REGLEMENT TOELATINGSEISEN
(ingevolge artikel 34 lid 1 sub b van de statuten van NOC*NSF)

ALGEMEEN
Nieuwe leden komen in eerste instantie uitsluitend in aanmerking voor een aspirant lidmaatschap. Het
aspirant-lidmaatschap heeft een eigen set rechten en plichten, inclusief een gezamenlijk te bepalen
ontwikkelperspectief. Bij aanmelding als aspirant-lid dient in beginsel al te zijn voldaan aan de criteria
voor een gewoon lidmaatschap, zoals hieronder nader is omschreven. Na een periode van twee jaar
besluit de Algemene Vergadering van NOC*NSF of het aspirant lidmaatschap wordt omgezet in een
gewoon (volledig) lidmaatschap.
Geassocieerden zijn geen lid (in de zin als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) van
NOC*NSF en hebben als aangeslotenen beperkte rechten en plichten.
De rechten en plichten van de leden van de NOC*NSF en geassocieerden zijn opgenomen als bijlage
bij dit reglement en maken hiervan onverbrekelijk deel uit.

I

CRITERIA VOOR GEWONE LEDEN

1.

Onder gewone leden worden verstaan leden, zijnde verenigingen met volledige
rechtsbevoegdheid die de beoefening van een bepaalde sport of van meer dan één sport
bevorderen en organiseren, hierna te noemen: “sportbond’.
De organisatie betreft zowel de bundeling van de individuele sportbeoefenaren (hierna:
“sporters”), als ook de regelgeving voor de sportbeoefening, c.q. de (spel)regels van
wedstrijden op alle niveaus en de begeleiding van de beoefenaren ten aanzien van de sport
c.q. de voorbereiding van de wedstrijddeelnemers op de wedstrijden.

2.

a. De sportbond moet nationaal representatief zijn voor de door hem behartigde sport(en), dat
wil zeggen dat de sportbond het merendeel van de sporters in de betreffende tak van sport, in
spreiding en getal in Nederland vertegenwoordigt.
b. De sportbond moet door de internationale organisatie, die op wereldniveau geacht kan
worden deze sport te representeren en die als zodanig lid is van Sportaccord, als de
Nederlandse vertegenwoordiger van die sport erkend zijn.
c. Het criterium van internationale erkenning of aansluiting bij Sportaccord kan komen te
vervallen, indien er sprake is van een typisch Nederlandse sport, die van grote toegevoegde
waarde wordt geacht voor de diversiteit van het Nederlandse sportlandschap.

3.

De statuten van de sportbond dienen te zijn neergelegd in een notariële akte en de sportbond
dient op het moment van aanmelding als aspirant-lid tenminste drie jaren te zijn ingeschreven
bij het handelsregister.

4.

De leden van de sportbond zijn verenigingen en/of stichtingen en/of sporters.
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5.

De sportbond en haar leden c.q. aangeslotenen (ook rechtspersonen) worden bestuurd door
daartoe, op grond van in de wet en statuten en/of in het huishoudelijk reglement gestelde
regels, verkozen natuurlijke personen.

6.

Of een sportbond, die zich aanmeldt, naar zijn doelstellingen en naar de wijze van behartiging
daarvan een sportbond is in de zin van NOC*NSF, wordt getoetst aan de in NOC*NSF-verband
geldende opvatting daaromtrent. Bij deze toetsing zal NOC*NSF in ieder geval in haar
overwegingen betrekken of er sprake is van een activiteit binnen een set vastgestelde
spelregels, gebaseerd op fysieke beweging gebruikmakend van karakteristieken als kracht,
snelheid, behendigheid en denkvermogen.

7.

In beginsel wordt slechts één sportbond per tak van sport of per bundeling van takken van
sport toegelaten.
De tak van sport moet zich naar het oordeel van NOC*NSF voldoende onderscheiden van
andere sport of sportvormen, om als specifieke tak van sport te worden onderkend.

8.

NOC*NSF kan in het belang van de behartiging van de sportbeoefening in Nederland eisen
stellen met betrekking tot het samengaan met andere (aspirant) sportbonden, die dezelfde tak
van sport of verwante takken van sport beoefenen, zulks met inachtneming van de overige in
de statuten en reglementen van NOC*NSF vastgestelde bepalingen.

9.

Om voor een lidmaatschap van NOC*NSF in aanmerking te kunnen komen dient een
sportbond:
a. te voldoen aan de Code Goed Sportbestuur en de daaruit voortgekomen ‘Minimale
kwaliteitseisen’ zoals vastgesteld in de Algemene Vergadering van NOC*NSF;
b. in voldoende mate in staat te worden geacht om een betekenisvolle bijdrage te leveren
aan de collectieve doelen van de vereniging NOC*NSF;
c. naar de aard van zowel de sportbond als de tak van sport passend te zijn binnen de
(Olympische) kernwaarden die NOC*NSF nastreeft.

10.

De algemene vergadering van NOC*NSF bepaalt in hoeverre de criteria in een bepaald geval
niet toepasbaar zijn.

II

CRITERIA VOOR GEASSOCIEERDEN

1.

Onder geassocieerden worden verstaan rechtspersonen zonder winstoogmerk, die zich
overwegend richten op het terrein van sport en lichamelijke opvoeding.

2.

De statuten van een geassocieerde dienen te zijn neergelegd in een notariële akte en de
rechtspersoon dient op het moment van aanmelding als geassocieerde tenminste drie jaren te
zijn ingeschreven bij het handelsregister.

3.

De aanvrager, alsmede zijn leden c.q. aangeslotenen (ook rechtspersonen) worden bestuurd
door daartoe, op grond van de in de wet en statuten en/of in het huishoudelijk reglement
gestelde regels verkozen natuurlijke personen.
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4.

Om als geassocieerde in aanmerking te komen voor aansluiting bij NOC*NSF dient een
organisatie:
a. te voldoen aan de Code Goed Sportbestuur en de daaruit voortgekomen ‘Minimale
kwaliteitseisen’ zoals vastgesteld in de Algemene Vergadering van NOC*NSF, voor zover
deze redelijkerwijs van toepassing kunnen zijn op het type organisatie;
b. een aantoonbare bijdrage te leveren aan de collectieve doelen van de vereniging
NOC*NSF, althans daartoe in voldoende mate in staat te worden geacht;
c. naar aard van de organisatie én de tak van sport passend te zijn binnen de (Olympische)
kernwaarden die NOC*NSF nastreeft.

5.

De algemene vergadering van NOC*NSF bepaalt in hoeverre de criteria in een bepaald geval
niet toepasbaar zijn.

III

AANVRAAG VOOR LIDMAATSCHAP EN AANSLUITING

Lidmaatschap
Een aanvraag voor lidmaatschap als aspirant-lid dient schriftelijk bij NOC*NSF te worden ingediend
onder overlegging van (voor zover voor de organisatie van toepassing) de volgende stukken:
- Door de voorzitter en secretaris gewaarmerkte exemplaren van de statuten en overige
reglementen (bijv. huishoudelijk reglement, tuchtreglement, wedstrijdreglement etc.);
- Uittreksel Kamer van Koophandel;
- De meest recente jaarrekening;
- Bewijs erkenning door Sportaccord als enige Nederlandse representant;
- Dopingreglement;
- De meest recente ledenlijst;
- Motivatie voor de aanvraag inclusief beoogde bijdrage aan (de collectieve doelen van) de
vereniging NOC*NSF.
Aansluiting
Een aanvraag voor aansluiting als geassocieerde dient schriftelijk bij NOC*NSF te worden ingediend
onder overlegging van (voor zover voor de organisatie van toepassing) de volgende stukken:
- Door de voorzitter en secretaris gewaarmerkte exemplaren van de statuten en eventuele overige
reglementen (bijv. huishoudelijk reglement);
- Uittreksel Kamer van Koophandel;
- De meest recente jaarrekening;
- De meest recente ledenlijst;
- Motivatie voor de aanvraag inclusief beoogde bijdrage aan (de collectieve doelen van) de
vereniging NOC*NSF.

Vastgesteld en laatstelijk gewijzigd door de Algemene Vergadering NOC*NSF d.d. 25 juni 2014.
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Bijlage

RECHTEN EN PLICHTEN LEDEN
Lidmaatschapsvormen NOC*NSF en bijbehorende rechten/plichten
RECHTEN
Stemrecht
in AV
Toegang tot
Lottomiddelen
Logogebruik
Ondersteuning/
dienstverlening
werkorganisatie
Toegang tot
het netwerk
PLICHTEN
Contributieverplichting
Bijdrage aan
collectieve
doelen?

1. Sportbond
(Volledig lidmaatschap)

2. Sportbond
(Aspirant lid)

3. Geassocieerden

Ja,
Op basis van ledental en huidige staffel

Nee

Nee

Ja,
Overeenkomstig eisen en richtlijnen Bestedingsplan

Ja,
Uitsluitend vaste jaarlijkse bijdrage ter grootte van
de basisvoet Algemeen Functioneren , ter
uitvoering van ontwikkelperspectief

Nee

Ja,
Lid van NOC*NSF (beeldmerk)

Uitsluitend woordmerk,
‘Aangesloten bij NOC*NSF’

Uitsluitend woordmerk,
‘Aangesloten bij NOC*NSF’

Ja,
Volledig

Ja,
Gericht op ontwikkel-perspectief.
Accountmanager als aanspreekpunt/adviseur.

Nee,
Tenzij voortgekomen uit
samenwerkingsafspraken.
Stakeholdermanager als vast aanspreekpunt

Ja

Ja

Ja

Ja,
Op basis van ledental en huidige staffel

Ja,
op basis van ledental (50% van huidig model)

Ja,
Actieve bijdrage en participatie wordt verwacht

Nee,
Bijdrage is vereist voor aansluiting. Na aansluiting
wordt in aspirant-periode geen beroep gedaan op
actieve bijdrage en participatie
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Ja, vast bedrag per organisatie
(€1.000,- per organisatie tot max. 2% van
begroting)
Nee,
Bijdrage moet zijn begrepen in aard van de
organisatie (eis voor aansluiting). Na
aansluiting wordt geen beroep gedaan op
actieve bijdrage en participatie.
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