Procedure Royement
Als een lid binnen de vereniging geroyeerd is dan kan de betreffende vereniging de NJBB
verzoeken, het royement over te nemen.
Om gehoor te kunnen geven aan deze vraag van een vereniging om een betreffend lid ook als
bond te royeren, zal de vereniging eerst zelf de procedure dienen te volgen die is opgenomen
in de modelstatuten . In Artikel 5 lid 4 van deze modelstatuten staat vermeld op welke
gronden een vereniging het lidmaatschap kan opzeggen of een vereniging iemand kan royeren
(ontzetten uit het lidmaatschap)
Artikel 5, lid 4 modelstatuten NJBB
4. a. Opzegging door de vereniging is slechts mogelijk, indien:
1. een lid heeft opgehouden aan de statutaire vereisten van het lidmaatschap te voldoen,
of;
2. van de vereniging in redelijkheid niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten
voortduren.
b. Ontzetting is slechts mogelijk, indien:
1. het lid heeft gehandeld in strijd met de statuten, de reglementen of de besluiten van
de vereniging of;
2. de vereniging op onredelijke wijze heeft benadeeld.
c. Opzegging en ontzetting geschieden door het bestuur, behoudens het gestelde onder d.,
met onmiddellijke ingang door schriftelijke kennisgeving door middel van een schrijven
met
ontvangstbevestiging (aangetekende brief) welke de redenen van het bestuursbesluit
bevatten.
d. Tegen een bestuursbesluit tot ontzetting en tegen een besluit tot opzegging op grond van
lid 4, onder a.2. staat binnen één maand, na ontvangst van de kennisgeving van het
bestuursbesluit, beroep open op de eerstvolgende Algemene Vergadering. Betrokkene
blijft na het bestuursbesluit geschorst tot de uitspraak op het beroep door de Algemene
Vergadering.
Indien de Algemene Vergadering het bestuursbesluit bekrachtigt, eindigt het
lidmaatschap aanstonds.
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Dit betekent:
Dat het bestuur van de vereniging een lid kan royeren, maar dat het bestuur de betrokken
persoon hiervan per aangetekende brief met ontvangstbevestiging op de hoogte moet stellen.
In deze brief moet staan:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

datum van verzending (de dagtekening)
de reden en argumentatie van het royement
hoe de persoon tegen dit besluit in beroep kan gaan
binnen welke termijn de persoon in beroep kan gaan en aan wie de brief geadresseerd
moet worden (meestal binnen een week tot 10 dagen na de dagtekening van de brief)
dat de persoon geschorst wordt tot aan de uitspraak van de ALV
dat de persoon de licentie moet inleveren (tijdens een schorsing mag de speler niet
meer uitkomen voor verenigings- of NJBB activiteiten)
dat als de persoon binnen de gestelde termijn niet reageert, het royement per direct
ingaat

Zodra het royement definitief wordt (dus al de persoon niet reageert, niet in beroep gaat of
anders na de uitspraak van de ALV) krijgt de persoon nog een tweede brief waarin staat:
▪

Dat naar aanleiding van de ALV de persoon in kwestie definitief geroyeerd wordt.

▪

Het royement wordt doorgezet naar de NJBB met het verzoek het royement van de
vereniging over te nemen. In dit geval dient de vereniging eerst de procedure die op
pagina 3 staat beschreven te volgen.

In sommige statuten is een royement voorbehouden aan de ALV en kan het bestuur alleen
maar overgaan tot schorsing tot aan de uitspraak van de ALV. Dit staat in uw eigen statuten
maar verder dient u dezelfde procedure te volgen als hierboven beschreven.
Voorbeeldbrief
Bij het bondsbureau van de NJBB kunt u als secretaris van de vereniging een voorbeeldbrief
opvragen die u kunt gebruiken om een lid op te hoogte te stellen van een royement.
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Overname royement door NJBB
Als de NJBB een verzoek ontvangt van de vereniging om een royement van een verenigingslid
over te nemen dan wordt dit behandeld door het tuchtcollege van de NJBB. Als u deze stap
overweegt dan dient de vereniging het lid in kwestie niet af te melden in het online
ledenadministratiesysteem. Het bondsbureau zorgt ervoor dat het lid in kwestie in een apart
bestand terecht komt zodat de vereniging niet opnieuw de licentiekosten hoeft te betalen.
U dient onderstaande acties te ondernemen:
▪
▪

Vul het formulier “Aanvraag Overname Royement” in
Stuur kopieën van alle correspondentie op naar het bondsbureau van de NJBB (per post
of via info@njbb.nl)

Als de NJBB de stukken ontvangen heeft, zal het bondsbureau:
▪
▪
▪
▪

De vereniging in kwestie (afzender) een ontvangstbericht per e-mail sturen
De persoon in kwestie overhevelen van uw vereniging naar een “fictieve vereniging” tot
aan de definitieve uitspraak van de tuchtcommissie
De tuchtcommissie alle stukken doorsturen
De vereniging wordt per e-mail via (info@njbb.nl) geïnformeerd over de uitspraak van
de tuchtcommissie aangaande het betreffende lid.

Als de NJBB het royement overneemt dan blijft het royement van kracht voor het lopende
kalenderjaar met een maximum van de twee daaropvolgende kalenderjaren. De NJBB zal in
dat geval de persoon in kwestie een brief sturen waarin wordt medegedeeld dat het royement
door de NJBB is overgenomen en dat de NJBB het recht heeft om een eventuele nieuwe
vereniging hierover te informeren.
VOORBEELD:

Als het royement op 15 mei 2016 wordt uitgesproken met een maximum
van 2 jaar dan kan de persoon in kwestie weer lid worden op 01 januari
2019.

Als de NJBB het royement niet overneemt, zal de NJBB het lid afmelden. De persoon in kwestie
kan in de toekomst dan gewoon lid worden bij een andere vereniging.
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