriften die, door of vanwege 

het bestuur met betrekking tot de handhaving van de orde of de veiligheid bij die wedstrijden of 
evenementen mochten worden gegeven, stipt op te volgen. 


