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Artikel 1 Naam en zetel 
De vereniging draagt de naam: "NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND" en wordt bij afkorting 
aangeduid met "NTTB". 
Zij heeft haar zetel in de gemeente Zoetermeer. 
 
Artikel 2 Duur 
De NTTB is opgericht op drieëntwintig juni negentienhonderdvijfendertig en is aangegaan voor 
onbepaalde tijd. 
 
Artikel 3 Doel en middelen 
1. De NTTB stelt zich ten doel leiding te geven aan en verantwoorde beoefening te 

bevorderen van de tafeltennissport in Nederland in al zijn verschijningsvormen. 
2. De NTTB tracht dit doel te bereiken door het uitschrijven, regelen en organiseren van toer-

nooien en wedstrijden of het bevorderen dat zulks gebeurt en in het algemeen door alles 
te doen wat tot het in het eerste lid genoemde doel bevorderlijk kan zijn, zulks in de 
ruimste zin van het woord. 

 
Artikel 4 Bondsjaar 
Het boekjaar van de NTTB -genaamd Bondsjaar- is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
Artikel 5 Organen en inrichting van de NTTB 
1. Organen binnen de NTTB zijn: de Bondsraad, het Hoofdbestuur, de Afdelingsbesturen, 

het College van Voorzitters, de voorzitter van zowel de Bondsraad als het Hoofdbestuur in 
zijn kwaliteit van Voorzitter van de NTTB, de Directeur-NTTB, alsmede de Reglements-
commissie, de Financiële Commissie, de Fondsbeheerscommissie, de Tuchtcommissie, 
de Commissie van Beroep en de Commissie Onderscheidingen, als vaste commissies. 

2. De inrichting van de NTTB en de uitvoering van de in artikel 3 genoemde doelstellingen 
worden beschreven in deze statuten, het Algemeen Reglement en de daaruit voortvloei-
ende reglementen, het Afdelingsreglement en het Tuchtreglement. 

3. Uitsluitend voor de behandeling van dopingzaken binnen de NTTB zijn, voor de duur van 
de overeenkomst die de NTTB met het Instituut Sportrechtspraak is overeengekomen, 
de aanklager, de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep van het Instituut 
Sportrechtspraak een orgaan van de NTTB. 

4. De organen van de NTTB als bedoeld in dit artikel hebben geen eigen rechtspersoon-
lijkheid. 

 
Artikel 6 Leden 
1. Tot het lidmaatschap van de NTTB kunnen worden toegelaten: 
 a. lid-verenigingen, zijnde tafeltennisverenigingen met volledige rechtsbevoegdheid of 

tafeltennisafdelingen van in Nederland gevestigde verenigingen met volledige 
rechtsbevoegdheid, die zijn ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 29, lid 1 
boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, gehouden door de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar woonplaats heeft; 

 b. gewone leden, zijnde natuurlijke personen, die de tafeltennissport beoefenen voor 
een tafeltennisvereniging of tafeltennisafdeling van een vereniging, die lid is van de 
NTTB, alsmede natuurlijke personen, die een bestuursfunctie, een functie als 
manager, coach, trainer of teambegeleider zullen bekleden in een onder a bedoelde 
tafeltennisvereniging of tafeltennisafdeling van een vereniging; 

 c. ereleden en leden van verdienste, zijnde natuurlijke personen die voldoen aan de 
voor die hoedanigheid in het Algemeen Reglement opgenomen bepalingen. 

 d. persoonlijke leden, zijnde natuurlijke personen, die geen lid zijn van een lid-vereniging 
of naast het gewone lidmaatschap ook als individu tot het lidmaatschap van de NTTB 
zijn toegelaten. 

2. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid worden/wordt daaronder verstaan 
de lid-verenigingen, de gewone leden, de ereleden, de leden van verdienste en de 



3 
 

 

 
 

  

persoonlijke leden, tenzij het tegendeel blijkt. 
 
Artikel 7 Begin van het lidmaatschap 
1. Met uitzondering van het erelidmaatschap en het lidmaatschap van verdienste wordt het 

lidmaatschap verkregen door het besluit tot toelating, genomen door of namens het 
Hoofdbestuur op een bij schriftelijke of digitale aanmelding gedaan verzoek en volgens 
nadere bij Algemeen Reglement te stellen regels. 

2. Het erelidmaatschap en het lidmaatschap van verdienste worden verkregen door 
benoeming door de Commissie Onderscheidingen. In het Algemeen Reglement wordt 
bepaald op welke wijze en onder welke voorwaarden deze benoeming geschiedt. 

 
Artikel 8 Einde van het lidmaatschap 
1. Het lidmaatschap eindigt door: 
 a. overlijden van het lid of, in geval van een lid-vereniging als bedoeld in artikel 6, lid 1 

sub a, als de vereniging ophoudt te bestaan; 
 b. opzegging door het lid; 
 c. opzegging namens de NTTB door het Hoofdbestuur; 
 d. ontzetting. 
2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts schriftelijk of digitaal geschieden 

tegen het einde van het Bondsjaar en met inachtneming van een termijn van ten minste 
vijf werkdagen. In het Algemeen Reglement worden dienaangaande nadere regels 
gesteld. 

3. Opzegging namens de NTTB door het Hoofdbestuur kan uitsluitend plaatsvinden wegens 
de navolgende redenen. 

 a. Wanneer het lid, ondanks sommatie, in gebreke blijft zijn financiële en/of administra-
tieve verplichtingen jegens de NTTB na te komen. 

 b. Wanneer van de NTTB redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te 
laten voortduren. 

 c. Voor zover het de lid-verenigingen als bedoeld in artikel 6, lid 1 sub a, betreft in geval 
van faillissement of ontbinding. 

 d. Voor zover het de gewone leden als bedoeld in artikel 6, lid 1 sub b, betreft ingeval 
van beëindiging van het lidmaatschap van hun lid-vereniging. 

 De opzegging kan geschieden op ieder tijdstip, zij het dat een opzegtermijn in acht moet 
worden genomen van vier weken. 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd 
met de statuten, de reglementen en/of de besluiten van de NTTB handelt, of de Bond op 
onredelijke wijze benadeelt. 

5. Ontzetting kan slechts bij wijze van tuchtrechtelijke maatregel worden uitgesproken door 
de Tuchtcommissie en in hoger beroep door de Commissie van Beroep. Van een door de 
Tuchtcommissie uitgesproken ontzetting uit het lidmaatschap kan het betrokken lid binnen 
een maand na kennisgeving van de uitspraak in beroep gaan bij de Commissie van 
Beroep. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

 
Artikel 9 Stemrecht 
1. Het aantal in een Bondsraad uit te brengen stemmen is gelijk aan het aantal in de 

vergadering fysiek aanwezige plus de tijdens de vergadering langs elektronische weg met 
de vergadering in contact staande leden van de Bondsraad. In de Bondsraad brengt elk lid 
één stem uit. In vergaderingen van de Bondsraad handelt ieder aanwezig Bondsraadslid 
naar eigen inzicht.  

2. In de afdelingsledenvergadering brengt elke lid-vereniging voor ieder bij haar aangesloten 
gewoon lid een stem uit. De persoonlijke leden brengen ieder één stem uit. Het aantal in 
een Afdelingsledenvergadering uit te brengen stemmen wordt bepaald door het bruto1 
aantal op éénendertig december, voorafgaande aan de dag van de vergadering, bij het 

 
1 Het bruto aantal leden is het aantal leden dat, gemeten op 31 december van dat jaar, gedurende dat jaar lid is of is geweest.  
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Bondsbureau geregistreerde stemgerechtigde leden per vereniging, alsmede door het 
aantal tot die afdeling behorende persoonlijke leden. De stemmen van de afdelingsbe-
stuursleden, voor zover zij gewoon lid van de NTTB zijn, zijn bij deze stemmen 
inbegrepen.  

3. In vergaderingen van het Hoofdbestuur en van het Afdelingsbestuur brengt ieder 
bestuurslid één stem uit. Bij staken van stemmen beslist de voorzitter. 

4. In vergaderingen, waarin minder dan de helft van het aantal stemgerechtigde leden fysiek 
of langs elektronische weg aanwezig is, kunnen geen geldige besluiten worden genomen. 
In een Afdelingsledenvergadering, waarin het aantal stemmen dat uitgebracht kan worden 
minder is dan de helft van het maximale aantal stemmen, kunnen geen geldige besluiten 
worden genomen. Op voorstel van het betreffende Afdelingsbestuur kan een Afdelings-
ledenvergadering besluiten dat de Afdelingsledenvergadering van die afdeling geldige 
besluiten kan nemen, ongeacht de opkomst. 

5. Behalve in de gevallen, waarin deze statuten een gekwalificeerde meerderheid 
voorschrijven, worden door de organen van de NTTB besluiten genomen bij volstrekte 
meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. 

6. Stemmen bij volmacht is uitsluitend toegestaan in de afdelingsledenvergadering. 
 
Artikel 10 Rechten en plichten leden 
1. Voor zover de beschikbare ruimte het toelaat, hebben alle leden toegang tot de 

vergaderingen van de Bondsraad, met uitzondering van geschorste leden. 
2. Eveneens voor zover de beschikbare ruimte het toelaat, hebben alle leden van een 

afdeling toegang tot de vergadering van de afdeling, waartoe zij behoren. Zij zijn 
gerechtigd daarin het woord te voeren. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering 
waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te 
voeren.  

3. Afgezien van administratieve en tuchtrechtelijke boeten, die respectievelijk door het 
Hoofdbestuur met inachtneming van de desbetreffende bepalingen in het Algemeen 
Reglement en door de Tuchtcommissie en, in beroep, door de Commissie van Beroep 
kunnen worden opgelegd met inachtneming van het Tuchtreglement, kunnen financiële 
verplichtingen slechts aan de leden worden opgelegd door de Bondsraad en de Afde-
lingsledenvergadering. 

4. Alle leden zijn verplicht het gestelde in de Statuten en reglementen van de NTTB, 
alsmede, uitsluitend in dopingzaken, de reglementen van het Instituut Sportrechtspraak, 
alsmede de besluiten van de Bondsraad, het Hoofdbestuur, het Afdelingsbestuur, de 
Tuchtcommissie, de Commissie van Beroep en de overige organen van de NTTB stipt na 
te leven. 

5. Uitsluitend door een daartoe strekkend besluit van de Bondsraad kunnen door de NTTB 
ten laste van alle leden collectieve verplichtingen aangegaan worden. 

6. De verplichting tot naleving van de reglementen van het Instituut Sportrechtspraak in 
dopingzaken geldt tevens als een verbintenis aan het lidmaatschap als bedoeld in artikel 
2:34a van het Burgerlijk Wetboek. 

 
Artikel 11 Geldigheid van stemmen 
1. De voorzitter van een Bondsraadsvergadering of een afdelingsledenvergadering benoemt 

in geval van schriftelijke stemming ter vergadering uit de aanwezigen een stembureau, 
bestaand uit ten minste drie meerderjarige leden als bedoeld in artikel 6, lid 1 sub b, c en 
d. 

 Bij schriftelijke stemming zijn van onwaarde: 
 a. blanco stembriefjes; 
 b. onduidelijk of onjuist ingevulde stembriefjes; 
 c. stembriefjes met ondertekening en/of andere aanvullingen. 
2. Indien bij een verkiezing van personen, in welke gevallen te allen tijde schriftelijk of 

elektronisch dient te worden gestemd, niemand de meerderheid heeft verkregen, heeft 
een tweede stemming plaats. Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan 
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vindt herstemming plaats over de twee personen, die het hoogste aantal stemmen hebben 
verkregen totdat hetzij één persoon de meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee 
personen is gestemd en de stemmen staken. In geval bij een stemming tussen twee 
personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. 

3. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is 
het voorstel verworpen. 

4. Stemmingen niet rakende verkiezing van personen, geschieden mondeling, tenzij de 
voorzitter een schriftelijke of elektronische stemming gewenst acht of ten minste drie leden 
zulks voor de stemming verlangen. In de afdelingsledenvergadering wordt mondeling 
gestemd, tenzij een aantal stemgerechtigden dat een stem uitbrengt voor een/tiende van 
het maximale aantal stemmen dat op een vergadering uitgebracht kan worden, zulks voor 
de stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk of elektronisch. 
Schriftelijke stemming geschiedt met gesloten briefjes. Elektronische stemming geschiedt 
via individuele en uitsluitend voor de leden van het stembureau zichtbare stemmen. 
Besluitvorming bij acclamatie is, bij stemmingen over personen, alleen mogelijk indien 
sprake is van een unaniem besluit van de Bondsraad. Bij stemmingen niet rakende 
personen is besluitvorming bij acclamatie mogelijk, tenzij ten minste een/tiende van het 
maximaal aantal aanwezige stemgerechtigde leden, dan wel in de afdelingsledenverga-
dering een aantal stemgerechtigden dat een stem uitbrengt voor een/tiende van het 
maximale aantal stemmen dat ter vergadering uitgebracht kan worden, hoofdelijke of 
schriftelijke stemming verlangt. 

 
Artikel 12 Verkiesbaarheid en benoembaarheid  
Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, zijn de in artikel 6, lid 1 sub b, c en d, genoemde 
leden verkiesbaar en benoembaar voor een bestuursfunctie in de NTTB. 
 
Artikel 13 Geldmiddelen 
1. De geldmiddelen van de NTTB bestaan uit: 
 a. contributies; 
 b. inschrijf- en examengelden; 
 c. subsidies en uitkeringen door derden; 
 d. boeten; 
 e. alle andere inkomsten. 
2. Baten onder voorwaarde of last worden door het Hoofdbestuur slechts aanvaard onder 

voorbehoud van goedkeuring door de Financiële Commissie. 
3. De contributies worden geheven ten behoeve van de bondskas. De grootte van de 

bedragen voor de bondskas wordt op voordracht van het Hoofdbestuur door de 
Bondsraad vastgesteld. De Bondsraad kan heffingen anderszins vaststellen. 

4. Met uitzondering van de ereleden en de leden van verdienste zijn de leden van de NTTB 
gehouden de bijdrage voor het lidmaatschap te betalen. 

 
Artikel 14 Hoofdbestuur 
1. De algemene leiding van de NTTB is opgedragen aan het Hoofdbestuur, dat bestaat uit 

een aantal van ten minste vijf meerderjarige gewone en/of persoonlijke leden en/of 
ereleden en/of leden van verdienste. De leden van het Hoofdbestuur worden benoemd 
door de Bondsraad uit kandidaten die worden gesteld door het Hoofdbestuur en uit andere 
kandidaten, die kunnen worden gesteld door de Bondsraad. 

2. De kandidaatstelling dient als mededeling in de tekst van de agenda voor de 
Bondsraadsvergadering waarin de verkiezing plaatsvindt, te zijn opgenomen. Tot uiterlijk 
tien dagen voor de datum van die vergadering kunnen voor elke vacature of beschikbare 
zetel bij het Hoofdbestuur schriftelijk andere kandidaten worden gesteld door ten minste 
een aantal stemgerechtigden dat een stem uitbrengt voor een/tiende van het maximaal 
aantal stemmen dat op een vergadering uitgebracht kan worden. Bij elke kandidaats-
stelling moet een schriftelijke verklaring van de kandidaat gevoegd zijn, waaruit blijkt dat 
hij bereid is zijn benoeming voor de volle periode te aanvaarden. 
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3. Tot de functies die het Hoofdbestuur kent, behoren in ieder geval die van voorzitter, vice-
voorzitter, secretaris en penningmeester. De voorzitter wordt in functie benoemd. De 
overige functies worden in onderling overleg verdeeld. Ieder Hoofdbestuurslid is tegenover 
de NTTB gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn functie. Een Hoofdbestuurslid 
neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of 
indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de NTTB.  

4. De leden van het Hoofdbestuur worden benoemd voor de tijd van drie jaar, met dien 
verstande dat jaarlijks volgens een door het Hoofdbestuur vast te stellen rooster ongeveer 
een/derde van het aantal leden aftredend is: aftredende bestuursleden zijn terstond 
herkiesbaar. De maximale aaneengesloten zittingstermijn voor een lid van het 
Hoofdbestuur bedraagt negen jaar. Na een aaneengesloten zittingstermijn van negen jaar 
is de betrokken persoon ten minste drie jaar niet meer verkiesbaar als Hoofdbestuurslid.  
De Bondsraad kan de aaneengesloten termijn van een Hoofdbestuurslid met maximaal 
drie (3) jaar verlengen, indien de Bondsraad van oordeel is dat deze verlenging 
noodzakelijk is voor de uitvoering van het door de Bondsraad vastgestelde beleid. 

5. Hoofdbestuursleden kunnen te allen tijde door de Bondsraadsvergadering worden 
ontslagen. 

6. Het lidmaatschap van het Hoofdbestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap van de 
Bondsraad, dat van het Afdelingsbestuur, van de Tuchtcommissie en de Commissie van 
Beroep van de NTTB, enige andere functie die de belangen van de NTTB kan schaden en 
enige functie bij het Instituut Sportrechtspraak. 

7. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de 
Bondsraad. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de leden 
van de Bondsraad met een bestuurder gelijkgesteld. Deze periode mag maximaal 6 
weken duren. 

 
Artikel 15 Bevoegdheden Hoofdbestuur 
1. Het Hoofdbestuur is belast met het besturen van de NTTB. 
2. Het Hoofdbestuur vertegenwoordigt de NTTB voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. 

De NTTB kan bovendien nog door zijn voorzitter worden vertegenwoordigd en, in geval 
van ontstentenis van de voorzitter, door de vice-voorzitter en één ander Hoofdbestuurslid 
gezamenlijk. 

3. Het Hoofdbestuur draagt zorg onder zijn verantwoording sommige van zijn taken te doen 
verrichten door de in artikel 29 genoemde afdelingsbesturen of taken onder zijn 
verantwoordelijkheid te doen uitvoeren door commissies van advies, alsmede door werk- 
en projectgroepen, die door het Hoofdbestuur benoemd worden. 

4. Onverkort het onder zijn verantwoording en aansprakelijkheid bepaalde, is het 
Hoofdbestuur bevoegd taken tegen betaling te laten verrichten. 

 Het Hoofdbestuur is bevoegd onder zijn verantwoording taken te delegeren aan de 
directeur NTTB. 

 De arbeidsvoorwaarden van het personeel worden in overleg met hen door het 
Hoofdbestuur in een overeenkomst vastgesteld. 

 Daartoe heeft het Hoofdbestuur het recht arbeidsovereenkomsten te sluiten en te wijzigen 
en alle daartoe strekkende wettige handelingen te verrichten. 

5. Tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van 
registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de NTTB zich als borg, 
als hoofdelijk medeschuldenaar of tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde 
verbindt, dan wel zich voor een derde sterk maakt, is het Hoofdbestuur slechts bevoegd 
na voorafgaande goedkeuring van de Bondsraad. 

6. Het Hoofdbestuur benoemt en ontslaat de directeur NTTB. 
 
Artikel 16 Algemene taak Hoofdbestuur 
1. Tot de taak van het Hoofdbestuur behoort, onverminderd hetgeen dienaangaande elders 

in deze statuten is bepaald: 
 a. het beheren van het vermogen van de NTTB en het bijhouden van een zodanige 
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financiële administratie dat daaruit de rechten en verplichtingen van de NTTB te allen 
tijde kunnen worden gekend; 

 b. het in concept gereedmaken van het financieel jaarverslag, bevattende een balans en 
een verlies- en winstrekening over het afgelopen  bondsjaar en de begroting van het 
volgend bondsjaar, zodat deze, na te zijn onderzocht, respectievelijk beoordeeld door 
de Financiële Commissie, tijdig in definitieve vorm kunnen worden aangeboden ter 
vaststelling, respectievelijk goedkeuring door de Bondsraad in de vergadering 
bedoeld in artikel 18, lid 2; 

 c. de bescheiden, die betrekking hebben op hetgeen onder a en b van dit lid is gesteld, 
gedurende ten minste zeven (7) jaren te bewaren; 

 d. het bijhouden van de ledenadministratie; 
 e. het beheren van het bondsarchief; 
 f. het uitvoeren van de besluiten van de Bondsraad en van de in deze statuten 

genoemde commissies; 
2. De werkzaamheden verbonden aan de taak van een Hoofdbestuurslid worden door elk 

Hoofdbestuurslid zelfstandig verricht voor zover de te verrichten handelingen en de te 
nemen maatregelen en besluiten volledig onder de competentie van zijn functie vallen. 

3. Ter uitvoering van zijn in het eerste lid opgedragen taken wordt door het Hoofdbestuur een 
apparaat ingesteld, genaamd Bondsbureau van de NTTB 

4. Het Hoofdbestuur is bevoegd om zich bij de uitvoering van zijn in het eerste lid onder a en 
b genoemde taken te laten bijstaan door een registeraccountant als bedoeld in artikel 21, 
lid 3. 

 
Artikel 17 Bondsraad 
1. Aan de Bondsraad komen in de NTTB alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de 

statuten aan andere organen zijn opgedragen.  
2. a. De Bondsraad is samengesteld uit Bondsraadsleden en adviserende leden, die als 

zodanig in het Algemeen Reglement zijn aangewezen. 
 b. Elke afdeling benoemt twee afgevaardigden in de Bondsraad. Deze moeten behoren 

tot de leden van de desbetreffende afdeling in de zin van artikel 28. Een 
afgevaardigde kan slechts namens één afdeling lid van de Bondsraad zijn. 

 c. Naast de afgevaardigden uit de afdelingen benoemt de Bondsraad acht Bondsraads-
leden op een functiezetel. Functiezetels zijn zetels op basis van een specifieke 
deskundigheid. De inhoud van de functiezetels wordt vastgesteld door de Bondsraad. 

 d. De procedure van benoemen van de bondsraadsleden die de functiezetels bezetten 
is geregeld in het Algemeen Reglement. 

 e. Elke afdeling benoemt twee plaatsvervangende Bondsraadsleden. Een 
plaatsvervangend Bondsraadslid treedt gedurende de afwezigheid van een andere 
afgevaardigde van zijn afdeling  voor wie hij tijdens een Bondsraadsvergadering als 
plaatsvervanger optreedt, in al diens rechten en plichten. 

 f. Voor de aan- of afwezigheid van de Bondsraadsleden en hun plaatsvervangers is het 
schriftelijk dan wel elektronisch tekenen van het aanwezigheidsregister van de 
betreffende Bondsraadsvergadering bepalend. 

 g. Met uitsluiting van de vervanging door schriftelijke volmacht kan een Bondsraadslid 
zich slechts laten vervangen door een plaatsvervangend Bondsraadslid uit dezelfde 
afdeling. Een Bondsraadslid dat een functiezetel bezet kan zich slechts laten 
vervangen door het reserve Bondsraadslid voor deze functiezetel.  

 h. Met inachtneming van hetgeen in het derde en vierde lid van dit artikel is bepaald, 
worden de kandidaatstelling en benoeming van de Bondsraadsleden en de 
plaatsvervangend Bondsraadsleden nader geregeld in het Afdelingsreglement. 

3. Het aantal afgevaardigde Bondsraadsleden van een afdeling bedraagt twee. 
4. Bondsraadsleden worden benoemd voor de tijd van drie jaren, met dien verstande dat 

jaarlijks een/derde van de Bondsraadsleden aftredend is in de volgende volgorde: 
a.  eerste jaar: één Bondsraadslid uit elke afdeling 

 b.  tweede jaar: één Bondsraadslid uit elke afdeling 
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 c.  derde jaar: de Bondsraadsleden die een functiezetel bekleden. 
5. Voor een door de afdelingsledenvergadering benoemd Bondsraadslid loopt de termijn van 

de dag in het bondsjaar waarop de Afdelingsledenvergadering hem heeft benoemd tot aan 
de dag in het derde daaropvolgende bondsjaar waarop de Afdelingsledenvergadering 
opnieuw een door haar af te vaardigen Bondsraadslid voor de betreffende zetel moet 
benoemen.  

6. Het gestelde in de leden 4 en 5 geldt ook voor plaatsvervangende Bondsraadsleden. 
7. Voor een functiezetel loopt de termijn van de dag dat de Bondsraad hem heeft benoemd 

tot aan de dag van de Bondsraad in het derde daaropvolgende Bondsjaar waarin de 
Bondsraad opnieuw een Bondsraadslid voor deze functiezetel moet benoemen.  

8. Bij tussentijdse vacatures treedt het nieuwe Bondsraadslid in de rechten van het vertrek-
kende Bondsraadslid. Het nieuwe Bondsraadslid is aftredend volgens het oorspronkelijke 
rooster van aftreden zoals opgenomen in lid 4 van dit artikel. Bondsraadsleden treden in 
functie direct na hun benoeming.  

9. De maximale zittingstermijn van een Bondsraadslid bedraagt negen (9) jaar. De Afdelings-
ledenvergadering kan de termijn van een door haar benoemd Bondsraadslid van wie deze 
zittingstermijn is verstreken met maximaal drie (3) jaar verlengen, indien de Afdelings-
ledenvergadering dit noodzakelijk acht om de continuïteit van de vertegenwoordiging van 
de afdeling in de Bondsraad te waarborgen. 

 
Artikel 18 Bondsraadsvergaderingen 
1. De Bondsraad komt ten minste tweemaal per jaar bijeen, éénmaal tussen één juni en 

dertig juni en éénmaal tussen één oktober en dertig december. 
2. In de vergadering tussen één juni en dertig juni brengt het Hoofdbestuur ter goedkeuring 

zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en 
verantwoording over zijn in het afgelopen bondsjaar gevoerd bestuur. In deze vergadering 
beoordeelt de Bondsraad dit jaarverslag inclusief het verslag van de uitvoering door de 
afdelingen van het door de Bondsraad vastgestelde beleid van het afgelopen Bondsjaar. 

 De Bondsraad beslist of de besluitvorming inzake de jaarstukken het Hoofdbestuur tot 
decharge strekt  van zijn bestuur over het afgelopen bondsjaar. 

 Na verloop van de termijn genoemd in lid 1 hiervoor, kan ieder NTTB-lid deze rekening en 
verantwoording in rechte van het Hoofdbestuur vorderen. 

 De vaststelling van de contributie en de begroting vinden in de vergadering tussen één 
oktober en dertig december plaats. In deze vergadering beoordeelt de Bondsraad tevens 
de activiteitenplannen van de afdelingen voor het komende bondsjaar. 

 De verkiezing van Hoofdbestuursleden, de benoeming van de in artikel 5 genoemde vaste 
commissies alsmede de in de reglementen voor te schrijven termijnbesluiten kunnen op 
beide Bondsraadsvergaderingen plaatsvinden. 

3. De oproep voor de Bondsraadsvergadering geschiedt door het Hoofdbestuur ten minste 
acht weken vóór de datum, waarop de vergadering is vastgesteld. 

 De toezending van de door het Hoofdbestuur vastgestelde agenda, met de daarop door 
het Hoofdbestuur geplaatste en door hen, die daartoe bij bepalingen in het Algemeen 
Reglement gerechtigd zijn, tijdig ingediende voorstellen, alsmede de vaste agendapunten 
geschiedt ten minste vier weken vóór die vergadering, eveneens door het Hoofdbestuur. 

4. Andere vergaderingen van de Bondsraad vinden plaats: 
 a. telkens wanneer het Hoofdbestuur dit nodig acht, met inachtneming van een termijn 

van ten minste drie weken; 
b. indien ten minste drie Bondsraadsleden, afkomstig uit ten minste drie afdelingen en/of 

ten minste drie functiezetels, het verlangen daartoe schriftelijk te kennen geven aan 
het Hoofdbestuur, met redenen omkleed en onder opgaaf van de punten, die zij 
behandeld wensen te zien. Een dergelijke vergadering moet binnen zes weken na 
indiening van het verzoek plaatsvinden en wordt bijeengeroepen ten minste drie 
weken vóór de vastgestelde datum. 

  Het Hoofdbestuur is gehouden voor deze vergadering dezelfde handelingen te 
verrichten als die bij andere vergaderingen van de Bondsraad. 
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  Indien het Hoofdbestuur in gebreke blijft de vergadering al of niet tijdig bijeen te 
roepen of te houden, kunnen de verzoekers zelf tot oproeping en houden van de 
vergadering overgaan op de wijze waarop het Hoofdbestuur de vergadering 
bijeenroept respectievelijk houdt. 

  In een aldus bijeen geroepen vergadering kunnen geen andere punten worden 
behandeld dan die, bedoeld in de aanhef van dit onderdeel van het lid. 

5. De in de leden 3 en 4 genoemde termijnen zijn termijnen van orde. 
 
Artikel 19 Besluiten van de Bondsraad 
1. Een Bondsraadsvergadering kan slechts geldige besluiten nemen, indien ten minste de 

helft van het maximaal aantal Bondsraadsleden of hun plaatsvervangers fysiek dan wel 
langs elektronische weg aanwezig is.  

 Indien en zodra blijkt, dat zoveel Bondsraadsleden of hun plaatsvervangers aanwezig 
zijn dat het aantal stemmen dat uitgebracht kan worden minder is dan de helft van het 
maximale aantal stemmen, onthoudt de vergadering zich van stemming over enig 
onderwerp en belegt het Hoofdbestuur een binnen drie weken na deze vergadering te 
houden tweede vergadering. 

 In deze tweede vergadering worden in de eerste plaats die agendapunten behandeld, 
waarover in de eerste vergadering geen geldige besluiten konden worden genomen. 
Indien en zodra ook in de tweede vergadering minder dan de helft van het maximale 
aantal Bondsraadsleden of hun plaatsvervangers aanwezig zijn, kunnen de overblijvende 
Bondsraadsleden -ongeacht het aantal stemmen dat uitgebracht kan worden- over die 
agendapunten geldige besluiten nemen, tenzij het Hoofdbestuur vóórdat tot stemming 
wordt overgegaan, de vergadering verdaagt tot uiterlijk tien dagen daarna. 

1. De oproep voor de tweede vergadering respectievelijk de kennisgeving van de 
eventuele verdaging daarvan, moet -in afwijking van de in artikel 18, lid 4, genoemde 
termijn- binnen 3 dagen na de eerste vergadering, respectievelijk na het besluit tot 
verdaging van de tweede vergadering, schriftelijk geschieden aan allen die overeen-
komstig het Algemeen Reglement, voor elke Bondsraadsvergadering een oproep dienen 
te ontvangen. 

2. De voorzitter van de Bondsraadsvergadering oordeelt of een besluit is genomen. 
 Wordt onmiddellijk, nadat de voorzitter heeft beslist dat er een besluit genomen is, dit 

besluit betwist, dan moet er een nieuwe stemming plaatsvinden, indien meer dan de 
helft van het maximale aantal Bondsraadsleden dit wenst. 

 Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijk 
stemming. 

3. Besluiten van de Bondsraad, alsmede alle andere mededelingen die de Bondsraad meent 
ter kennis van de leden te moeten brengen, worden gepubliceerd op de website van de 
NTTB.  

4. Besluiten van de Bondsraad en van het Hoofdbestuur treden onmiddellijk na publicatie in 
werking, tenzij in de besluiten een datum wordt gesteld of het passeren van een notariële 
akte is vereist. 

5. De uitvoering van de besluiten van de Bondsraad is aan het Hoofdbestuur opgedragen. 
 
Artikel 20 Directeur-NTTB 
1. Aan het hoofd van het Bondsbureau staat een door het Hoofdbestuur benoemde 

directeur, genaamd directeur-NTTB. De directeur-NTTB kan personeel dat werkzaam kan 
zijn op het Bondsbureau, in dienst nemen en ontslaan. De directeur-NTTB heeft de leiding 
over het personeel. 

2. De functie-inhoud en bevoegdheden van de directeur-NTTB worden door het Hoofd-
bestuur bepaald en vastgelegd in een Directiestatuut. De arbeidsvoorwaarden van deze 
functionaris worden in een overeenkomst met de betrokkene vastgelegd. Het Hoofdbe-
stuur bepaalt welke werkzaamheden door het Bondsbureau worden verricht. De directeur-
NTTB is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van deze werkzaamheden. 

3. Het Hoofdbestuur kan in door hem te bepalen gevallen aan de directeur-NTTB vertegen-
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woordigingsbevoegdheid toekennen. 
4. De directeur-NTTB is voor alle werkzaamheden die hij in zijn functie verricht uitsluitend 

tegenover het Hoofdbestuur verantwoording verschuldigd. 
5. De directeur-NTTB woont de vergaderingen van het Hoofdbestuur, het College van 

Voorzitters en de Bondsraad bij. Hij heeft een eerst-adviserende stem in deze vergade-
ringen. 

 
Artikel 21 Financiële Commissie 
1. Er is een Financiële Commissie, die belast is met het toezicht op het beheer van de 

financiën van de NTTB door het Hoofdbestuur en tot taak heeft de rekening en verant-
woording van het Hoofdbestuur te onderzoeken en van haar bevindingen daaromtrent 
verslag uit te brengen aan de Bondsraad, een en ander voorzover dit niet is opgedragen 
aan een accountant als bedoeld in artikel 16, lid 4. De commissie dient het Hoofdbestuur 
tevens van advies over het geldelijke beheer. 

2. In het Algemeen Reglement wordt nader bepaald welke rechten, plichten en bevoegdhe-
den de commissie heeft. 

3. De Bondsraad kan op voordracht van het Hoofdbestuur een registeraccountant opdragen 
het jaarverslag te controleren, in welk geval dat accountantsrapport ter kennis gebracht 
moet worden aan de Financiële Commissie. 

 
Artikel 22 Fondsbeheerscommissie 
1. Er is een Fondsbeheerscommissie die tot taak heeft een fonds ter ondersteuning van 

verenigingen en afdelingen te beheren en belast is met de uitvoering van die ondersteu-
ning. 

2. Het Hoofdbestuur schrijft de leden van de commissie in het Verenigingsregister bij de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken. De commissieleden zijn bevoegd tot het verrichten 
van beheersdaden. 

3. In het Algemeen Reglement worden de taak, rechten, plichten en bevoegdheden van de 
commissie nader geregeld. 

 
Artikel 23 Reglementscommissie 
1. Er is een Reglementscommissie, die tot taak heeft te waken over de systematiek en de 

ordening van de statuten en reglementen alsmede te adviseren bij het ontwerpen van 
statuten en reglementen of bepalingen daarin. 

2. De taken, bevoegdheden en werkwijze van de Reglementscommissie worden nader 
geregeld in het Algemeen Reglement. 

 
Artikel 24 Commissie Onderscheidingen 
1. Er is een Commissie Onderscheidingen die tot taak heeft het beoordelen van ingediende 

voorstellen tot en het toekennen van het erelidmaatschap of lidmaatschap van verdienste 
van de NTTB, het erelidmaatschap of lidmaatschap van verdienste van een afdeling van 
de NTTB, of een andere NTTB-onderscheiding.  

2. De taken, bevoegdheden en werkwijze van de Commissie Onderscheidingen worden 
nader geregeld in het Algemeen Reglement. 

 
Artikel 25 Rechtspraak 
1. De leden van de NTTB zijn onderworpen aan de in artikel 25 bedoelde tuchtrechtspraak 

met inachtneming van het in dat artikel genoemde tuchtreglement. 
2. Voor zover niet behorend tot de in lid 1 bedoelde tuchtrechtspraak worden geschillen die 

samenhangen met de beoefening van de tafeltennissport in de ruimste zin des woords, 
met uitsluiting van de burgerlijke rechter, door arbitrage beslecht, zulks met inachtneming 
van het daartoe in het arbitragereglement bepaalde. 

3. Aan de uitspraak, die hetzij in eerste hetzij in hoogste instantie is gedaan door een van de 
in dit artikel bedoelde rechtsprekende colleges of commissies, kan noch door de leden 
van de NTTB noch door derden enig recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook 
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jegens de NTTB worden ontleend. 
 
Artikel 26 Tuchtrechtspraak 
1. In het algemeen is strafbaar elk handelen of nalaten van een lid, 
 a. dat in strijd is met de statuten en de reglementen van de NTTB of met besluiten van 

een van zijn organen alsmede met de door de NTTB van toepassing verklaarde 
toernooi- en wedstrijdbepalingen, de competitie- en spelregels daaronder begrepen; 

 b. dat de belangen van de NTTB of een van zijn organen en van de tafeltennissport in 
het algemeen schaadt. 

2. De uitoefening van de tuchtrechtspraak geschiedt overeenkomstig een daartoe speciaal in 
het leven geroepen tuchtreglement. De vaststelling, wijziging of intrekking van het 
tuchtreglement of van bepalingen daarin geschiedt door de Bondsraad. 

3. De Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep, wier competentie, bevoegdheden en 
werkwijze in het tuchtreglement als bedoeld in het vorige lid, worden geregeld, zijn met 
uitsluiting van andere organen bevoegd om naar aanleiding van de in dat tuchtreglement 
opgenomen overtredingen de eveneens in dat tuchtreglement opgenomen straffen op te 
leggen. In afwijking hiervan spreken, uitsluitend in dopingzaken, de Tuchtcommissie en de 
Commissie van Beroep van het Instituut Sportrechtspraak recht in naam van de NTTB. De 
uitspraken van deze commissies gelden als uitspraken van de NTTB. 

 
Artikel 27 Arbitragerechtspraak 
De beslechting van geschillen door arbitrage zoals bedoeld in artikel 24, tweede lid, geschiedt 
overeenkomstig het Arbitragereglement, van welk reglement of van de bepalingen daarin de 
vaststelling, wijziging of intrekking geschiedt door de Bondsraad met inachtneming van 
hetgeen in het vierde boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is bepaald. 
 
Artikel 28 Samenstelling, benoeming en ontslag leden vaste commissies 
1. Tenzij in deze statuten anders is bepaald gelden voor de samenstelling, benoeming en 

ontslag van de vaste commissies als bedoeld in artikel 5, lid 1, de in de hierna volgende 
leden opgenomen bepalingen. 

2. Een vaste commissie bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf meerderjarige leden 
als bedoeld in artikel 6, lid 1 sub b, c en d. 

3. De leden van de vaste commissies worden benoemd door de Bondsraad in de jaarlijkse 
Bondsraadsvergadering als bedoeld in artikel 18, lid 1, voor de termijn van drie bondsjaren 
lopende vanaf de Bondsraadsvergadering waarin zij zijn benoemd tot aan de derde 
daaropvolgende jaarlijkse Bondsraadsvergadering. 

4. In tussentijdse vacatures voorziet het Hoofdbestuur tot aan de eerstvolgende Bonds-
raadsvergadering. 

5. In het Algemeen Reglement worden nadere regels gesteld over de kandidaatstelling en 
het lidmaatschap van de vaste commissies. 

6. De Bondsraad kan te allen tijde de leden van de vaste commissies uit hun functie 
ontslaan. 

 
Artikel 29 Afdelingen 
1. Het Hoofdbestuur stelt afdelingen in en bepaalt tot welke afdeling lid-verenigingen en 

persoonlijke leden behoren. 
2. De lid-verenigingen worden ingedeeld aan de hand van hun geografische vestiging. 
 
Artikel 30 Afdelingsbestuur 
1. Iedere afdeling heeft een afdelingsbestuur, dat bestaat uit ten minste drie en ten hoogste 

vijf in artikel 6, lid 1 sub b, c en d, genoemde leden die tot die afdeling behoren. Het 
afdelingsbestuur wordt benoemd door de afdelingsledenvergadering uit kandidaten, die 
worden gesteld door het afdelingsbestuur en uit kandidaten, die kunnen worden gesteld 
door de leden van de afdeling op de wijze zoals in het Afdelingsreglement is bepaald. 

2. Het Hoofdbestuur delegeert een aantal door de Bondsraad vast te stellen taken aan de 
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Afdelingsbesturen. Teneinde deze taken naar behoren te kunnen vervullen zal het 
Hoofdbestuur de afdelingsbestuursleden schriftelijk machtigen de activiteiten in de 
afdeling conform het door de Bondsraad vastgestelde beleid uit te voeren. De mach-
tiging zal zodanig worden opgesteld dat slechts twee gezamenlijk handelende Afdelings-
bestuursleden krachtens die machtiging kunnen optreden, met dien verstande dat indien 
de handeling een bedrag van één duizend euro (€ 1000,00) niet te boven gaat één 
Afdelingsbestuurder kan optreden. De inhoud van de machtiging zal door de Bondsraad 
worden vastgesteld. 

3. In het Afdelingsreglement wordt nader bepaald welke taken, plichten en bevoegdheden 
een afdelingsbestuur heeft, onverminderd het gestelde in artikel 19, lid 2, en artikel 14, lid 
3, die van overeenkomstige toepassing zijn voor de Afdelingsvoorzitter en een Afdelings-
bestuur. 

 
Artikel 31 College van Voorzitters 
1. Er is een College van Voorzitters, bestaande uit de voorzitters van de afdelingen, dat tot 

taak heeft de Bondsraad en het Hoofdbestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren. 
2. Tevens heeft het College van Voorzitters de taak uit de aanmeldingen voor de invulling 

van de functiezetels in de Bondsraad een kieslijst samen te stellen. 
3. De taken, bevoegdheden en werkwijze van het College van Voorzitters worden nader 

geregeld in het Algemeen Reglement. 
 
Artikel 32 Algemeen Reglement 
1. Er is een Algemeen Reglement, dat nadere regels bevat omtrent die onderwerpen, 

waarvan deze statuten bepalen dat zij bij Algemeen Reglement nader zullen worden 
geregeld. 

2. Het Algemeen Reglement kan ook regels of nadere regels bevatten omtrent andere 
onderwerpen dan die, bedoeld in het voorgaande lid; eerstbedoelde onderwerpen kunnen 
echter ook worden geregeld of nader geregeld bij afzonderlijk reglement. 

3. De in dit artikel bedoelde reglementen worden vastgesteld, gewijzigd en ingetrokken door 
de Bondsraad; zij mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze statuten. 

 
Artikel 33 Wijzigingen in de statuten 
1. De statuten van NTTB kunnen geen wijziging ondergaan, dan alleen door een besluit van 

de Bondsraad genomen in een Bondsraadsvergadering, waartoe is opgeroepen met het 
agendapunt dat de voorgestelde wijziging van de statuten bevat. 

 De termijn van oproep voor deze Bondsraadsvergadering bedraagt ten minste drie weken. 
2. Het Hoofdbestuur is verplicht de letterlijke tekst van de wijzigingen in het voorstel ter 

kennis te brengen van de Bondsraadsleden ten minste veertien dagen vóór de Bonds-
raadsvergadering. 

3. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft een meerderheid van ten minste twee/ 
derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste 
twee/derde(2/3) van de Bondsraadsleden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet 
twee/derde (2/3) van de Bondsraadsleden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt 
binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin 
over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht 
het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde Bondsraadsleden, kan worden besloten, 
mits met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte 
stemmen. 

4. De wijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 
opgemaakt. 

5. Het Hoofdbestuur is gehouden binnen drie maanden na het besluit een authentiek 
afschrift van de wijziging en van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het 
in artikel 29 boek 2 Burgerlijk Wetboek bedoelde register. 
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Artikel 34 Ontbinding NTTB 
1. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de NTTB is het bepaalde in het eerste en 

derde lid van artikel 33 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat in 
afwijking van het derde lid van artikel 33 zoveel Bondsraadsleden of hun 
plaatsvervangers aanwezig zijn dat het aantal stemmen dat uitgebracht kan worden ten 
miste vier/vijfde bedraagt van het maximale aantal stemmen. 

2. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de 
vereffening door het Hoofdbestuur. 

3. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan de leden, die ten tijde van het besluit tot 
ontbinding lid zijn, maar dient te worden bestemd voor een nationaal doel ter bevordering 
van de lichamelijke ontwikkeling en sport. 

 
Artikel 35 Tuchtrechtspraak in dopingzaken  
1. De NTTB verklaart, uitsluitend voor dopingzaken, de ISR Reglementen van toepassing 

met ingang van vijftien december tweeduizend éénentwintig. Het Hoofdbestuur meldt de 

in de vorige zin bedoelde datum vooraf aan alle leden. 

2. De ISR Reglementen regelen de wijze van benoeming van Tuchtcommissie ISR, de 
Commissie van Beroep ISR en aanklagers van ISR, hun samenstelling, bevoegdheden 
en werkwijze, alsmede de overtreding, de op te leggen straffen, de procesgang en de 
rechten en verplichtingen van het lid dat ervan verdacht wordt in een dopingzaak in 
overtreding te zijn. 

3. De ISR Reglementen kunnen slechts worden gewijzigd op de wijze als bepaald in het 
betreffende ISR Reglement. De NTTB is niet bevoegd wijzigingen in de ISR 
Reglementen aan te brengen. 

4. Uitsluitend voor dopingzaken geldt dat, tenzij bij ISR Reglement anders is bepaald, de 
ISR Reglementen op alle leden van de NTTB van toepassing zijn. De ISR Reglementen 
worden gepubliceerd op de website van ISR. 

5. Uitsluitend in dopingzaken geldt dat een lid noch een derde naar aanleiding van enige 
beslissing van de aanklager van ISR, de Tuchtcommissie ISR of de Commissie van 
Beroep ISR aanspraak kan maken jegens de NTTB op schadeloosstelling, op een 
gewijzigde uitslag of op het opnieuw houden van een wedstrijd of evenement. 

6. Uitsluitend voor dopingzaken sluit de NTTB voor het uitoefenen van de tuchtrechtspraak 
en voor het beslechten van geschillen met het Instituut Sportrechtspraak een daartoe 
strekkende overeenkomst in de zin van artikel 46 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, 
krachtens welke overeenkomst het uitoefenen van de tuchtrechtspraak, uitsluitend in 
dopingzaken, en geschillenbeslechting in de NTTB, uitsluitend in dopingzaken, wordt 
opgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak. Het Hoofdbestuur doet van de 
overeenkomst die het met het Instituut Sportrechtspraak heeft gesloten schriftelijk 
mededeling aan alle leden van de bond. 

7. Het Hoofdbestuur behoeft voor het aangaan en het wijzigen van de overeenkomst met 
het Instituut Sportrechtspraak de voorafgaande goedkeuring van de Bondsraad. 

8. Uitsluitend in dopingzaken gelden met betrekking tot de aan het Instituut 
Sportrechtspraak opgedragen tuchtrechtspraak de desbetreffende reglementen van het 
Instituut Sportrechtspraak als de van toepassing zijnde reglementen van de NTTB, welke 
reglementen door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak worden vastgesteld en 
gewijzigd. 

9. Uitsluitend in dopingzaken wordt met „Dopingreglement‟ in deze Statuten en in de 
reglementen van de NTTB het Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak 
bedoeld. 

10. Uitsluitend in dopingzaken is op de tuchtrechtspraak van de NTTB het desbetreffende 
Tuchtreglement van toepassing. Op de leden is in dopinggevallen het Dopingreglement, 
de daarvan deel uitmakende dopinglijsten, de Bijlage Dispensaties en de bijlage 
Whereabouts van toepassing. Wanneer het Dopingreglement wordt overtreden, 
geschiedt de tuchtrechtspraak met inachtneming van het Dopingreglement. 



14 
 

 

 
 

  

11. Uitsluitend voor dopingzaken treden de van toepassing zijnde reglementen van het 
Instituut Sportrechtspraak in de NTTB in werking op de door het Hoofdbestuur van de 
NTTB met het Instituut Sportrechtspraak overeengekomen datum, van welke datum het 
Hoofdbestuur aan de leden conform Statuten artikel 19 lid 4 en Algemeen Reglement 
artikel 22 mededeling doet.  

12. Uitsluitend voor dopingzaken geldt dat wijzigingen in de desbetreffende reglementen in 
werking treden op de door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak vastgestelde 
datum. Het Hoofdbestuur doet van deze datum alsmede van de wijzigingen in een van 
toepassing zijnd reglement mededeling aan de leden conform Statuten artikel 19 lid 4 en 
Algemeen Reglement artikel 22.  

13. Uitsluitend voor dopingzaken geldt dat de NTTB niet bevoegd is zelf een wijziging in een 
van toepassing zijnd reglement van het Instituut Sportrechtspraak aan te brengen. 

14. Uitsluitend voor dopingzaken geldt dat, tenzij in een reglement van het Instituut 
Sportrechtspraak anders is bepaald, de van toepassing zijnde reglementen van het 
Instituut Sportrechtspraak op de leden van de NTTB van toepassing zijn volgens de 
laatste, door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak vastgestelde, versie zoals 
gepubliceerd op de website van het Instituut Sportrechtspraak. 

15. Uitsluitend voor dopingzaken geldt dat wanneer een beslissing tot gevolg heeft dat een 
besluit nietig is of wordt vernietigd, hieraan door het betrokken lid noch door derden enig 
recht op schadeloosstelling kan worden ontleend, terwijl evenmin aanspraak kan worden 
gemaakt op een gewijzigde uitslag of op het opnieuw houden van een wedstrijd en/of 
evenement. 

16. Uitsluitend voor dopingzaken geldt dat de door het Instituut Sportrechtspraak in de NTTB 
krachtens een overeenkomst uit te oefenen tuchtrechtspraak en geschillenbeslechting 
geschiedt in naam, ten behoeve, alsmede voor rekening en risico van de NTTB. De 
NTTB vrijwaart het Instituut Sportrechtspraak, zijn bestuursleden, zijn tuchtrechters, zijn 
aanklagers, zijn ambtelijk secretariaat, zijn onderzoekscommissie, zijn juridisch 
secretariaat, zijn deskundigen, zijn juridisch adviseur en de aanklager voor elke 
aansprakelijkheid ten aanzien van zowel de door of namens het Instituut 
Sportrechtspraak verzorgde rechtspleging. 

17. Uitsluitend voor dopingzaken geldt dat voor de duur van de in artikel 5 lid 3 bedoelde 
overeenkomst de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep van het Instituut 
Sportrechtspraak een orgaan van de NTTB zijn. De Tuchtcommissie en de Commissie 
van Beroep spreken recht in naam van de NTTB en hun uitspraken gelden als uitspraken 
van de NTTB. 

18. Uitsluitend voor dopingzaken geldt dat de leden van de Tuchtcommissie en van de 
Commissie van Beroep benoemd worden door het bestuur van het Instituut 
Sportrechtspraak. De commissies worden bijgestaan door het ambtelijk secretariaat en 
het juridisch secretariaat van het Instituut Sportrechtspraak. Uitsluitend voor dopingzaken 
geldt dat wanneer gesproken wordt over de Tuchtcommissie en de Commissie van 
Beroep worden hieronder tevens begrepen hun algemeen voorzitters, kamers, 
kamervoorzitters alsmede het ambtelijk en het juridisch secretariaat van het Instituut 
Sportrechtspraak. 

19. Uitsluitend in dopingzaken geldt dat het Hoofdbestuur op grond van de reglementen van 
het Instituut Sportrechtspraak bevoegd is een voorlopige schorsing op te leggen. Deze 
voorlopige schorsingen zijn een beleidsmaatregel en geen tuchtrechtelijke straf. 

20. Uitsluitend in dopingzaken geldt dat een uitspraak van de Tuchtcommissie en van de 
Commissie van Beroep van het Instituut Sportrechtspraak bindend is, zowel voor het 
betrokken lid, de andere leden van de NTTB als voor de NTTB zelf. Een door de 
Tuchtcommissie van de NTTB of het Hoofdbestuur van de NTTB opgelegde voorlopige 
schorsing is bindend voor de duur van die maatregel. 

21. Uitsluitend in dopingzaken geldt dat alle leden, organen, commissies, werk- en 
projectgroepen binnen de NTTB gehouden zijn mede te werken aan het tot stand komen 
van een uitspraak van de Tuchtcommissie en/of van de Commissie van Beroep van het 
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Instituut Sportrechtspraak. Zij zijn, uitsluitend in dopingzaken, tevens gehouden mee te 
werken aan het ten uitvoerleggen van de door deze commissies opgelegde straffen. 

 
Artikel 36 Slotbepaling 
Onverminderd de bevoegdheden van andere organen terzake beslist het Hoofdbestuur in alle 
gevallen, waarin noch door deze statuten noch door de reglementen van de NTTB wordt 
voorzien. 
 
 
 


