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Artikel 1 – Begrippen 

1. Organisatoren zijn zowel commerciële airsoftorganisaties als niet-commerciële airsoftorganisaties die lid zijn 
van de Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging (hierna aan te duiden als NABV), als organisaties die met de 
NABV een licentieovereenkomst hebben gesloten, zogenaamde aangesloten organisaties. 

2. Lid-organisaties zijn niet-commerciële airsoftorganisaties en commerciële airsoftorganisaties, die zich op het 
in artikel 2 van de NABV-statuten gestelde doel richten, dan wel activiteiten, waaronder het organiseren, 
exploiteren of faciliteren van airsoftactiviteiten of airsoftevenementen verrichten die met dit doel 
samenhangen en voldoen aan de in de NABV-statuten en het in het Huishoudelijk reglement (van de NABV) 
en/of het NABV-licentiereglement gestelde eisen. 

3. Commerciële airsoftorganisaties zijn lid-organisaties met rechtspersoonlijkheid (waaronder bijvoorbeeld 
BV’s), niet zijnde stichtingen of verenigingen, alsmede lid-organisaties zonder rechtspersoonlijkheid 
(waaronder bijvoorbeeld eenmanszaken), die zich op het in artikel 2 van de NABV-statuten gestelde doel 
richten, dan wel activiteiten verrichten die met dit doel samenhangen en voldoen aan de in het Huishoudelijk 
reglement (van de NABV) gestelde eisen. 

4. Lid-stichting is een stichting die zich op het in artikel 2 van de NABV-statuten gestelde doel richt, dan wel 
activiteiten verricht die met dit doel samenhangen en voldoet aan de in het Huishoudelijk reglement (van de 
NABV) gestelde eisen. 

5. Lid-vereniging is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, die zich op het in artikel 2 van de NABV-
statuten gestelde doel richt, dan wel activiteiten verricht die met dit doel samenhangen en voldoet aan de in 
het Huishoudelijk reglement (van de NABV) gestelde eisen. Onder het begrip lid-vereniging vallen ook omni-
verenigingen met een afdeling ‘airsoft’ 

6. Niet-commerciële airsoftorganisaties zijn lid-verenigingen of lid-stichtingen die zich op het in artikel 2 van 
de NABV-statuten gestelde doel richten, dan wel activiteiten verrichten die met dit doel samenhangen en 
voldoen aan de in het Huishoudelijk reglement (van de NABV) gestelde eisen. 
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Artikel 2 – Algemeen 

1. Dit platformreglement bevat uitvoeringsbepalingen t.b.v. het Platform Airsoftorganisaties ter nadere 
uitwerking van de Statuten en het Huishoudelijk reglement van de NABV. 

2. Het Platform Airsoftorganisaties is onderdeel van de NABV en maakt daar onverbrekelijk deel van uit. 
3. Het platform kent een vertegenwoordiging van airsoftorganisatoren in de ledenraad van maximaal zes (6) 

leden. 

Artikel 3 – Doel 

1. Het platform stelt zich ten doel de airsoftorganisaties te verenigingen en hun airsoftsport gerelateerde 
belangen te behartigen en te bevorderen, in de ruimste zin van het woord. 

2. Het platform tracht deze doelen te bereiken door: 
- onder auspiciën van het bestuur (en/of diens gedelegeerde) discussie-, studie- en 

voorlichtingsbijeenkomsten te (doen) organiseren en (nieuwe) lid-organisaties te informeren; 
- kennis uit te wisselen en hun deskundigheid en vaardigheden te ontwikkelen, ten behoeve van de 

airsoftsport; 
- de inbreng en/of vertegenwoordiging van platformleden te bevorderen; 
- organen van de NABV te adviseren over te ontwikkelen producten en diensten; 
- onder auspiciën van het bestuur (en/of diens gedelegeerde) op de airsoftsport gerichte opleidingen, 

trainingen en (bij)scholingen te (doen) verzorgen; 
- projectmatige samenwerkingen aan te gaan. 

Artikel 4 – Organisatie, Deelname en Vertegenwoordiging 

1. Een platformraad is de algemene vergadering van het platform en bestaat uit alle bij het platform ingedeelde 
lid-organisaties. 

2. De platformraad benoemt zes (6) stemgerechtigde afgevaardigde(n) die hun platform in de ledenraad van de 
NABV vertegenwoordigen, zogeheten ledenraadsleden.  

3. Bij de benoeming van zes (6) stemgerechtigde afgevaardigde(n) moet worden gestreefd naar een 
evenwichtige representatie van airsoftorganisaties die actief zijn binnen het taakgebied van het platform.  

4. Maximaal drie (3) stemgerechtigde afgevaardigde(n) wiens activiteiten hoofdzakelijk commercieel van aard 
zijn, vertegenwoordigen de commerciële lid-organisaties in de ledenraad.  

5. Maximaal drie (3) stemgerechtigde afgevaardigde(n) wiens activiteiten louter niet-commercieel van aard zijn, 
vertegenwoordigen de niet-commerciële lid-organisaties in de ledenraad. 

6. De zes (6) stemgerechtigde afgevaardigden hebben -met inachtneming van de statutair vastgestelde 
zittingsduur- namens het platform, zitting in de ledenraad van de NABV (zie artikel 22 NABV-statuten).  

7. Het bestuur (of diens gedelegeerde) stelt een rooster van aftreden vast voor de stemgerechtigde 
afgevaardigden en de voorzitter van het platform.  

8. De deelname aan het platform staat open voor airsoftorganisaties met een volwaardig organisatie-
lidmaatschap van de NABV. 

9. Het platform wordt bij de uitvoering van haar taken bijgestaan door het bestuur (en/of diens gedelegeerde). 
10. Platformleden zullen tussentijds aftreden, wanneer dat bij onvoldoende functioneren, onverenigbaarheid van 

belangen, het staken van hun airsoftsport organiseeractiviteiten of anderszins geboden is. 
11. Het lidmaatschap van de platformraad is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur, de 

tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak, geschillencommissie en het 
lidmaatschap van de ledenraad behoudens zes (6) stemgerechtigde afgevaardigden conform artikel 22.2.b. 
van de Statuten.  
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Artikel 5 – Voorzitter 

1. De platformraad kiest uit zijn midden een (technisch) voorzitter. 
2. De voorzitter wordt bij meerderheid van stemmen benoemd en ontslagen. 
3. De voorzitter is onder meer belast met de volgende taken: 

- het (technisch) voorzitten van de vergadering van de platformraad; 
- contact onderhouden met het bestuur (en/of diens gedelegeerde); 

- het vertegenwoordigen van het platform in overleggen met het bestuur (en/of diens gedelegeerde) en/of 
in voorkomende gevallen bij externe aangelegenheden. 

4. Bij afwezigheid van de voorzitter wijst de platformraad een vervanger aan. 
5. De termijn van het voorzitterschap is één (1) jaar. De platformraad kan de voorzitter steeds herbenoemen 

met een maximum van vier (4) termijnen. 

Artikel 6 – Vergadering 

1. De platformraad benoemt afgevaardigden, die het platform in de ledenraad vertegenwoordigen. 
2. Jaarlijks wordt ten minste één (1) vergadering van de platformraad gehouden. 
3. Een buitengewone vergadering van de platformraad wordt gehouden op verzoek van het bestuur of van een 

zodanig aantal stemgerechtigden als bevoegd is tot het uitbrengen van een derde gedeelte van de stemmen in 
de vergadering van de platformraad. 

4. In vergadering(en) wordt aandacht besteed aan de actuele ontwikkelingen op het gebied van het organiseren 
van de airsoftsport. 

5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het platform. 
6. Het bestuur (of diens gedelegeerde) draagt zorg voor de inhoudelijke, redactionele en agenda technische 

afhandeling van de vergadering (waaronder het verzenden van de agenda en de benodigde stukken), alsmede 
de verslaglegging. 

7. Besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij gelijke stemming beslist de voorzitter. Het ter 
vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Wordt 
echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt 
een nieuwe stemming plaats. 

8. Iedere aanwezige airsoftorganisator heeft een stem in de platformraad. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk. 
9. Een besluit van de platformraad heeft de status van advies aan het bestuur en/of de ledenraad. 
10. De oproep voor de vergadering vindt plaats d.m.v. een bekendmaking in de vorm van een (digitale) publicatie 

door het bestuur (of diens gedelegeerde. 

Artikel 7 – Overige bepalingen 

1. Alle leden van de platformraad tekenen de gedragscode platformraad. 
2. Het platformreglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de ledenraad bij gewone meerderheid. 
 

Artikel 8 – Inwerkingtreding 

1. Dit reglement treedt per 10 juli 2021 in werking. 
 


