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I.

DEFINITIES:

Artikel 1
In dit Huishoudelijk Reglement wordt verstaan onder:
a.
de Bond: de vereniging, Nederlandse Padel Bond (NPB);
b.
Bestuursfunctie: functie binnen het bestuur van de bond.
c.
Bondsfunctie: functie binnen de bond, niet zijnde een bestuurslid.
d.
Leden: leden van de Bond, zoals genoemd in artikel 3 van de Statuten;
Onder leden wordt verstaan:
Alle verenigingen en/of accommodaties waar de padelsport beoefend kan worden.
De vereniging kan ook ereleden hebben. Als uitzondering op dit artikel worden ook
individuele bestuursleden van de vereniging als lid aangemerkt.
e.
Licentiehouders: Spelers, zijnde natuurlijke personen, welke zijn aangesloten bij
de bond en een licentie hebben om deel te nemen aan de, door de bond,
goedgekeurde toernooien en/of competitie.
f.
Goedgekeurd toernooi: door het bestuur van de Bond goedgekeurde serie
wedstrijden, waaraan licentiehouders en spelers van buitenlandse
verenigingen, welke bij erkende organisaties (bonden in het buitenland die bij FIP
zijn aangesloten) zijn aangesloten, mogen deelnemen;
g.
Competitie: onder auspiciën van - of door de Bond georganiseerde
teamwedstrijden van bij de Bond aangesloten leden, gespeeld volgens door de
Bond te stellen regels of reglementen;
h.
Wedstrijd: iedere partij, die niet het karakter heeft van een zuivere oefenpartij.
Demonstraties vallen eveneens niet onder de definitie ‘wedstrijd’.
i.
Sponsoring: het door middel van gelden, donaties, legaten, goederen of
anderszins, de Bond, of een door of namens de Bond georganiseerd evenement,
direct of indirect te steunen met het oogmerk, hierdoor reclame te kunnen maken
voor - of de aandacht te kunnen vestigen op bepaalde producten en/of diensten.
j.
Sponsor: ieder natuurlijk persoon, groep van personen en/of rechtspersoon, die
hetzij privé, hetzij als bedrijf het onder artikel 1 i van dit artikel gestelde ten
uitvoer brengt dan wel ten uitvoer doet brengen.
II.

ALGEMEEN:

Artikel 2
De Bond kent geen onderscheid tussen amateur- en beroepsspelers.
Artikel 3
Statuten, Huishoudelijk Reglement en andere relevante uitgaven van de Bond worden
gepubliceerd via website van de bond.
III.

BEPALINGEN VOOR LEDEN/LICENTIEHOUDERS:

Artikel 4
Het bestuur van de Bond beslist over, al of niet toelating, van leden en licentiehouders.

Artikel 5
Door aansluiting bij de Bond onderwerpt ieder lid cq. licentiehouder zich aan de Statuten
en het Huishoudelijk Reglement en alle andere reglementen en bepalingen van de Bond,
alsmede aan de wijzigingen welke daarin zullen worden aangebracht.
Ieder lid cq. licentiehouder is verplicht om zich, naast de verplichtingen aan de Bond, te
houden aan verplichtingen tegenover vergaderingen en wedstrijdcomités van de Bond.
Ieder lid cq. licentiehouder is verplicht, zich te onthouden van handelingen, die in strijd
zijn met de belangen van de padelsport en van de Bond.
Artikel 6
Voor licentiehouders is het uitdrukkelijk verboden:
a.
in te schrijven voor meer dan een toernooi of wedstrijd, die volgens de
aankondiging geheel of gedeeltelijk in dezelfde periode plaats zullen hebben,
behoudens dispensatie door de Bond of goedkeuring van de toernooiorganisatie;
b.
een overeenkomst aan te gaan betreffende het geven van padellessen, wanneer
zij door de Bond niet als padelinstructeur is erkend;
Artikel 7
Voor leden is het uitdrukkelijk verboden een overeenkomst aan te gaan betreffende het
laten geven van padellessen, wanneer de lesgever door de Bond niet als padelinstructeur
is erkend.
Artikel 8
Leden en licentiehouders, wier aansluiting is ingetrokken of beëindigd, zijn gehouden aan
hun verplichtingen gedurende het lopende jaar te blijven voldoen.
Artikel 9
Het is de leden cq licentiehouders niet toegestaan, de Bond te gebruiken voor
reclamedoeleinden tenzij schriftelijke toestemming is verkregen van de Bond.
Artikel 10
Leden zijn bevoegd wedstrijden en toernooien te organiseren.
Artikel 11
Leden, die aan al hun verplichtingen jegens de Bond hebben voldaan, hebben het recht
deel te nemen aan de competitie, welke de Bond organiseert.
III.

1.

VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP/LICENTIEHOUDERSCHAP:

Artikel 12
Het lidmaatschap kan worden verkregen door als vereniging of centrum, zoals genoemd
in artikel 1.d, lid te worden van de Bond;
Artikel 13
Men wordt erkend als aangesloten bij de Bond:
a.
als het lid de aanmelding regelt van al haar, padel spelende, verenigingsleden als
licentiehouder, met vermelding van naam en voorletters, volledig adres en
woonplaats en alle andere voor de Bond relevante gegevens;
b.
als, bij eerste aanmelding, en vervolgens telkens wanneer daar wijziging in mocht
komen, schriftelijk opgave wordt gedaan van het aantal padelbanen waarover de
accommodatie beschikt.

Artikel 14
Aangesloten leden zijn voorts verplicht jaarlijks aan de Bond per padelbaan een bedrag
te voldoen dat in de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld, telkens binnen
veertien dagen na factuurdatum.
Artikel 15
Licentiehouders zijn voorts verplicht jaarlijks aan de Bond een bedrag te voldoen dat
door het Bestuur wordt vastgesteld. Dit wordt geregeld via een factuur of door deelname
aan een goedgekeurd toernooi (zie artikel 1.f).
Artikel 16
Het lidmaatschapsjaar gaat in op 1 januari van het kalenderjaar. Wordt men in de loop
van het kalenderjaar toegelaten als lid dan wordt het lidmaatschap (baanbijdrage) naar
rato berekend. Het lidmaatschap eindigt op 31 december van het kalenderjaar.
Artikel 17
Licentiehouders hebben, behoudens de verboden in de artikelen 6 en 9 van dit
reglement, het recht om deel te nemen aan wedstrijden en teamwedstrijden in
Nederland, goedgekeurd door de Bond. Het bestuur van de Bond kan met het oog op de
belangen van de Bond deelname aan bepaalde wedstrijden verbieden, mits de betrokken
licentiehouder hiervan tijdig in kennis wordt gesteld.
Licentiehouders hebben het recht deel te nemen aan wedstrijden namens de NPB in het
buitenland, echter uitsluitend waar het door de betreffende buitenlandse Bond
goedgekeurde toernooien betreft.
III.

2.

OPZEGGING DOOR LID / LICENTIEHOUDER:

Artikel 18
het lidmaatschap cq. licentiehouderschap eindigt:
1. door overlijden van een licentiehouder;
2. door beëindiging van het lid;
3. door schriftelijke opzegging door het lid / de licentiehouder aan het bestuur van
de Bond, uiterlijk een maand voor het verstrijken van het kalenderjaar;
III.

3.

SCHORSING DOOR DE BOND:

Artikel 19
Het bestuur van de Bond kan een lid cq. licentiehouder voor een onbepaalde tijd het
recht ontzeggen aan wedstrijden in Nederland of in het buitenland deel te nemen
Artikel 20
Intrekking van een ontzegging aan wedstrijden deel te nemen, geschiedt door het
bestuur van de Bond.
III.

4.

OPZEGGING DOOR DE BOND:

Artikel 21
Het lidmaatschap cq. licentiehouderschap kan door het bestuur van de Bond aan een lid
cq. licentiehouder zondermeer worden opgezegd in de volgende gevallen:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.
j.

het royement door een vereniging cq. centrum;
het deelnemen aan of organiseren van niet door de Bond goedgekeurde
wedstrijden indien goedkeuring vereist was;
het plegen van handelingen, welke in strijd zijn met de verplichtingen van leden
cq. licentiehouders volgens de artikelen 13 tot en met 15;
in het algemeen het verricht hebben van handelingen of het zich schuldig gemaakt
hebben aan gedragingen, welke de padelsport of de Bond schaden of kunnen
schaden.
het lid of de licentiehouder voldoet niet aan haar verplichtingen jegens de Bond;
het lid mag geen spelers in ploegverband laten deelnemen aan een in
Nederland georganiseerde wedstrijd, wanneer het bestuur van de Bond bezwaar
tegen deelneming had met het oog op belangen van de Bond en van de bezwaren
tijdig kennis heeft gegeven;
het lid mag geen spelers en/of licentiehouders in teamverband laten deelnemen
aan een in Nederland georganiseerde wedstrijd buiten het verband van de Bond,
tenzij het bestuur van de Bond hiervoor ontheffing verleent;
het lid bij een goedgekeurde wedstrijd aan niet-gerechtigden personen
gelegenheid tot deelneming geeft;
het lid opzettelijk onjuiste opgaven doet of andere handelingen pleegt of zich
schuldig maakt aan gedragingen, welke de padelsport of de Bond (kunnen)
schaden;
het lid cq. licentiehouder in strijd met de Statuten, Reglementen of besluiten van
de Bond handelt, of de Bond op onredelijke wijze benadeelt.

Artikel 22
voorafgaand aan het besluit tot opzegging of ontzetting, kan het bestuur het lid cq. de
licentiehouder schorsen voor een termijn van maximaal één jaar.
IV.

LEDENVERGADERING:

Artikel 23
a.
b.
c.

Bestuursleden van de bond hebben stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.
Ieder individueel bestuurslid heeft één stem.
Leden hebben stemrecht in de Algemene Ledenvergadering, door middel van de
gemachtigde vertegenwoordigers van de club, waarbij zij zijn aangesloten,
behoudens de beperkingen, in dit reglement gesteld.
Licentiehouders zijn geen lid van de bond en hebben daarom geen stemrecht.

Artikel 24
De leden vertegenwoordigen in de Algemene Ledenvergadering de bij hen aangesloten
licentiehouders van de Bond. Zij hebben daartoe stemrecht, zoals geregeld in artikelen
25 en 26 van dit reglement.
Artikel 25
Leden hebben het recht, zich op de Algemene Ledenvergadering te doen
vertegenwoordigen.
Artikel 26
Per lid, zoals vermeld in artikel 1d heeft slechts één afgevaardigde het stemrecht.

Artikel 27
Alle besluiten, m.u.v. het ontslaan van het bestuur cq. een lid, worden genomen en alle
benoemingen worden gedaan bij meerderheid van uitgebrachte stemmen. Blanco
stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
Artikel 28
Tenzij de voorzitter of de meerderheid van de Algemene Ledenvergadering een
schriftelijke stemming wenst, geschieden alle stemmingen mondeling. Het nemen van
besluiten bij acclamatie is toegestaan, indien geen der stemgerechtigden stemming
verlangt.
Artikel 29
Bij staking van stemmen in Bondsfuncties heeft een nieuwe, vrije stemming plaats.
Staken de stemmen opnieuw, dan heeft een herstemming plaats tussen de twee
kandidaten, die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben behaald. Zo nodig
wordt bij het lot bepaald, wie in herstemming zullen worden opgenomen. Bij staking van
stemmen bij de herstemming beslist het lot.
Artikel 30
Bij benoeming in Bondsfuncties wordt over ieder persoon afzonderlijk gestemd.
Artikel 31
Voor het bekleden van Bondsfuncties komen alleen natuurlijke personen in aanmerking.
Artikel 32
Het bestuur van de Bond stelt kandidaten voor Bondsfuncties voor. Tegenkandidaten
kunnen schriftelijk worden gesteld, mits de kandidaatstelling zeven dagen voor de
vergadering wordt ingediend.
Artikel 33
Algemene Ledenvergaderingen worden met inachtneming van artikel 8 van de Statuten
tijdig geconvoceerd. De oproep geschiedt schriftelijk.
Artikel 34
Toegang tot de vergadering van de Algemene Ledenvergadering hebben:
a.
het bestuur van de Bond;
b.
de vertegenwoordiger(s) van de leden, zoals omschreven in artikel 1d, doch niet
meer dan twee per lid, waarvan er één als gemachtigde optreedt;
c.
indien van toepassing de ereleden en leden van verdienste;
d.
indien van toepassing de accountant;
e.
indien van toepassing speciaal door het bestuur van de Bond toegelaten personen.
Artikel 35
De vertegenwoordiger(s) van de leden worden geacht een blanco volmacht te hebben.
Artikel 36
Om geldige besluiten te kunnen nemen is het nodig, tenminste 10% van het aantal
leden, dat de Bond aan het einde van het vorige Bondsjaar telde, is vertegenwoordigd.

V.

HET BESTUUR:

Artikel 37
Het bestuur van de Bond bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester
en gewone bestuursleden. De bestuursleden kiezen uit hun midden een vice-voorzitter.
Artikel 38
Bestuursleden treden jaarlijks volgens rooster af. Herbenoeming is mogelijk voor een
volledige periode. De bestuursleden kunnen de bestuursfuncties onderling verdelen.
Artikel 39
Leden van het bestuur zijn natuurlijke personen.
Artikel 40
De secretaris of een ander door het bestuur aangewezen persoon is verantwoordelijk
voor de correspondentie en het samenstellen van het jaarverslag.
Artikel 41
De penningmeester is onder verantwoordelijkheid van het bestuur speciaal belast met:
a.
het beheer van de Bondsfinanciën;
b.
het toezicht op de aanwending van de Bondsgelden;
c.
het opstellen van het financieel verslag en de begroting;
d.
het behandelen van verdere financiële aangelegenheden.

VI.

COMMISSIES:

Artikel 42
Het bestuur van de Bond kan zich door Commissies van bijstand en advies laten raden.
Het bestuur benoemt deze Commissies en kan deze opheffen.
VII.

WEDSTRIJDEN EN COMPETITIE:

Artikel 43
Uitsluitend de Bond is bevoegd om wedstrijden om de nationale- en internationale
kampioenschappen van Nederland uit te schrijven, welke, evenals landenwedstrijden,
worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Bond.
Aan het winnen van deze kampioenschappen worden zodanige gevolgen verbonden als
het bestuur van de Bond zal bepalen.
Artikel 44
Zo mogelijk worden jaarlijks door de Bond een of meer padelcompetities georganiseerd.
Tenzij daarvoor een afzonderlijk reglement wordt vastgesteld, bepaalt het bestuur van de
Bond de regels, waaronder deze competities worden gespeeld.
Artikel 45
Bij wedstrijden en competities, uitgeschreven door de Bond of door leden van de Bond,
zal gespeeld worden met ballen, welke goedgekeurd zijn door het bestuur van de Bond
op basis van de criteria van de Internationale Padel Federatie (FIP).

Artikel 46
Het bestuur van de Bond kan regels stellen voor de kleding en het schoeisel, welke
tijdens wedstrijden worden gebruikt.
Artikel 47
Het bestuur van de Bond behoudt zich het recht voor banen, welke niet voldoen aan de
normen en eisen voor bepaalde wedstrijden af te keuren. De normen en eisen worden
vastgesteld op de, door de Internationale Padel Federatie (FIP), vastgestelde normen en
eisen met betrekking tot wedstrijdgebruik.

VIII. SPONSORING:

Artikel 48
Sponsorcontracten kunnen worden afgesloten tussen een sponsor en de Bond.
Artikel 49
Sponsorcontracten met afzonderlijke licentiehouders van de Bond, dienen een
uitzonderingsclausule te bevatten met betrekking tot de periode, waarin de
licentiehouders uitkomen in een door de Bond samengesteld en/of de Bond
vertegenwoordigend team. Licentiehouders van de Bond dienen vanaf het moment van
vertrek naar een evenement, tijdens het evenement tot en met het moment van
terugkomst - indien door de Bond gewenst - gebruik te maken van door de Bond en/of
haar sponsors verstrekte of ter beschikking gestelde kleding met uitzondering van
rackets en schoenen.
Artikel 50
In het sponsorcontract moeten rechten en verplichtingen van sponsor en gesponsorde
duidelijk worden omschreven. In het sponsorcontract mogen nimmer bepalingen worden
opgenomen, welke strijdig zijn met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de
Bond.

IX.

SLOTBEPALINGEN:

Artikel 51
In gevallen waarin deze Huishoudelijke Reglementen niet voorzien, beslist het bestuur
van de Bond.
Artikel 52
Wijzigingen van dit reglement worden vastgesteld door het Bestuur van de vereniging.

