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Artikel 1 - Naam, zetel en duur 
1. De vereniging draagt de naam Quidditch Nederland, in de statuten en reglementen nader 
aangeduid als Quidditch Nederland of QNL.  
2. QNL is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.  
3. De zetel van QNL is gevestigd te Wageningen.  
4. QNL is aangegaan voor onbepaalde tijd.  
 
Artikel 2 - Officiële taal 
1. De officiële taal van QNL voor statuten en reglementen is Nederlands.  
2. Documenten worden ten behoeve van inclusiviteit zoveel mogelijk vertaald naar het Engels.  
3. In het geval dat materiaal, uitgegeven in meerdere talen, afwijkt van elkaar, is de 
Nederlandse versie bepalend, tenzij het gaat om een vertaling van een internationaal 
reglement, in welk geval de originele versie bepalend is. 
 
Artikel 3 - Doel 
1. QNL stelt zich ten doel het beoefenen en bevorderen van de sport quidditch in al zijn 
verschijningsvormen in Nederland en het behartigen van de belangen van de leden. 
2. QNL tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

a. het bevorderen en het doen houden van wedstrijden en competities; 
b. het doen houden van nationale kampioenschappen en het deelnemen aan 
internationale wedstrijden en competities; 
c. het actief bijdragen aan inclusiviteit en gelijkwaardigheid van leden in alle mogelijke 
vormen; 
d. voorts alles te doen wat tot het gestelde doel bevorderlijk kan zijn. 

 
Artikel 4 - Organisatie 
1. Organen van QNL zijn het bondsbestuur en de Algemene Ledenvergadering, de 
kascommissie, de tuchtcommissie en de commissie van beroep, alsmede die personen en 
commissies die op grond van de statuten en/of een reglement door de ALV zijn belast met een 
nader omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend. 
2. QNL kent een bondsbestuur, nader behandeld in artikel 8, dat leiding geeft aan QNL en 
daarvoor verantwoording aflegt aan de Algemene Ledenvergadering (ook wel aangeduid als 
ALV), nader behandeld in artikel 15. 
3. De organen van QNL bezitten geen rechtspersoonlijkheid. 
 
Artikel 5 - Leden 
1. QNL kent als lid:  
a. lidverenigingen: verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en verenigingen zonder 
rechtsbevoegdheid; 
b. aspirant-lidverenigingen: verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en verenigingen 
zonder rechtsbevoegdheid, bedoeld om binnen een periode van een seizoen door te groeien 
naar het gewone lidmaatschap 
c. bondsleden: natuurlijke personen die lid zijn van een onder a. en b. bedoelde vereniging.  



2. Uitsluitend de (aspirant-)lidverenigingen zijn lid in de zin van de wettelijke bepalingen van 
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
3. Waar in deze statuten en in reglementen van QNL wordt gesproken over “leden” zonder 
verdere aanduiding, worden daaronder zowel de (aspirant-)lidverenigingen als bondsleden 
verstaan en waar in deze statuten en in de reglementen van QNL wordt gesproken over 
“lidmaatschap” zonder verdere aanduiding, wordt daaronder zowel het lidmaatschap van de 
verenigingen als de bondsleden verstaan, alles voor zover de statuten en de reglementen geen 
nader onderscheid maken of het tegendeel uit het zinsverband blijkt. 
4. Een lidmaatschap wordt aangegaan voor de duratie van een boekjaar. 
5. Het bondsbestuur beslist over de toelating van leden. Het bondsbestuur is verplicht binnen 
twee weken na de datum van de aanmelding over toelating te besluiten. Indien het 
bondsbestuur tot niet-toelating besluit of niet binnen twee weken tot toelating besluit, kan de 
ALV op verzoek van betrokkene alsnog tot toelating besluiten.  
6. De wijze en voorwaarden van toelating worden in een reglement geregeld. 
7. De ALV is bevoegd leden in categorieën onder te verdelen en voor elke categorie afwijkende 
rechten en verplichtingen vast te stellen. 
 
Artikel 6 - Ledenadministratie 
1. Het bondsbestuur houdt een register van leden bij. In dit register worden alleen die gegevens 
bijgehouden welke voor de realisering van het doel van QNL noodzakelijk zijn. Het 
bondsbestuur kan na een voorafgaand besluit van de ALV geregistreerde gegevens aan derden 
verstrekken, behalve van het lid dat tegen verstrekking bij het bondsbestuur schriftelijk bezwaar 
heeft gemaakt. 
2. De voorschriften met betrekking tot deze ledenadministratie zijn nader uitgewerkt in het 
Huishoudelijk Reglement. 
3. Gegevens van oud-leden worden maximaal zeven jaar bewaard. 
 
Artikel 7 - Einde lidmaatschap 
1. Het lidmaatschap van QNL eindigt:  
a. van lidverenigingen: door opzegging, door ontzetting (royement) of door ontbinding;  
b. van bondsleden: door hun dood, of ontzetting, door opzegging van het lidmaatschap van 
hun vereniging of door opzegging van het lidmaatschap van QNL van hun vereniging; 
c. aan het einde van het boekjaar. 
2. Een lid kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen, zolang er geen 
openstaande (betalings)plichten bestaan.  
3. Opzegging door QNL geschiedt door het bondsbestuur. QNL kan het lidmaatschap ten allen 
tijden opzeggen wanneer: 

a. het lid zijn verplichtingen tegenover QNL niet of niet tijdig nakomt;  
b. het lid de belangen van QNL, van de sport quidditch of van een ander lid 

schaadt;  
c. het lid niet voldoet aan de vereisten die de statuten of reglementen voor het 

lidmaatschap stellen; 



d. redelijkerwijs van QNL niet kan worden verlangd het lidmaatschap te laten 
voortduren. 

4. Royement (ontzetting) kan op verzoek van het bondsbestuur worden uitgesproken door de 
tuchtcommissie en de commissie van beroep, wanneer een lid in ernstige mate in strijd handelt 
met de statuten, reglementen en besluiten van QNL dan wel QNL op onredelijke wijze 
benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bondsbestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste 
van het besluit met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een 
maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de Algemene 
Ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 
De Algemene Ledenvergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend 
besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte 
stemmen. 
5. Wanneer een lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin de 
jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd. 
 
Artikel 8 - Algemene rechten en verplichtingen van leden 
1. Leden van QNL zijn verplicht:  
a. de statuten, reglementen en besluiten van organen van QNL na te leven;  
b. de belangen van QNL en van de sport quidditch in het algemeen niet te schaden;  
c. aan de financiële verplichtingen als omschreven in het huishoudelijk reglement te 
voldoen; 
d. alle overige verplichtingen welke QNL in naam of ten behoeve van de leden 
……….aangaat of welke uit het lidmaatschap van QNL voortvloeien te aanvaarden en  

na te komen.  
2. Het bondsbestuur is bevoegd aan de leden verplichtingen van financiële en andere aard op 
te leggen en om voorwaarden aan het lidmaatschap te verbinden. 
3. Lidverenigingen zijn verplicht in hun statuten of een reglement een bepaling op te nemen op 
grond waarvan zij verplicht zijn voor elk lid van de vereniging een lidmaatschap als bondslid aan 
te vragen en voor ieder lid de contributie voor bondsleden te (laten) voldoen. Voorts dienen 
verenigingen in hun statuten of een reglement een bepaling op te nemen op grond waarvan de 
vereniging haar leden verplicht te handelen in overeenstemming met de statuten, reglementen 
en besluiten van QNL. 
4. QNL kan ten behoeve van de leden rechten bedingen. Tenzij het betreffende lid zich 
hiertegen verzet, kan QNL voor het lid nakoming van bedongen rechten en 
schadevergoeding vorderen. QNL kan bovendien ten laste van de leden verplichtingen 
aangaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer het aanvaarden en nakomen van 
verplichtingen welke QNL is aangegaan met betrekking tot sponsoring en de rechten van 
t.v.-registraties en -uitzendingen. 
5. In een Huishoudelijk Reglement kunnen bepalingen worden opgenomen met betrekking tot 
de wijze en de data waarop de leden aan hun financiële verplichtingen tegenover de bond 
moeten voldoen en welke de gevolgen zijn indien een lid niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft 
voldaan. 



Leden zijn verplicht hun financiële verplichtingen op de door de QNL aangegeven datum te 
hebben voldaan. Indien een lid een maand nadien (de vervaldatum) niet geheel aan zijn 
financiële verplichtingen heeft voldaan, is het desbetreffende lid vanaf die datum niet meer 
bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen totdat hij geheel aan zijn 
financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende deze periode blijft het desbetreffende lid 
verplicht te voldoen aan alle verplichtingen welke uit het lidmaatschap voortvloeien. 
6. Het gebruik of doen gebruiken van ongeoorloofde middelen (doping) is verboden. Leden zijn 
verplicht hun volledige medewerking te geven aan controles en zich te houden aan het 
Dopingreglement. 
 
Artikel 9 - bondsbestuur 
1. Het bondsbestuur bestaat uit ten minste vier meerderjarige personen. De ALV bepaalt met 
inachtneming van de eerste zin van dit lid het aantal bondsbestuursleden. 
2. Het bondsbestuur wordt gevormd door ten minste een voorzitter, een vice-voorzitter, 
secretaris, en penningmeester. 
3. De leden van het bondsbestuur worden door de ALV benoemd. De voorzitter, de secretaris 
en de penningmeester worden door de ALV in functie benoemd.  
4. De functies van secretaris en penningmeester zijn niet verenigbaar, evenmin die van de 
voorzitter met een andere. 
5.Het lidmaatschap van het bondsbestuur is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de 
kascommissie, de tuchtcommissie en de commissie van beroep. 
6. De leden van het bondsbestuur worden benoemd voor een periode van een jaar. Aftredende 
leden van het bondsbestuur kunnen slechts viermaal aansluitend voor een nieuwe periode 
worden benoemd. Na afloop van deze vijfde termijn kan de betrokkene niet eerder weer tot 
bondsbestuurslid worden benoemd dan nadat een daaropvolgende periode van een jaar is 
verstreken. Alsdan is in het eerste en tweede zin bepaalde wederom van toepassing.  
8. bondsbestuursleden treden in functie de dag na hun benoeming wanneer hun benoeming op 
1 augustus of later plaatsvindt en treden af aan het eind van de dag voorafgaande aan de 
intreding van het nieuwe bondsbestuur.  
9. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk tijdens de eerstvolgende vergadering van de 
ALV voorzien.  
10. De kandidaatstelling en benoeming van leden van het bondsbestuur wordt nader geregeld 
in het Huishoudelijk Reglement. 
 
Artikel 10 - Einde bestuurslidmaatchap 
1. Het lidmaatschap van het bondsbestuur eindigt door overlijden, ontslag, bedanken, door het 
verstrijken van de duur van de (her)benoeming en wanneer het lidmaatschap van QNL eindigt. 
Voorts eindigt het lidmaatschap van het bondsbestuur indien het bondsbestuurslid wordt 
benoemd in een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van het bondsbestuur.  
2. Een lid van het bondsbestuur kan, ook al is deze voor bepaalde tijd benoemd, ten allen tijde 
door de ALV, met twee derde van de uitgebrachte stemmen worden ontslagen of geschorst. 
Een schorsing kan worden opgelegd voor ten hoogste drie maanden. Behalve wanneer de 
schorsing eindigt door een besluit tot ontslag of bedanken, eindigt de schorsing door 



tijdsverloop of eerder door een besluit tot opheffing van de schorsing. De ALV neemt haar 
besluit niet eerder dan nadat het desbetreffende lid van het bondsbestuur door de ALV is 
gehoord, althans hiertoe in de gelegenheid is gesteld. 
 
Artikel 11 - Taken en bevoegdheden bondsbestuur 
1. Tenzij de statuten anders bepalen, is het bondsbestuur belast met het besturen van QNL.  
Het bondsbestuur is onder meer belast met: 
a. het nemen van beleidsbeslissingen voor zover volgens de statuten en de reglementen niet 
anderen daarmee onder verantwoordelijkheid van het bondsbestuur zijn belast; 
b. de dagelijkse gang van zaken; 
c. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen; 
d. de uitleg van de statuten en reglementen; 
e. uitvoeren van de door de ALV genomen besluiten; 
f. het nemen van beslissingen in het belang van QNL, waarin niet in de statuten en reglementen 
en/of door besluiten van de ledenraad is voorzien. 
 2. Het bondsbestuur kan zich laten bijstaan door commissies en/of werkgroepen die het 
bondsbestuur adviseren en/of opdrachten uitvoeren. Een commissie kan zich laten bijstaan 
door één of meer werkgroepen die de commissie adviseren en/of opdrachten uitvoeren. Zowel 
de commissies als werkgroepen functioneren onder verantwoordelijkheid van het bondsbestuur. 
Voorts is het bondsbestuur bevoegd, al dan niet tegen betaling, werkzaamheden aan derden op 
te dragen. 
3. Indien het aantal leden van het bondsbestuur beneden het aantal van vier is gedaald, blijft 
het bondsbestuur bevoegd. Het is echter verplicht alsdan zo spoedig mogelijk een ALV 
bijeen te roepen met als doel zo spoedig mogelijk in de vacatures te voorzien. 
4. Het bondsbestuur is na voorafgaande goedkeuring van de ALV bevoegd te besluiten 
tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, het vervreemden of het bezwaren van 
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij QNL zich als borg of 
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 
5. De specifieke taken van de in functie benoemde leden van het bondsbestuur worden nader 
geregeld in het Huishoudelijk Reglement. 
6. De leden van het bondsbestuur ontvangen in hun hoedanigheid van bondsbestuurslid geen 
bezoldiging. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun 
functie gemaakte kosten. 
 
Artikel 12 - Vertegenwoordiging 
1. Het bondsbestuur vertegenwoordigt QNL. QNL wordt voorts vertegenwoordigd door twee 
gezamenlijk handelende leden van het bondsbestuur, onder wie in elk geval de voorzitter, 
secretaris, of penningmeester.  
2. Het bondsbestuur of twee gezamenlijk handelende leden van het bondsbestuur, onder wie in 
elk geval de voorzitter, secretaris, of penningmeester, kunnen een ander lid van het 
bondsbestuur of een derde schriftelijk machtigen om QNL te vertegenwoordigen in de gevallen 
en onder de voorwaarden die uit de verstrekte volmacht blijken. 



2. Personen aan wie hetzij op grond van deze statuten, hetzij een volmacht tot 
vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend, oefenen die bevoegdheid niet uit dan nadat 
hiertoe een bondsbestuur besluit is genomen waarbij tot het aangaan van de desbetreffende 
rechtshandeling is besloten. 
 
Artikel 13 - Bestuursvergadering 
1. Het bondsbestuur vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo vaak de voorzitter of 
de andere leden van het bondsbestuur dit gewenst achten. De voorzitter bepaalt de wijze van 
vergaderen. Het bondsbestuur kan ook anders dan in een bijeenkomst vergaderingen houden, 
mits alle betrokken leden van het bondsbestuur hieraan deelnemen of in geval van afwezigheid 
verklaard hebben met die wijze van vergaderen in te stemmen. 
2. Het bondsbestuur kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen, indien ten minste drie leden of 
meer dan 50%, welke hoger is, van het bondsbestuur aan de vergadering deelnemen of daarin 
door een aanwezig bondsbestuurslid vertegenwoordigd zijn. Indien de stemmen in een 
vergadering van het bondsbestuur staken, wordt het voorstel in een volgende 
bestuursvergadering opnieuw in stemming gebracht. Staken de stemmen dan wederom, dan 
wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
3. Een bondsbestuurslid mist stemrecht over zaken, die hem, zijn partner(s) of een van zijn 
bloedverwanten in de rechte lijn of lid van QNL waarvan hij lid is betreffen, behoudens de 
andersluidende beslissing dienaangaande van de voorzitter. 
4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door een door de voorzitter daartoe aan te 
wijzen persoon, die al of niet deel uitmaakt van het bondsbestuur, notulen gemaakt, die door de 
voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend en in chronologische volgorde 
bewaard in het daartoe aangelegd register. Leden hebben de bevoegdheid tot inzage van 
voormelde registers en kunnen des verzocht afschriften en uittreksels daarvan ontvangen tegen 
kostprijs. 
5. Het bondsbestuur kan ook buiten de bondsbestuursvergaderingen besluiten nemen, mits alle 
in functie zijnde bondsbestuursleden zich schriftelijk dan wel via elektronische weg met het 
voorstel akkoord hebben verklaard. 
 
Artikel 14 - Boekhouding en financiën  
1. Het boekjaar van QNL loopt van 1 augustus tot en met 31 juli het daaropvolgende jaar. 
2. De geldmiddelen van QNL bestaan uit: contributies, bijdragen, entree- en inschrijfgelden, 
boetes, donaties, subsidies, legaten en andere inkomsten. Erfenissen en legaten kunnen 
slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.  
3. De leden zijn gehouden tot het betalen van de contributie en de andere bijdragen die door de 
ALV zijn vastgesteld. De ALV kan voor bepaalde groepen van leden een verschillende 
contributie en/of andere bijdragen vaststellen. 
4. Het bondsbestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de 
verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 
5. De wijze van betaling van contributies en andere bijdragen wordt nader geregeld in het 
Huishoudelijk Reglement. 
 



Artikel 15 - Rekening en verantwoording 
1. Het bondsbestuur is verplicht van de vermogenstoestand van QNL en van alles betreffende 
de werkzaamheden van QNL, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op 
zodanige wijze administratie te voeren en daartoe behorende boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen 
van QNL kunnen worden gekend. 
2. Het bondsbestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de 
balans en de staat van baten en lasten van QNL op te maken en op papier te stellen. Het 
bondsbestuur brengt op een binnen zes maanden na het einde van het boekjaar te houden ALV 
een jaarverslag uit over de gang van zaken in QNL en over het gevoerde beleid. Het legt de 
balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring over aan de ALV. 
Deze stukken worden ondertekend door de leden van het bondsbestuur. Heeft een lid van het 
bondsbestuur de stukken niet ondertekend dan wordt hiervan onder opgave van de redenen 
melding gemaakt. 
3. Goedkeuring door de ALV van de balans en van de staat van baten en lasten met toelichting 
gebeurt nadat is kennis genomen van de bevindingen van de kascommissie. Goedkeuring 
strekt de leden van het bondsbestuur tot décharge voor alle handelingen die uit die stukken 
blijken. 
4. Het bondsbestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers gedurende ten minste de wettelijke termijn te bewaren. 
 
Artikel 16 - Algemene Ledenvergadering 
1. Aan de Algemene Ledenvergadering, in de statuten en reglementen nader aangeduid als 
ALV, komen in QNL alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het 
bondsbestuur zijn opgedragen. 
2. Jaarlijks wordt ten minste een algemene vergadering gehouden uiterlijk binnen zes maanden 
na afloop van het bondsjaar, zie ook artikel 13, lid 2. 
3. Toegang tot de ALV hebben alle verenigingen van QNL, de bondsleden, de 
bondsbestuursleden, en de ereleden. Geen toegang hebben geschorste verenigingen en 
geschorste bondsbestuursleden behoudens in het geval bedoeld in artikel 7, lid 4. 
4. Over toelating van andere dan in het vorige lid bedoelde personen beslist de voorzitter. 
5. De ALV vertegenwoordigt alle leden van QNL. De ALV bestaat uit de 
(aspirant-)lidverenigingen, die tevens de desbetreffende bondsleden vertegenwoordigen. Elke 
lidvereniging wordt in de ALV vertegenwoordigd door één stemgerechtigde vertegenwoordiger, 
die zowel de vereniging, als de leden van de vereniging vertegenwoordigt. 
Aspirant-lidverenigingen worden vertegenwoordigd door een vertegenwoordiger die wel 
spreekrecht, maar geen stemrecht heeft. 
6. Iedere stemgerechtigde vertegenwoordiger van een vereniging heeft één stem in de ALV. 
Een geschorst lid heeft geen stemrecht. 
 
 
Artikel 17 - Het bijeenroepen van de ALV 



1. De jaarlijkse vergadering van de ALV, waarin het bondsbestuur wordt gewisseld, wordt 
binnen vier weken voor, of vier weken na het einde van het boekjaar gehouden.De 
bijeenroeping gebeurt door een schriftelijke of digitale oproep aan de verenigingen. De 
verenigingen stellen hun leden in kennis van de oproep en van de agenda van de ALV. De 
termijn van oproeping bedraagt vier weken. Het bondsbestuur kan in bijzondere gevallen de 
termijn van oproeping bekorten. 
2. Een buitengewone ALV wordt gehouden indien het bondsbestuur dit nodig acht. Voorts wordt 
een buitengewone ALV gehouden indien ten minste zoveel leden die bevoegd zijn tot het 
uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de ALV het bondsbestuur hierom 
verzoekt. Het verzoek bevat een opgave van het te behandelen onderwerp, voorzien van een 
toelichting. Indien het bondsbestuur niet binnen veertien dagen aan het verzoek gevolg heeft 
gegeven door binnen vier weken een ALV te doen houden, kunnen de verzoekers zelf tot die 
bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bondsbestuur de ALV bijeenroept. De 
verzoekers kunnen alsdan anderen dan leden van het bondsbestuur belasten met de leiding 
van de ALV en het opstellen van de notulen. 
3. Behalve in het in het vorige lid bedoelde geval, bepaalt het bondsbestuur waar en wanneer 
een 
ALV wordt gehouden. 
 
Artikel 18 - Agenda van de ALV 
1. Tegelijk met de bijeenroeping van de vergadering van de ALV wordt de voorlopige 
agenda door toezending ter kennis van de verenigingen gebracht. Publicatie of toezending van 
de definitieve agenda geschiedt twee weken voor de dag waarop de vergadering van de ALV 
wordt gehouden. 
2. Uiterlijk drie weken voor de dag van de ALV kunnen ten minste drie leden een 
voorstel of amendement schriftelijk bij het bondsbestuur indienen, welk voorstel voorzien is van 
een toelichting. Een amendement kan ter vergadering worden ingediend. De ALV kan geen 
besluiten nemen over voorstellen die niet in de agenda zijn vermeld, tenzij de ALV anders 
beslist. 
 
Artikel 19 - Commissies 
1. Het bondsbestuur en de ALV zijn bevoegd permanente en tijdelijke commissies in te 
stellen en de leden van die commissies te benoemen, te schorsen en te ontslaan. Tenzij de 
samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie in de statuten of in een 
reglement zijn geregeld, worden deze bij besluit vastgesteld door het orgaan dat de commissie 
heeft ingesteld. Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat haar heeft 
ingesteld. 
2. Bij besluit van een orgaan dat een commissie instelt of anders in een reglement kan een 
nadere regeling worden getroffen omtrent de benoeming van commissieleden, de duur van hun 
(her)benoeming en de verdeling van functies in een commissie.  
 
Artikel 20 - Financiële commissie 



1. De ALV benoemt een financiële commissie bestaande uit ten minste twee en ten hoogste vijf 
personen, die geen deel mogen uitmaken van het bondsbestuur. 
2. De financiële commissie neemt kennis van de rekening en verantwoording van het 
bondsbestuur, toetst de uitvoering van het financieel beleid op doelmatigheid en 
doeltreffendheid en brengt aan de ALV verslag uit van haar bevindingen. 
De financiële commissie adviseert het bondsbestuur daarnaast omtrent het te voeren financiële 
beleid. 
Ter vervulling van haar taken zal de financiële commissie ten minste tweemaal per jaar 
bijeenkomen. 
3. De last van de financiële commissie kan te allen tijde door de ALV worden herroepen, doch 
slechts door de benoeming van een andere financiële commissie. 
4. Het bondsbestuur is verplicht aan de financiële commissie desgevraagd alle door haar 
gewenste inlichtingen te verschaffen. 
5. De samenstelling en wijze van benoeming van de financiële commissie zijn geregeld in het 
Huishoudelijk Reglement. 
 
Artikel 21 - Tuchtcommissie 
1. De tuchtcommissie van QNL is het enige orgaan van QNL dat in eerste instantie, uitsluitend 
op verzoek van het bondsbestuur, bevoegd is te oordelen over een vermeend handelen of 
nalaten in strijd met het bij of krachtens artikel 6 lid 1 bepaalde en met die bepalingen van het 
Huishoudelijk Reglement ten aanzien waarvan bij overtreding de tuchtcommissie tot het 
opleggen van sancties bevoegd is verklaard. 
2. De samenstelling en wijze van benoeming van de tuchtcommissie is geregeld in het 
tuchtreglement. 
3. Het niet in acht nemen van de statutaire dan wel reglementaire beroepstermijn en het niet 
vermelden van bezwaren tegen gewraakte beslissingen heeft niet-ontvankelijkheid van beroep 
tot gevolg, tenzij de commissie van beroep van oordeel is, dat het verzuim betrokkene niet kan 
worden aangerekend. 
4. De uitoefening van de tuchtrechtspraak en het opleggen van straffen en de tenuitvoerlegging 
geschiedt, met inachtneming van het bepaalde in lid 5, overeenkomstig het bepaalde in het 
tuchtreglement van QNL. 
5. In geval van een vermeend handelen of nalaten in strijd met het dopingreglement 
respectievelijk het reglement ongewenst gedrag, geschiedt de uitoefening van de 
tuchtrechtspraak en het opleggen van straffen de tenuitvoerlegging overeenkomstig het 
bepaalde in het dopingreglement respectievelijk het reglement ongewenst gedrag van QNL. 
6. Het tuchtreglement en het reglement ongewenst gedrag worden vastgesteld respectievelijk 
gewijzigd door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. 
7. De tuchtcommissie heeft de bevoegdheid om in de in het tuchtreglement bepaalde gevallen 
bevoegdheden te delegeren. De delegatiebesluiten zullen telkens voor de aanvang van het 
competitieseizoen bekend worden gemaakt op de in het tuchtreglement aangegeven wijze. 
8. Het bondsbestuur heeft het recht straffen door de tuchtcommissie opgelegd en, na eventueel 
beroep, door de commissie van beroep verminderd, gewijzigd, gehandhaafd of verzwaard, 
geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden. 



Het bondsbestuur oefent dat recht uit na het advies te hebben ingewonnen van de 
tuchtcommissie, dan wel, mocht beroep zijn uitgeoefend, van de commissie van beroep. 
 
Artikel 22 - Commissie van beroep 
1. QNL kent een commissie van beroep, welke in de gevallen waarin de statuten en 
reglementen van QNL beroep toelaten, als enig daartoe bevoegd orgaan van QNL, in hoogste 
instantie, oordeelt over: 
- een door een lid gewraakt besluit van het bondsbestuur; 
- een door het bestrafte lid of het bondsbestuur gewraakte uitspraak van de tuchtcommissie. 
De samenstelling en wijze van benoeming van de commissie van beroep is geregeld in het 
tuchtreglement. 
2. De commissie van beroep besluit onherroepelijk tot intrekking, vermindering, wijziging, 
handhaving of verzwaring van de gewraakte uitspraak van de tuchtcommissie, met 
inachtneming van het ter zake verder in de statuten en reglementen van QNL bepaalde. 
3. De commissie van beroep stelt ten aanzien van beroep tegen een besluit van het 
bondsbestuur in het raam van de uitvoering van competities vast of het bondsbestuur in 
redelijkheid tot het bewuste besluit had kunnen komen. Als de commissie van beroep van 
oordeel is dat zulks niet het geval is, zal het bondsbestuur met inachtneming van dat oordeel 
een nieuw besluit nemen. De commissie van beroep is bevoegd daartoe advies uit te brengen 
aan het bondsbestuur. 
4. De commissie van beroep brengt haar uitspraak, met reden omkleed, op de wijze als nader in 
het tuchtreglement van QNL is geregeld, ten spoedigste schriftelijk of langs elektronische weg, 
en gelijktijdig, ter kennis van het bondsbestuur, van het betrokken lid en als het een natuurlijk 
persoon is ook van diens vereniging, en, zo het beroep wordt ingesteld tegen een uitspraak van 
de tuchtcommissie, van die commissie. 
5. Het bondsbestuur heeft het recht straffen door de tuchtcommissie opgelegd en, na eventueel 
beroep, door de commissie van beroep verminderd, gewijzigd, gehandhaafd of verzwaard, 
geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden. 
Het bondsbestuur oefent dat recht uit na het advies te hebben ingewonnen van de 
tuchtcommissie, dan wel, mocht beroep zijn uitgeoefend, van de commissie van beroep. 
 
Artikel 23 - Vergaderingen en besluiten 
1. Het in dit artikel bepaalde is van toepassing op alle besluiten die in QNL worden genomen. 
2. De voorzitter, of in diens afwezigheid de vice-voorzitter, van een orgaan of van een 
commissie leidt de vergadering, tenzij de voorzitter anders beslist. De ALV wordt geleid door de 
voorzitter van het bondsbestuur, of in diens afwezigheid de vice-voorzitter. De voorzitter of 
diens plaatsvervanger stelt daarin de orde van de vergadering vast, behoudens het recht van de 
vergadering hierin wijziging te brengen. 
3. Tenzij in de wet, de statuten of in een reglement anders is bepaald, worden besluiten in 
vergaderingen genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 
Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de door stemgerechtigde leden geldig 
uitgebrachte stemmen, zo nodig door afronding naar boven. Indien stemmen staken is geen 
meerderheid behaald. 



In de ALV zijn stemgerechtigd de vertegenwoordigers van de verenigingen. In een 
bondsbestuur of commissie zijn stemgerechtigd de leden van het bondsbestuur of van die 
commissie. 
4. Ongeldige stemmen zijn stemmen uitgebracht door een geschorst stemgerechtigd lid en 
wanneer schriftelijk is gestemd voorts blanco stemmen en stemmen die een andere aanduiding 
bevatten dan voor de desbetreffende stemming noodzakelijk is. Tenzij in de statuten of een 
reglement anders is bepaald, brengt ieder stemgerechtigd lid in de desbetreffende vergadering 
één stem uit.  
5. Quorum, tenzij in de statuten anders bepaald, is vastgesteld op ten minste 50% van de 
stemgerechtigde leden en ten minste drie stemgerechtigde leden. Blanco stemmen en 
ongeldige stemmen tellen mee voor quorum, stemonthouding niet. 
6. De stemming over personen gebeurt schriftelijk met gesloten stembriefjes of andere 
anonieme vorm (bijvoorbeeld digitaal). De stemming over zaken gebeurt hoofdelijk door 
handopsteken of bij (geschreven) acclamatie. In beide gevallen kan de vergadering tot een 
andere dan de voorgeschreven wijze van stemmen besluiten. In elk geval wordt schriftelijk of op 
andere anonieme vorm gestemd indien een stemgerechtigd lid dit verlangt. 
7. Indien bij een stemming over personen geen van de kandidaten bij de eerste stemming een 
gewone meerderheid behaalt, wordt een tweede stemming gehouden tussen de kandidaten die 
respectievelijk het hoogste en het op één na hoogste aantal stemmen hebben behaald. Staken 
bij de tweede stemming de stemmen, dan wordt een derde stemming gehouden. Benoemd is 
die kandidaat die bij de tweede of de derde stemming de gewone meerderheid haalt, of door 
loting na een derde stemming is aangewezen. 
8. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel over de uitslag van een stemming is beslissend. 
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een 
niet schriftelijk vastgelegd voorstel.  
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan 
betwist, dan wordt het te nemen besluit zo nodig schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe 
stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt of -wanneer de 
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk gebeurde - een stemgerechtigd lid dit 
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 
stemming. 
9. Van elke vergadering wordt een besluitenlijst en/of notulen gemaakt, welke aan de volgende 
vergadering ter vaststelling wordt voorgelegd. 
10. Van het ter Algemene Vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de 
secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in 
dezelfde of in de eerstvolgende Algemene Vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door 
de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend. 
11. Indien de agenda van een vergadering niet kan worden afgedaan, kan de vergadering 
worden geschorst in welk geval de vergadering binnen dertig dagen dient te worden voortgezet. 
Aan allen, die recht van toegang tot die vergadering hebben, dient opnieuw een oproep te 
worden verzonden, waarbij het bepaalde inzake oproeptermijn voor die vergadering niet van 
toepassing is. 
 



Artikel 24 - Totstandkoming en wijziging van reglementen en uitvoeringsbesluiten 
1. De organisatie van QNL alsmede de taken en bevoegdheden van haar organen en 
commissies kunnen nader worden uitgewerkt in reglementen. Reglementen worden met een 
gewone meerderheid vastgesteld en gewijzigd door de ALV voor zover bij of krachtens deze 
statuten niet anders is bepaald.. 
2. Besluiten tot vaststelling en wijziging van het Huishoudelijk Reglement en andere 
reglementen kunnen slechts worden genomen op de wijze als in artikel 20 leden 1 en 2 is 
bepaald. 
3. Het Huishoudelijk Reglement en andere reglementen en uitvoeringsbesluiten, die niet in strijd 
mag zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten, bevatten 
al hetgeen in aanvulling en ter uitvoering van deze statuten nadere regeling behoeft dan wel 
wenselijk is. 
Voor zover strijdigheid met bepalingen van deze statuten zijn de statuten bepalend. 
2. Nieuwe reglementen en wijzigingen in reglementen treden in werking op de dag na de dag 
waarop de ALV tot vaststelling of wijziging van het reglement heeft besloten, tenzij de ALV tot 
een andere datum van inwerkingtreding besluit. In de statuten, in een reglement of bij besluit 
van de ALV of stemming binnen het QNL Congress kan een andere datum van inwerkingtreden 
worden bepaald.  
3. Van een nieuw reglement of van een wijziging van een reglement wordt mededeling aan de 
leden gedaan met vermelding van de datum van inwerkingtreding. 
3. Ieder lid wordt geacht de statuten, reglementen en (uitvoerings)besluiten te kennen, 
waaronder begrepen de op grond van het Dopingreglement gepubliceerde dopinglijsten. 
5. Het bondsbestuur is voorts bevoegd reglementen vast te stellen die onder andere door een 
internationale organisatie worden vastgesteld en aan QNL en haar leden worden opgelegd. 
6. Het bondsbestuur is bevoegd om in spoedeisende gevallen met een algemeen karakter, die 
een nadere regeling vereisen, een uitvoeringsbesluit vast te stellen. Het uitvoeringsbesluit heeft 
de kracht van een reglement, is voor alle leden bindend vanaf de datum van bekendmaking en 
dient door de eerstvolgende ALV te worden bekrachtigd, dan wel alsdan als bepaling in de 
statuten of in een reglement te worden opgenomen. Een uitvoeringsbesluit mag niet in strijd zijn 
met de wet, de statuten en/of reglementen. 
7. Aan wie de statuten en de reglementen worden toegezonden en tegen welke voorwaarden 
wordt in het Huishoudelijk Reglement geregeld. 
 
Artikel 25 - Wijziging van de statuten 
1. In de statuten van QNL kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van een 
ALV, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden 
voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt vier weken. Zij 
die de oproeping tot de ALV ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben 
gedaan, moeten vier weken vóór de ALV een voorstel tot statutenwijziging, waarin de 
voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen en welke is voorzien van een toelichting, op 
een hiertoe geschikte plaats voor de leden ter inzage beschikbaar stellen tot na afloop van de 
dag waarop de ALV wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift van het voorstel 
toegezonden aan de teams. 



2. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts door de ALV met tenminste twee derde 
van de uitgebrachte stemmen worden genomen in een vergadering waar ten minste twee derde 
van het totaal  aantal leden van de ALV aanwezig of vertegenwoordigd is.  
3. Het bepaalde in lid 1 en 2 is niet van toepassing indien in de ALV alle verenigingen aanwezig 
of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt 
genomen. 
4. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte zijn zij bevoegd die bevoegd zijn QNL te 
vertegenwoordigen op grond van het bepaalde in artikel 11 lid 1. 
 
Artikel 26 - Ontbinding en vereffening 
1. Een besluit tot ontbinding van QNL kan alleen worden genomen in een hiertoe speciaal 
bijeengeroepen ALV. Het bepaalde in artikel 20 leden 1 en 2 is van overeenkomstige 
toepassing.  
2. Indien de ALV tot ontbinding van QNL heeft besloten, treden de leden van het bondsbestuur 
als vereffenaar op, tenzij de ALV de vereffening aan een derde opdraagt. 
2. Na de ontbinding blijft QNL voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van het 
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel 
mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van QNL uitgaan, wordt aan de naam 
toegevoegd "in liquidatie".  
4. De ALV benoemt een bewaarder die de boeken en bescheiden van QNL zal bewaren 
gedurende zeven jaar na afloop der vereffening. Bij het besluit tot ontbinding beslist de ALV 
welke bestemming aan het batig saldo wordt gegeven. 
 
Artikel 27 - Onvoorziene gevallen 
In alle gevallen, waarin de wet, de statuten of een reglement niet voorzien, beslist het 
bondsbestuur naar beste weten en zoveel mogelijk in overeenstemming met de geest van de 
statuten. 
 


