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Aangesloten bij NOC*NSF en de World en European Minigolfsport Federation 

 
 

ALV NMB 9 november 2019. 
 
4. Voorstel tot wijziging van de statuten in verband met de inwerkingtreding van een nieuw 
tuchtreglement seksuele intimidatie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) per 1 april 2019. 
Het Instituut Sportrechtspraak (ISR)  heeft bij mail van 29 maart 2019 medegedeeld dat het vanaf 1 
april 2019 een nieuw tuchtreglement seksuele intimidatie zal gaan hanteren.  
 
De belangrijkste wijziging in dit reglement is dat – overeenkomstig de in de Algemene Vergadering 
van NOC*NSF vastgelegde Blauwdruk – de meldplicht is ingevoerd. De meldplicht is terug te vinden 
in artikel 3 van dit reglement. Dit betekent dat vanaf de inwerkingtreding van het reglement ieder lid 
dat een redelijk vermoeden heeft van het bestaan van een overtreding van het reglement SI, hiervan 
melding moet doen bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur van de vereniging is op haar beurt 
verplicht hiervan melding te doen bij de aanklager van het Instituut Sportrechtspraak. 
 
Daarnaast is op grond van het nieuwe reglement de aanklager bevoegd om, ook zonder melding van 
het slachtoffer zelf, onderzoek te doen naar seksuele intimidatie en de zaak eventueel aanhangig te 
maken bij de tuchtcommissie van het ISR. 
 
In dit reglement is de aanklager beschreven als bevoegde persoon om zaken te laten onderzoeken en 
voor te brengen bij de tuchtcommissie. Derhalve is dit nieuwe Tuchtreglement Seksuele Intimidatie 
alleen van toepassing voor bonden die de aanklager in de statuten hebben beschreven. De aanklager 
dient – net als de tuchtcommissies – in de statuten te zijn opgenomen om hen de bevoegdheid te 
verlenen op te treden in tuchtzaken. Voor de bonden die de aanklager nog niet hebben toegevoegd 
in hun statuten geldt het oude reglement, gedateerd 1 januari 2015.  
 
De reglementen van het ISR en de daarbij aangesloten sportorganisaties worden centraal vastgesteld 
door het bestuur van het ISR. Deze wijziging hoeft dus niet ter besluitvorming voorgelegd te worden 
aan de algemene ledenvergadering. Wel dient de wijziging en het reglement kenbaar gemaakt te 
worden aan de leden en anderen die aan dit reglement gebonden zijn. 
 
Genoemde wijziging is door de voorzitter aan de besturen en de leden van de verenigingen 
aangesloten bij de NMB medegedeeld conform de bijlage. 
Gelet op het vorenstaande stelt het bestuur voor de statuten te wijzigen conform de blauwdruk: 
Statuten bond verplichte artikelen naar aanleiding van invoering aanklager. 
 
Het bestuur van de NMB, 
De voorzitter, 
Hans van der Aa 
 


