Huishoudelijk reglement van de NABV
(versie 11 juni 2022)
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Voorwoord
In dit reglement zijn de algemene regels vastgesteld voor de leden van de Nederlandse Airsoft
Belangen Vereniging (hierna: “de NABV”). Dit reglement geldt voor alle disciplines en voor alle leden in
de Airsoft sportbond, inclusief organisaties.
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Inhoud
Gebruikte begrippen

Airsoftapparaat:

Airsoftsport:

Airsoftsport evenement:

BB:

Dynamisch schieten:

Introducés:
Joule:

Marshall:

Skirm / Re-enactment:

Speelveld:

Speler:

Sportbeoefenaar:
Statisch schieten:
Verzamelaar:
3

|

Huishoudelijk Reglement (11 juni 2022)

Voorwerp dat een sprekende gelijkenis vertoont met
(vuur)wapens en kleine biologisch afbreekbare balletjes
afschiet van zes millimeter met een maximale schotkracht van
3,5 joule.
Sportactiviteit die individueel of in competitieverband wordt
beoefend, verdeeld in verschillende disciplines waarbij de
beoefenaars gebruik maken van Airsoftapparaten, die kleine
biologisch afbreekbare balletjes afschieten van zes millimeter
middels lucht, gas of veerdruk.
Wedstrijd, evenement, bijeenkomst, beurs of een van de
airsoftsportdisciplines waarbij gebruik wordt gemaakt van een
of meerdere Airsoftapparaten.
Projectiel in de vorm van een biologisch afbreekbaar balletje
met een diameter van zes millimeter waarvan het gewicht per
sportdiscipline is gereguleerd.
Sportdiscipline die beoefend wordt als individu of in
teamverband waarbij snel en accuraat een vooraf bepaald
parcours wordt afgelegd.
Zij die 18 jaar of ouder zijn, de Airsoftsport beoefenen, maar
geen lid zijn van de NABV.
Mondingsenergie, gemeten als mondingssnelheid in
combinatie met gewicht van de BB, te berekenen met gebruik
van een chronometer.
Een official van de Airsoftsport evenement organisatie of de
NABV die betrokken is bij de organisatie en begeleiding van
een Airsoftsport evenement en daarbij toezicht houdt op
veiligheid, fairplay, het naleven van regels en samenwerking
door spelers.
Sportdiscipline die beoefend wordt in teamverband met
tenminste twee teams waarbij het spelthema gebaseerd is op
een veelal militaire (historische) gebeurtenis.
Een afgezette en gemarkeerde zone in een
airsoftaccomodatie dat ingericht is voor Airsoftsport
evenementen. Speelveldenzijn door of in opdracht van de
NABV gecertificeerd als erkende airsoftlocatie.
Een lid-natuurlijk persoon van de NABV, die minimaal 18 jaar
oud is, de doelstelling van de NABV onderschrijft en de
Airsoftsport beoefent.
Eenieder die de airsoftsport beoefend.
Individuele sportdiscipline waarbij vanuit stilstand geschoten
wordt op kaart.
Een natuurlijk persoon die Airsoftapparaten verzamelt.

Hoofdstuk 1 – Evenementen
Artikel 1 – Disciplines
1. Binnen de Airsoftsport erkent de NABV diverse disciplines waaronder:
a. statisch doelschieten;
b. dynamisch doelschieten;
c. skirm / Re-enactment;
d. door het bestuur ingestelde disciplines.
2. Elke discipline kent eigen wedstrijdreglementen die van toepassing zijn op wedstrijden, toernooien
of evenementen die binnen die discipline worden georganiseerd.
3. Het Veiligheidsreglement is van toepassing op alle disciplines.
Artikel 2 – Plaatsen voor het beoefenen van de Airsoftsport
1. De Airsoftsport mag beoefend worden op niet voor publiek toegankelijke plaatsen indien
schriftelijke toestemming is gegeven door de eigenaar of ander tekenbevoegd persoon.
2. De Airsoftsport mag beoefend worden op voor publiek toegankelijke plaatsen indien schriftelijke
toestemming is gegeven door de Korpschef en het bestuur van de NABV. Alleen gecertificeerde
organisatoren kunnen hiervoor toestemming krijgen en er dient altijd een NABV afgevaardigde bij
aanwezig te zijn. De daarvoor verplichte vergunningen dan wel toestemmingen dienen hiervoor
toegekend te zijn.
3. Met inachtneming van het bovenstaande kan de Airsoftsport worden beoefend op de volgende
locaties op voorwaarde dat er een evenement hiervoor is aangemaakt en goedgekeurd op
mijn.nabv.nl:
a. erkende airsoftlocaties;
b. erkende schietsportverenigingen;
c. voor publiek toegankelijke plaatsen die voldoen aan de in artikel 2(2) genoemde voorwaarden;
d. inpandige thuislocaties;
e. locaties die expliciet zijn goedgekeurd voor privé-evenementen die voldoen aan de in artikel 3
genoemde voorwaarden.
Artikel 3 – Privé-evenementen
1. Voor het vervoer van een Airsoftapparaat naar een derde moet een verzoek via Mijn NABV worden
gedaan aan het verenigingsbureau van de NABV door het aanmaken van een privé-evenement,
tenzij het Airsoftapparaat wordt vervoerd van en naar een:
a. airsoftsport evenement in het buitenland, tenzij er sprake is van een tussenstop in Nederland;
b. erkenninghouder als bedoeld in de Wet wapens en munitie en de daarop gebaseerde lagere
wetgeving;
c. de in artikel 2(3) genoemde locaties.
2. Een verzoek voor het aanmaken van een privé-evenement kan daarnaast voor:
a. niet-commerciële trainingen voor maximaal 12 personen op voorwaarde dat de locatie niet voor
publiek toegankelijk is;
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b. niet-commerciële trainingen voor maximaal 20 personen onder de voorwaarden dat de locatie
niet voor publiek toegankelijk is en de locatie op voorhand is goedgekeurd door de NABV voor
de sportbeoefening in besloten vorm tot 20 personen;
c. onderhoud en/of reparatie;
d. particuliere verkoop, op voorwaarde dat verkoop geschiedt op het huisadres van de verzoeker;
e. foto en/of video opname, op voorwaarde dat deze opnamen Airsoftsport gerelateerd zijn;
f. andere aangelegenheden die Airsoftsport gerelateerd zijn.
Het verzoek moet minstens één dag voor het privé-evenement vóór 10:00 ‘s ochtends worden
ingediend. Een verzoek dat niet aan deze vereisten voldoet wordt automatisch afgekeurd.
Indien een verzoek wordt gedaan voor het aanmaken van een privé-evenement op een andere
locatie dan het huisadres van de verzoeker moet de verzoeker toestemming hebben van de
eigenaar of bewoner.
In de omschrijving bij het verzoek moet duidelijk worden vermeld of de eigenaar of bewoner als
bedoeld in lid 4 toestemming heeft gegeven, het privé-evenement buiten of binnen plaatsvindt en
wie toegang heeft tot de locatie.
Het verenigingsbureau van de NABV controleert het verzoek voor het aanmaken van een privéevenement en keurt deze goed als aan bovenstaande vereisten zijn voldaan. Na goedkeuring komt
het privé-evenement online te staan. Tegen het besluit van het verenigingsbureau staat geen
bezwaar of beroep open.
Een verzoek voor het aanmaken van een privé-evenement wordt altijd afgekeurd indien het privéevenement:
a. plaatsvindt op voor het publiek toegankelijke plaatsen;
b. een (semi-) commercieel karakter heeft;
c. overnachtingen bevat;
d. meer dan 12 deelnemers kent tenzij de locatie is aangemerkt als geschikt.
Niet voor publiek toegankelijke locaties kunnen door het bestuur van de NABV worden aangemerkt
als geschikt voor niet-commerciële trainingen tot 20 personen mits:
a. de locatie de afgelopen 12 maanden is gecontroleerd door de NABV;
b. op de locatie wordt gewerkt conform het veiligheidsreglement van de NABV op alle momenten
dat daar de airsoftsport wordt beoefend.
De NABV is op geen enkele wijze aansprakelijk en kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden
voor welke schade dan ook welke voortvloeit uit een privé-evenement.

Artikel 4 – Opslag en vervoer Airsoftapparaat
Vervoer en opslag van airsoftapparaten is nader uitgewerkt in het Veiligheidsreglement.
Artikel 5 – Joule limieten / mondingsenergie
1. Een Airsoftapparaat heeft een maximum wettelijke schotkracht van 3,5 joule.
2. Binnen dit wettelijke maximum kent iedere airsoft discipline weer specifieke joule limieten. Deze
specifieke limieten zijn per discipline nader uitgewerkt in de Wedstrijdreglementen.
3. Een organisator van een Airsoftsport evenement kan een lagere limiet vaststellen dan in het
Wedstrijdreglement is bepaald.
4. Indien het Wedstrijdreglement dit voorschrijft is een joule meting voorafgaand aan het evenement
verplicht.
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5. Het aantal joule wordt gemeten door het afschieten van één BB door de chronometer. Er kunnen
meerdere metingen plaatsvinden om een gemiddelde mondingssnelheid te bepalen.
6. Het is niet toegestaan de mondingsenergie te beïnvloeden om door een joule meting heen te
komen.

Artikel 6 – Vereiste documenten
1. Bij deelname aan een Airsoftsport evenement dienen de volgende documenten altijd te kunnen
worden overgelegd:
a. identiteitsbewijs (ID-kaart, rijbewijs of paspoort); en
b. geldig bewijs lidmaatschap van de NABV of introducéverklaring of buitenlandverklaring
(exemption).
Artikel 7 – Onderbreking Airsoftsport evenement
1. Een Airsoftsport evenement dient onmiddellijk onderbroken te worden indien:
a. onbevoegden de locatie betreden, waaronder toeschouwers, passanten etc.;
b. overheidsdiensten de locatie betreden, waaronder politie, brandweer en ambulance;
c. er sprake is van nood of gevaar zoals extreem weer, brand etc.
2. Alle spelers en Introducés dienen de Airsoftapparaten in veilige toestand te brengen zodra een
evenement wordt onderbroken en de aanwijzingen van de Organisatie dan wel overheidsdiensten
te volgen.
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Hoofdstuk 2 – Gedrag en uitrusting
Artikel 8 – Fair Play, sportiviteit
1. Spelers dienen:
a. alle deelnemers, organisatoren en hun (vrijwillige) medewerkers met respect en hoffelijkheid te
behandelen;
b. beslissingen van de NABV, organisatoren en Marshalls te respecteren;
c. andere sportbeoefenaars aan te zetten tot het mijden van onbehoorlijk gedrag en aan te
moedigen tot het melden van onbehoorlijk gedrag;
d. de-escalerend te reageren op onbehoorlijk gedrag;
e. te voldoen aan alle opgelegde normen, regels en voorschriften van de NABV en een organisator;
f. geen gedrag te vertonen dat het imago van de Airsoftsport schaadt of de sport in een negatief
licht stelt;
g. geen gedrag te vertonen dat de belangen van de NABV en haar organen schaadt;
h. geen beeldmateriaal van airsoftapparaten te delen op een wijze die de sport, de NABV of haar
organen schade kan toebrengen;
i. bij het plaatsen van beeldmateriaal over de airsoftsport of airsoftapparaten ervoor te zorgen dat
impliciet of expliciet kenbaar is dat het om de airsoftsport dan wel airsoftapparaten gaat.
2. Deelnemers aan evenementen of wedstrijddisciplines waarin het is toegestaan om elkaar te raken
met BB’s, moeten, zodra ze zijn geraakt, hun ‘HIT’ nemen door dit te melden op de in het
Wedstrijdreglement voorgeschreven wijze.
Artikel 9 – Benodigde uitrusting
1. Voor het beoefenen van de Airsoftsport dient de sportbeoefenaar minimaal te beschikken over
oog- en/of gezichtsbescherming die voldoet aan de normen zoals nader zijn uitgewerkt in het
Veiligheidsreglement.
2. Indien de sportbeoefenaar niet in het bezit is van bovengenoemde oog- of gezichtsbescherming, is
toegang tot de daadwerkelijke sportlocatie niet mogelijk tenzij deze ter beschikking wordt gesteld
door een derde partij.
3. Voor het beoefenen van de Airsoftsport dient de sportbeoefenaar te beschikken over een of
meerdere Airsoftapparaten.
Artikel 10 – Verboden uitrusting en uitingen
1. In het Veiligheidsreglement is nader uitgewerkt welke uitrusting niet is toestaan.
2. Het is tijdens alle Airsoftsport evenementen ten strengste verboden symbolen, insignes of
onderscheidingen te dragen met politieke, ideologische of religieus kenmerken.
3. Het dragen van insignes, onderscheidingen, logo’s of andere beeldmerken van de Nederlandse- of
buitenlandse krijgsmacht is voor en na het Airsoftsport evenement verboden, tenzij de wet anders
bepaalt.
4. Belanghebbenden, onder wie veteranen of personen in actieve dienst, kunnen een verzoek indienen
bij het bestuur van de NABV op een (algemeen) verbod tijdens Airsoftsport evenement(en) voor
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het dragen van specifieke insignes, onderscheidingen, logo’s of andere beeldmerken van de
Nederlandse- of buitenlandse krijgsmacht.
5. Het is niet toegestaan om de Airsoftsport te beoefenen in kostuums, carnavalskleding en/of
(andere) uitdossingen die niet passend zijn bij de aard en het karakter van de Airsoftsport, tenzij het
bestuur anders bepaald. Het bestuur van de NABV kan verzoeken van sportorganisaties
goedkeuren voor de organisatie van thematische evenementen, wedstrijden en bijeenkomsten (bijv.
Halloween, Kerst, Carnaval).
6. NABV leden, introducés en buitenlandse spelers mogen zowel bij de heenreis als terugreis van een
Airsoftsport evenement niet in volledige camouflage kleding en/of tactische kleding reizen. Het is
alleen toegestaan in een camouflagebroek te reizen. Het dragen van een camouflage hemd, shirt
e.d. is dus niet toegestaan. Dit geldt dus ook voor tactische vesten, holsters, helmen e.d.
Artikel 11 – Verboden handelingen
1. Het is ten strengste verboden discriminerende of racistische uitingen te doen tijdens Airsoftsport
evenementen.
2. Het is niet toegestaan om martelingen, verminkingen of schendingen van de menselijke
waardigheid – al dan niet geacteerd – onderdeel te laten zijn van een Airsoftsport evenement.
3. Het is niet toegestaan om de Airsoftsport te gebruiken voor andere doeleinden dan de primaire
beoefening van de Airsoftsport. Voorbeelden (niet-limitatief) van niet toegestaan gebruik van
Airsoftapparaten zijn het ontwapenen als onderdeel van zelfverdediging (bv. Krav Maga) en
vergaande roleplaying waarbij airsoftapparaten een middel zijn om een setting te creëren die zo
realistisch mogelijk is zonder echte vuurwapens te gebruiken.
4. Airsoftsport is geen contactsport: tackelen, ontwapenen, duwen, trekken, vastgrijpen, slaan,
schoppen of andere vormen van fysiek geweld of dreiging daarmee is ten strengste verboden, zelfs
als andere spelers daarmee expliciet hebben ingestemd of lijken in te stemmen.
5. Het is niet toegestaan om spelers te intimideren, te bespotten of de beoefening van de sport
onmogelijk te maken door agressief of intimiderend gedrag.
Artikel 12 – Gebruik van verdovende/stimulerende/bedwelmende middelen
Het is ten strengste verboden de Airsoftsport te beoefenen onder invloed van alcohol en/of stoffen die
door het WADA zijn verboden in wedstrijdverband (S6, S7, S8, S9), waaronder o.a. cannabis, cocaïne en
andere (designer) drugs. De NABV kent geen gedoogbeleid ten opzichte van overtreders van dit
reglementsartikel noch tegen organisaties die overtreders faciliteren.
Artikel 13 – Actief in de airsoftsport
1. De NABV is wettelijk verplicht te verifiëren dat haar leden actieve beoefenaars van de sport zijn;
2. Ieder lid is dient hiervoor op uiterlijk 31 januari van het nieuwe verenigingsjaar zijn/haar airsoft
activiteiten van het afgelopen jaar door te geven via www.mijn.nabv.nl.
3. Airsoft activiteiten die in aanmerking komen om door te geven zijn:
a. deelname aan binnenlandse of buitenlandse evenementen;
b. trainingen thuis, zowel individueel als in team- of verenigingsverband;
c. deelname aan wedstrijden of evenementen in een van de erkende disciplines;
d. deelname aan workshops en/of opleidingen die georganiseerd worden door de NABV.
4. Personeel en vrijwilligers van de NABV en organisatoren zijn van deze verplichting vrijgesteld.
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Hoofdstuk 3 – Organisaties
Artikel 14 – Organisaties
1. Organisatoren zijn natuurlijke of rechtspersonen die in verenigingsverband en conform het
licentiereglement Airsoftsport evenementen organiseren, exploiteren of faciliteren op commerciële
of niet-commerciële basis.
2. Organisatoren zijn lid van de NABV als lid-organisatie of hebben een overeenkomst met de NABV.
3. Om in aanmerkingen te komen voor een lidmaatschap of een licentieovereenkomst dienen
organisaties te beschikken over een positief auditrapport en de kosten hiervan te hebben voldaan.
4. Lid-organisaties worden ingedeeld in het Platform Airsoft Organisatoren.
5. De contributie van lid-organisaties wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van de NABV, dat
onderscheid kan maken in de hoogte van de contributie voor commerciële en niet-commerciële
organisaties.
6. De kosten die verbonden zijn aan een licentie voor organisaties die geen lid zijn van de NABV,
worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur van de NABV.
7. Bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van lid-organisaties en aangesloten organisaties die
airsoftsportgerelateerde functies bekleden, dienen ook een persoonlijk lidmaatschap te hebben als
speler of functionaris.
8. Lid-organisaties kunnen hun lidmaatschap opzeggen tot 4 weken voor het einde van het
verenigingsjaar.
9. Aangesloten organisaties kunnen na het eerste jaar hun licentieovereenkomst maandelijks
opzeggen.
Artikel 15 – Vrijheid voor organisatoren
1. Met in achtneming van de door de NABV op gestelde reglementen kan de bij de NABV aangesloten
organisator vrij besluiten over omvang, duur, doelstelling of andere aspecten van het Airsoftsport
evenement. Uitzondering hierop zijn de expliciet benoemde verboden handelingen die zijn
benoemd in artikel 10 en 11.
2. Organisatoren dienen zich te onthouden van het organiseren, exploiteren of faciliteren van:
a. feesten of partijen, waarbij met Airsoftapparaten op niet abstracte doelen wordt geschoten; en
b. evenementen, waarbij tijdens of voorafgaand aan het Airsoftsport evenement alcohol wordt
geschonken.
3. De NABV kan aanvullende regels voorschrijven in Wedstrijdreglement, Veiligheidsreglement of
Licentiereglement.
4. Er kunnen in geen geval regels, eisen of voorschriften worden vastgelegd door organisaties die in
strijd zijn met de Nederlandse wet of de door de NABV opgestelde reglementen.
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Hoofdstuk 4 – Overige belanghebbenden
Artikel 16 – Officials
1. Official (o.a. marshalls, scheidsrechters, range officers, referees) leiden het evenement onder
aansturing van de organisator, zijnde NABV of organisatoren zoals uitgewerkt in de statuten.
2. De opdrachten, aanwijzingen en instructies van officials en organisatoren dienen opgevolgd te
worden.
3. Officials dienen als zodanig herkenbaar te zijn.
4. Officials zijn bevoegd spelers te sanctioneren conform Wedstrijdreglement en
Veiligheidsreglement, en dienen verwijderingen van spelers van het speelveld binnen 24 uur te
rapporteren aan de NABV.
5. Officials houden zich aan de Gedragscode (Vrijwillige) Medewerkers NABV, die wordt vastgesteld
door het bestuur van de NABV.
Artikel 17 - Verzamelen in het kader van sportbeoefening
1. Personen die in het kader van de sportbeoefening airsoft apparaten verzamelen, dienen te voldoen
aan de wettelijke eisen evenals de reglementen opgesteld door de NABV.
2. Een verzamelaar moet naast het verzamelen ook op andere wijze actief zijn in de Airsoftsport
(bijvoorbeeld trainingsactiviteiten).
Artikel 18 – Airsoftsport beoefenaars uit andere landen
1. Artikel 17E van de Regeling Wapens en Munitie is leidend bij de beoefening van de Airsoftsport
door beoefenaars uit andere landen.
2. Airsoftsport beoefenaars uit andere landen die in Nederland willen deelnemen aan een Airsoftsport
evenement dienen op eerste vordering van een opsporingsambtenaar een uitnodiging voor of een
bewijs van deelname aan het evenement onverwijld ter inzage te verstrekken.
3. Airsoftsport beoefenaars uit andere landen die in Nederland willen deelnemen aan een Airsoftsport
evenement, dienen zich te houden aan de reglementen opgesteld door de NABV alsmede de
eventueel aanvullende reglementen opgesteld door de organisator.
Artikel 19 – Introducés van spelers en Organisaties en eisen ten aanzien van introducés
1. Een introducé moet altijd in het gezelschap zijn van een speler, zijnde lid van de NABV of een
functionaris van een organisatie, zijnde lid van de NABV.
2. De persoon of organisatie die introduceert, draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de
aanwezigheid en voor de gedragingen van de introducé(s) op het gebied van aansprakelijkheid en
eventuele sancties in het kader van tuchtrecht.
3. Een introducé mag enkel Airsoftapparaten voorhanden hebben op de locatie van het Airsoftsport
evenement. Een speler, zijnde lid, mag een Airsoftapparaat op de locatie overdragen aan een
introducé voor de duur van het Airsoftsport evenement.
4. Introducés mogen maximaal aan zes Airsoftsport evenementen deelnemen per jaar.
5. De speler dient een vooraf door de NABV voorgeschreven formulier ten aanzien van introducé(s)
naar waarheid in te vullen.
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6. Een speler mag met maximaal twee introducés tegelijkertijd deelnemen aan een Airsoftsport
evenement; de speler begeleidt de introducé(s) te allen tijde.
7. De speler, zijnde het lid, draagt er zorg voor dat zijn/haar introducés zich houden aan de
verplichtingen die op alle spelers rusten. Indien de introducé zich hier niet aanhoudt, geldt dit als
een overtreding van de statuten, reglementen en/of besluiten van de NABV door de speler.
8. Introducés van organisaties staat de NABV enkel toe indien de organisaties ten kantore van de
NABV jaarlijks inzage biedt in de erkenning die nodig is voor het ter beschikking stellen van
airsoftapparaten.
9. Introducés van organisaties dienen een vooraf door de NABV voorgeschreven formulier in te vullen
voordat zij kunnen deelnemen aan evenementen in verenigingsverband.
10. Een organisatie kan meer dan twee introducés laten deelnemen aan een airsoftsport evenement, op
voorwaarde dat voor de begeleiding tenminste een NABV-gecertificeerde marshall is aangewezen.
11. De organisatie draagt er middels de inzet van gecertificeerde marshalls zorg voor dat introducés
zich houden aan de verplichtingen die op alle spelers rusten. Indien de introducé zich hier niet
aanhoudt, geldt dit als een overtreding van de statuten, reglementen en/of besluiten van de NABV.
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Hoofdstuk 5 - Ledenraad
Artikel 20 – Voordracht en kandidatuur ledenraad
1. Alle volwaardige leden kunnen zich kandidaat stellen voor de ledenraad.
2. De voordracht tot kandidaat-lid dient schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur, waarbij het
bestuur kan kiezen voor digitale aanmelding.
3. Elk kandidaat-lid dient te voldoen aan het “functieprofiel lid ledenraad” dat nader is uitgewerkt in
het Reglement Profielschetsen. Toetsing hierop zal door de selectiecommissie ledenraad
plaatsvinden.
4. Het “functieprofiel lid ledenraad” wordt op voordracht van het bestuur vastgesteld door de
ledenraad en geldt als het selectieprofiel zoals genoemd in de statuten.
Artikel 21 – Functioneren ledenraad
1. Alle ledenraadsleden die namens gewone leden, zijnde sporters, zitting hebben in de Ledenraad,
dienen te voldoen aan de eisen gesteld in het “functieprofiel lid ledenraad” zoals uitgewerkt in het
Reglement Profielschetsen.
2. Alle ledenraadsleden zijn gehouden aan de “gedragscode ledenraad”. De “gedragscode ledenraad”
wordt op voordracht van het bestuur vastgesteld door de ledenraad.
3. Indien een ledenraadslid niet langer voldoet aan het functieprofiel krijgt het ledenraadslid 14 dagen
de tijd om te voldoen aan het functieprofiel of wordt het ledenraadslid geacht vrijwillig af te treden.
4. Indien een ledenraadslid zich niet houdt aan de gedragscode ledenraad, kan dit leiden tot ontslag
door de ledenraad overeenkomstig de hierover opgenomen bepalingen in de Statuten.
Artikel 22 - Selectiecommissie ledenraad
1.

2.

3.
4.
5.

6.
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Het bestuur stelt een selectiecommissie in die onder de verantwoordelijkheid van het bestuur voor
de duur van twee jaar wordt benoemd. De selectiecommissie komt minimaal twee (2) keer per jaar
bijeen en rapporteert aan het bestuur.
De selectiecommissie bestaat uit een (1) lid van ledenraad, een (1) bestuurslid en minimaal een (1)
lid (natuurlijke persoon) dat geen zitting heeft in ledenraad of bestuur, waarbij de directie het
ambtelijke secretariaat voert of zich daarin laat vertegenwoordigen.
Kandidaten voor de zetel(s) van het lid of de leden die geen zitting hebben in de ledenraad of het
bestuur, worden aangetrokken via de officiële mededelingen van de NABV.
De selectiecommissie is belast met het voorbereiden en het opmaken van voordrachten voor de
Ledenraad.
De selectiecommissie draagt ervoor zorg dat de voordracht(en) bijdragen aan een goede
samenstelling van de Ledenraad, waardoor de Ledenraad een goede afspiegeling vormt van het
ledenbestand, zowel qua spreiding over Nederland als qua beoefende speldiscipline, waarbij
rekening wordt gehouden met diversiteit in brede zin en voldoende kennis en kunde
aanwezig is binnen de Ledenraad.
De mogelijkheid tot kandidaatstelling voor de functie van afgevaardigde voor de gewone leden
wordt door de selectiecommissie tijdig en uiterlijk zes (6) weken voor de vergadering waarop de
(her)installatie van de afgevaardigden is geagendeerd, medegedeeld aan de gewone leden en door
middel van publicatie via het officiële orgaan openbaar gemaakt, met vermelding van de datum
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waarop de termijn voor kandidaatstelling sluit. Kandidaatstelling geschiedt schriftelijk of langs
elektronische weg.
7. De Selectiecommissie toetst alle kandidaten voor de functie van afgevaardigde voor de gewone
leden aan het Huishoudelijk reglement, de daarin opgenomen eisen en aan de profielschets(en) en
stelt de kandidatenlijst op, die door het bestuur wordt vastgesteld.
Artikel 23 - Kiescommissie Ledenraad
1. De kiescommissie bestaat uit drie (3) leden-natuurlijke personen, waarbij de directie van de NABV
het ambtelijke secretariaat voert of zich daarin laat vertegenwoordigen.
2. De kiescommissie wordt benoemd door het bestuur voor de duur van vier jaar. Vacatures worden
gepubliceerd in de officiële mededelingen van de NABV en zo spoedig mogelijk ingevuld.
3. De kiescommissie is belast met het toezicht op de ledenraadsverkiezing en is bevoegd de
ledenraadsverkiezing ongeldig te verklaren en een nieuwe verkiezing te gelasten.
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Hoofdstuk 6 – Bestuur
Artikel 24 – Samenstelling, taken en bevoegdheden bestuur
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen, die door de Ledenraad worden
benoemd. Benoeming geschiedt uit de leden.
2. Het bestuur is belast met het besturen van NABV met inachtneming van het bepaalde omtrent zijn
bevoegdheden in de wet, Statuten, dit reglement en de gedragscode Bestuur NABV.
3. Het bestuur zet jaarlijks de ambities, uitgangspunten en beoogde resultaten inzake het beleidsplan
en de bijbehorende begroting uiteen.
4. Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de ledenraad.
5. Het bestuur is bevoegd, met inachtneming van de toepasselijke reglementaire bepalingen, landelijk
geldende voorschriften vast te stellen voor de uitvoering en naleving van de in dit reglement
genoemde artikelen, het krachtens dit reglement vastgestelde beleid en de krachtens dit reglement
vastgestelde algemene regels.
6. Het bestuur is tevens belast met de uitvoering van de door de ledenraad genomen besluiten, met
inachtneming van de geldende reglementaire bepalingen.
7. Onverminderd zijn eindverantwoordelijkheid, is het bestuur bevoegd door hem te bepalen taken
geheel of gedeeltelijk te delegeren aan het Verenigingsbureau en commissies als bedoeld in lid 7.
8. Het bestuur is te allen tijde bevoegd commissies met bijzondere opdracht in te stellen en hun
benoeming, taak en werkwijze te regelen, onverminderd de eindverantwoordelijkheid van het
bestuur voor de aangelegenheid waarop de opdracht betrekking heeft.
Artikel 25 – Selectiecommissie bestuur
1. De Selectiecommissie Bestuur bestaat uit drie leden-natuurlijke personen.
2. De Selectiecommissie Bestuur wordt door het bestuur benoemd voor de duur van twee jaar.
3. De Selectiecommissie Bestuur is belast met het voordragen van kandidaten voor een openstaande
bestuursfunctie zoals vastgelegd in artikel 13 van de statuten.
4. De Selectiecommissie bestaat uit een (1) lid van ledenraad en twee (2) bestuursleden. De
Selectiecommissie Bestuur komt bijeen indien de situatie daarom vraagt.
5. De voordracht(en) worden door de Selectiecommissie Bestuur gedaan aan de
Ledenraad.
6. De voordracht van de Selectiecommissie Bestuur wordt bij de oproeping vóór de
vergadering medegedeeld. Een voordracht door tien (10) of meer leden moet vóór
aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
7. Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een met ten
minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Ledenraad.
8. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de Ledenraad overeenkomstig het voorgaande
lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de Ledenraad vrij in de
keus.
9. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die
voordrachten.
10. De benoeming van een bestuurslid geschiedt door de Ledenraad uit een of meer
bindende voordrachten. Tot het opmaken van een voordracht zijn bevoegd zowel de
Selectiecommissie Bestuur als tien (10) leden.
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Hoofdstuk 7 – Financiële verplichtingen
Artikel 26 – Contributie en financiële verplichtingen
1. Leden en lid-organisaties dragen bij aan de NABV middels een jaarlijkse contributie.
2. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van de NABV.
3. Indien een lid of lid-organisatie de financiële verplichtingen die volgen uit contributie of
administratieve kosten niet voldoet binnen de termijnen die daarvoor gesteld zijn in de wet of in
reglementen of besluiten van de NABV, kan het lidmaatschap door het bestuur van de NABV
worden opgezegd.
4. Indien van een lid of lid-organisatie waarvan het lidmaatschap is opgezegd, zich binnen een periode
van 24 maanden na die opzegging opnieuw aanmeldt als lid van de NABV dan laat de NABV deze
persoon toe als lid mits:
- is voldaan aan de toegangsvoorwaarden zoals beschreven in de statuten en reglementen;
- alle nog openstaande posten, eventueel vermeerderd met administratiekosten en rente, zijn
voldaan.
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Hoofdstuk 8 – Overige bepalingen
Artikel 27 – Slotbepaling
1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
2. Dit reglement treedt per 11 juni 2022 in werking.
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