Algemeen Reglement Aikido Nederland
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Artikel 1 – Leden en Lidmaatschap
1. Aikido Nederland is lid van NOC*NSF.
2. Met inachtneming van het in de Statuten bepaalde wordt een (institutioneel) lid
ingedeeld bij één sectie.
3. Om te kunnen worden ingedeeld als een specifieke Aikikai sectie dient een institutioneel
lid door de Aikikai So Hombu te zijn geautoriseerd om te gradueren, hetzij door het zijn
van een erkende organisatie, hetzij door schriftelijke toestemming van het Aikikai So
Hombu. Vanaf de datum dat een lid niet meer aan één van beide voorwaarden voldoet, kan
het bondsbestuur voor een periode van drie jaren vrijstelling van die voorwaarden
verlenen. Voldoet bedoeld lid binnen die periode van drie jaren niet alsnog aan één van
beide voorwaarden, dan kan zij naar haar keuze worden ingedeeld bij de sectie Overige
stijlvormen dan wel als een niet specifieke Aikikai sectie dan wel het lidmaatschap van
Aikido Nederland beëindigen. De bondsvergadering kan in overeenstemming met Artikel 17
van de statuten bepaalde, besluiten het bedoeld lid in te delen als een specifieke Aikikai
sectie.
4. Bij de andere secties dan de sectie Aikikai kunnen alleen leden worden ingedeeld, mits
zij de stijlvorm van die sectie (doen) beoefenen. Bij de sectie Overige stijlvormen worden
die leden ingedeeld die een stijlvorm of lijn van aikido beoefenen waarvoor nog geen
sectie bestaat.
5. Het bondsbestuur beslist over het toelaten van institutionele leden. Indien het
bondsbestuur niet tot toelating besluit kan de bondsvergadering op verzoek van de
betrokkene alsnog tot toelating besluiten. In alle gevallen van toelating van leden welke
niet geplaatst kunnen worden in een bestaande sectie wordt er om bindend advies
gevraagd van de technische raad, welke niet op onredelijk gronden zal worden onthouden.
6. De bondsvergadering is bevoegd leden in categorieën onder te verdelen en voor elke
categorie afwijkende rechten en verplichtingen vast te stellen.
7. Het bondsbestuur houdt een ledenregister bij. In dit register worden alleen die gegevens
bijgehouden die voor het realiseren van het doel van Aikido Nederland noodzakelijk zijn.
Dit zijn van de sectieafgevaardigden ten minste de NAW en email gegevens en van alle
natuurlijke personen de door NOC*NSF vastgestelde Kiss gegevens.
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8. Op voorstel van het bondsbestuur kan de bondsvergadering een persoon die zich voor
één of meer in de bond beoefende stijlvormen in het algemeen en voor Aikido Nederland in
het bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt het predicaat 'lid van verdienste' verlenen.
9 Op voorstel van het bondsbestuur kan de bondsvergadering een persoon die zich voor één
of meer in de bond beoefende stijlvormen in het algemeen en voor Aikido Nederland in het
bijzonder gedurende lange tijd zeer verdienstelijk heeft gemaakt het predicaat 'erelid'
verlenen.
Artikel 2 - Einde lidmaatschap
1. Het lidmaatschap van Aikido Nederland eindigt:
a. van institutionele leden door opzegging of ontzetting (royement);
b. van natuurlijke personen: door hun dood, opzegging en ontzetting (royement);
2. Het lid kan zijn lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het boekjaar. Een lid kan
voorts het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat:
a. hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van Aikido Nederland in een andere
rechtsvorm, dan wel tot fusie of splitsing van Aikido Nederland;
b. hem een besluit is bekend geworden of meegedeeld waarbij zijn rechten zijn
beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, in welk geval het besluit door de
opzegging niet op hem van toepassing is.
Het lidmaatschap kan niet met onmiddellijke ingang worden opgezegd wanneer het een
wijziging van rechten en verplichtingen betreft die nauwkeurig zijn omschreven of
wanneer een verplichting van geldelijke aard wordt gewijzigd. In andere gevallen kan een
lid het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen, indien
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging door Aikido Nederland geschiedt door het bondsbestuur. Aikido Nederland
kan het lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het boekjaar.
Opzegging door Aikido Nederland kan geschieden wanneer:
c. het lid zijn verplichtingen tegenover Aikido Nederland niet of niet tijdig nakomt,
waaronder doch niet uitsluitend die van artikel 5 van dit Algemeen Reglement;
d. de belangen van Aikido Nederland of van de in Aikido Nederland beoefende
stijlvormen schaadt;
e. het lid niet voldoet aan de vereisten die de Statuten of Algemeen Reglement voor
het lidmaatschap stellen.
Voorts kan Aikido Nederland het lidmaatschap met onmiddellijke ingang door opzegging
doen beëindigen indien redelijkerwijs van Aikido Nederland niet kan worden verlangd het
lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging tegen het einde van het boekjaar geschiedt met inachtneming van een
opzeggingstermijn van vier weken. Is niet tijdig opgezegd, dan geldt de opzegging tegen
het einde van het daaropvolgende boekjaar. Is ten onrechte met onmiddellijke ingang
opgezegd, dan eindigt het lidmaatschap op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de
datum waartegen was opgezegd. Zolang het lidmaatschap niet is beëindigd, behoudt het
lid zijn rechten en moet hij zijn verplichtingen nakomen.
5. Ontzetting uit het lidmaatschap (royement) kan alleen 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 Aikido
Nederland, dan wel Aikido Nederland op onredelijke wijze benadeelt. De behandeling van
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het royement geschiedt met inachtneming van het Tuchtreglement van het Instituut
Sportrechtspraak, van het Tuchtreglement seksuele intimidatie of van het
Tuchtrechtspraak dopingzaken van het Instituut Sportrechtspraak.
6. Behalve in geval van overlijden en royement, blijft een lid dat heeft opgezegd nog lid
tot ten hoogste het einde van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang
het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen tegenover Aikido Nederland, of
zolang een aangelegenheid waarbij het lid is betrokken niet is afgewikkeld, de
tenuitvoerlegging van een opgelegde straf hieronder begrepen. Het bondsbestuur stelt
alsdan de datum vast waarop het lidmaatschap eindigt.
Artikel 3 - Algemene Verplichtingen
1. Aikido Nederland kan ten behoeve van de leden rechten bedingen. Tenzij het
betreffende lid zich daartegen verzet, kan Aikido Nederland voor het lid nakoming van
bedongen rechten en schadevergoeding vorderen. Aikido Nederland kan bovendien ten
laste van de leden verplichtingen aangaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer
het aanvaarden en nakomen van verplichtingen welke Aikido Nederland is aangegaan met
betrekking tot sponsoring en de rechten van TV-registraties en -uitzendingen, alsmede met
betrekking tot de (tucht)rechtspraak en mediation door het Instituut Sportrechtspraak.
2. Behalve in de statuten kunnen aan de leden verplichtingen worden opgelegd bij
reglement of bij besluit van een orgaan.
3. Een lid is verplicht zijn financiële verplichtingen uiterlijk op de door Aikido Nederland
aangegeven datum (de vervaldatum) te voldoen. Indien het lid een maand na de
vervaldatum niet geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, is hij vanaf die
datum zonder recht van beroep uitgesloten van deelname aan de activiteiten van Aikido
Nederland totdat het lid geheel aan diens financiële verplichtingen heeft voldaan.
Gedurende die periode kan het lid in Aikido Nederland geen rechten uitoefenen en blijft
het verplicht te voldoen aan alle verplichtingen welke uit het lidmaatschap voortvloeien.
4. Institutionele leden zijn verplicht uiterlijk één januari van ieder jaar op de door het
bondsbestuur bepaalde wijze opgave te doen van al hun leden per eenendertig december
(peildatum). Het bondsbestuur is bevoegd het opgegeven aantal leden van het voorgaande
jaar op juistheid te controleren. Indien een institutioneel lid niet al haar leden heeft
opgegeven, is zij voor ieder individueel lid dat niet is opgegeven een onmiddellijk
opeisbare boete verschuldigd van 5 maal de vastgestelde lidmaatschapsgelden. Het
bondsbestuur doet hiervan schriftelijk mededeling aan de respectievelijke partij met
opgave van de datum waarvoor de boete op de bankrekening van Aikido Nederland moet
zijn bijgeschreven. Indien de opgelegde boete niet tijdig is voldaan, kan het bondsbestuur
de desbetreffende partij het recht op deelname aan de activiteiten van Aikido Nederland
ontzeggen totdat de boete geheel is voldaan.
5. Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover Aikido
Nederland, is het lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke
rente verschuldigd. Blijft het lid geheel of gedeeltelijk in gebreke, nadat het lid een
nieuwe termijn voor betaling is gegund, dan is het lid behalve de wettelijke rente ook
vijftien procent aan buitengerechtelijke kosten over het oorspronkelijke bedrag
verschuldigd. Volhardt het lid in zijn verzuim, dan is hij naast de wettelijke rente en
buitengerechtelijke kosten ook alle redelijkerwijs voor de inning van zijn schuld aan Aikido
Nederland door een advocaat of deurwaarder gemaakte kosten verschuldigd, tenzij de
rechter anders beslist.
6. Het gebruik of doen gebruiken van verboden stimulerende middelen (doping) is
verboden.
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7. Leden en natuurlijke personen onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm
van seksueel gedrag of seksuele toenadering, alsmede van (verbaal) geweld, racistische
uitlatingen e.d., in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die
door het andere lid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het in
strijd handelen met deze bepaling geldt als een overtreding, zoals geregeld in het
Tuchtreglement.
Artikel 4 - Rechtspraak en geschillen
1. De in dit artikel bedoelde rechtspraak en geschillenbeslechting is op alle leden van
Aikido Nederland van toepassing. Op een overtreding van de statuten, reglementen en/of
besluiten is de tuchtrechtspraak van Aikido Nederland van toepassing. Deze
tuchtrechtspraak geschiedt door de tuchtcommissie en de commissie van beroep van de
Stichting Instituut Sportrechtspraak, welke stichting hierna in de statuten en reglementen
nader wordt aangeduid als Instituut Sportrechtspraak.
2. Geschillen tussen leden onderling welke samenhangen met of voortvloeien uit de
doelstelling van Aikido Nederland kunnen naar keuze van partijen worden beslecht door
arbitrage, bindend advies en/of mediation, op de wijze zoals is bepaald in artikel 6.
3. Geschillen tussen leden onderling of tussen een lid en een sponsor, voor zover deze
betrekking hebben op sponsoring, worden naar keuze beslecht door arbitrage volgens het
Arbitragereglement van het Instituut Sportrechtspraak.
4. Indien een beslissing van de aanklager, zoals bedoeld in de artikelen 5 en 7, tot gevolg
heeft dat een besluit nietig is of wordt vernietigd, kan hieraan door het betrokken lid noch
door derden enig recht op schadeloosstelling worden ontleend, terwijl evenmin aanspraak
kan worden gemaakt op een gewijzigde uitslag of op het opnieuw houden van een
wedstrijd en/of evenement.
5. De door de Stichting Instituut Sportrechtspraak in Aikido Nederland krachtens een
overeenkomst uit te oefenen (tucht)rechtspraak geschiedt in naam, ten behoeve, alsmede
voor rekening en risico van Aikido Nederland. Aikido Nederland vrijwaart de Stichting
Instituut Sportrechtspraak, haar aanklagers, haar bestuursleden, haar tuchtrechters, haar
arbiters, haar bindend adviseurs, haar mediators, haar ambtelijke secretariaat, haar
juridisch secretariaat, haar deskundigen en haar juridisch adviseur voor elke
aansprakelijkheid ten aanzien van zowel de door of namens het Instituut Sportrechtspraak
verzorgde rechtspleging en mediations als met betrekking tot de bij de oprichting van de
stichting gekozen en toegepaste constructie van rechtspleging door de stichting in Aikido
Nederland.
6. Alle bij Aikido Nederland aangemelde klachten dienen te worden behandeld volgens het
klachten reglement van Aikido Nederland.
7. Indien de klacht een bestuurslid behelst zal de klacht worden voorgelegd aan een
vertrouwenspersoon van Aikido Nederland die de klacht zal beoordelen en zal handelen
volgens het klachten reglement.
Artikel 5 - Rechtspraak van het Instituut Sportrechtspraak
1. Ten behoeve van de door het Instituut Sportrechtspraak in Aikido Nederland uit te
oefenen rechtspraak sluit Aikido Nederland 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 overeengekomen rechtspraak in
Aikido Nederland wordt opgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak. Aikido Nederland
kan in die overeenkomst met het Instituut Sportrechtspraak ook het beslechten van
geschillen door mediation overeenkomen.
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2. Het bondsbestuur behoeft voor het aangaan en het wijzigen van de overeenkomst met
het Instituut Sportrechtspraak de voorafgaande goedkeuring van de bondsvergadering.
3. Met betrekking tot de aan het Instituut Sportrechtspraak opgedragen rechtspraak en
mediation gelden de met het Instituut Sportrechtspraak overeengekomen reglementen
alsmede de van toepassing zijnde reglementen van Aikido Nederland, welke reglementen
door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak worden vastgesteld en gewijzigd.
4. De van toepassing zijnde reglementen van het Instituut Sportrechtspraak treden in
Aikido Nederland in werking op de door het bondsbestuur van Aikido Nederland met het
Instituut Sportrechtspraak overeengekomen datum, van welke datum het bondsbestuur aan
de leden via een publicatie mededeling doet. Wijzigingen in de desbetreffende
reglementen treden in werking op de door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak
vastgestelde datum. Het bondsbestuur doet van deze datum alsmede van de - wijzigingen
in een van toepassing zijnde reglement via een publicatie mededeling aan de leden. Aikido
Nederland is niet bevoegd zelf een wijziging in een van toepassing zijnde reglement van
het Instituut Sportrechtspraak aan te brengen.
5. Tenzij in een reglement van het Instituut Sportrechtspraak anders is bepaald, zijn de
van toepassing zijnde reglementen van het Instituut Sportrechtspraak op de leden van
Aikido Nederland van toepassing volgens de laatste, door het bestuur van het Instituut
Sportrechtspraak vastgestelde versie, zoals gepubliceerd op de website van het Instituut
Sportrechtspraak.
6. Aikido Nederland en haar leden aanvaarden te allen tijde en zonder enig voorbehoud
volledig de toepasselijkheid van de overeengekomen reglementen van het Instituut
Sportrechtspraak op de (tucht)rechtspraak en mediation van Aikido Nederland. De
verplichting om bedoelde reglementen te aanvaarden en na te komen geldt voor de leden
tevens als een verplichting in de zin van artikel 27 van Boek 2 respectievelijk als een
verbintenis van de leden in de zin van artikel 34a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
7. De leden aanvaarden voor de duur van hun lidmaatschap van Aikido Nederland de in dit
artikel te hunner laste door Aikido Nederland in de overeenkomst met het Instituut
Sportrechtspraak aangegane verplichtingen, - alsmede voor de duur na de beëindiging van
hun lidmaatschap van Aikido Nederland indien zij alsdan betrokken zijn bij een bij het
Instituut Sportrechtspraak in behandeling zijnde zaak, zulks totdat in die zaak
onherroepelijk is beslist.
8. Aan de leden kunnen door de aanklager van het Instituut Sportrechtspraak maatregelen
worden opgelegd wegens het niet naleven van de van toepassing verklaarde reglementen
van het Instituut Sportrechtspraak. De aanklager Instituut Sportrechtspraak wordt
bijgestaan door het ambtelijk secretariaat en het juridisch secretariaat van het Instituut
Sportrechtspraak.
9. Een door de betrokkene geaccepteerd schikkingsvoorstel van de aanklager is bindend,
zowel voor het betrokken lid, de andere leden van Aikido Nederland als voor Aikido
Nederland zelf. Alle leden, organen en commissies van Aikido Nederland zijn gehouden
mee te werken aan het ten uitvoerleggen van de door de aanklager opgelegde sanctie(s).
Artikel 6 - Beslechten van geschillen
1. Indien Aikido Nederland daartoe een overeenkomst met het Instituut Sportrechtspraak
heeft gesloten, kunnen geschillen tussen leden onderling welke samenhangen met of
voortvloeien uit de doelstelling van Aikido Nederland naar keuze van partijen worden
beslecht door:
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a. arbitrage volgens het Arbitragereglement van het Instituut Sportrechtspraak;
b. bindend advies volgens het Reglement Bindend advies van het Instituut
Sportrechtspraak;
c. mediation volgens het Mediationreglement van het Instituut Sportrechtspraak.
2. Het bepaalde in Artikel 5. is op het beslechten van geschillen door het Instituut
Sportrechtspraak van toepassing.
3. Er is sprake van een geschil indien een partij aan de andere betrokken partij(en)
schriftelijk verklaart dat dit het geval is.
4. Het bepaalde in lid 1 vormt de grondslag voor de bevoegdheid van de arbiter(s), bindend
adviseur(s) en de mediator(s) om een geschil tussen leden onderling te beslechten.
5. Een geschil tussen een lid en een niet-lid kan alleen ter beslechting worden voorgelegd
aan het Instituut Sportrechtspraak onderscheidenlijk de Arbitragecommissie
Sportsponsoring, indien de betrokken partijen zich hiertoe vooraf schriftelijk bereid
hebben verklaard. Een geschil tussen een lid en Aikido Nederland kan niet door arbitrage,
bindend advies of mediation worden beslecht maar alleen door de burgerlijke rechter,
tenzij het bondsbestuur zich bevoegd en verenigingsrechtelijk in staat acht een geschil
door arbitrage, bindend advies of mediation te doen beslechten.
Artikel 7 - Tuchtrechtspraak
1. Alle leden van Aikido Nederland zijn onderworpen aan de tuchtrechtspraak van Aikido
Nederland, welke tuchtrechtspraak krachtens een overeenkomst door Aikido Nederland is
opgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak.
2. Met ‘Tuchtreglement', 'Tuchtreglement seksuele intimidatie', ‘Tuchtreglement
dopingzaken', 'Dopingreglement’ worden in de statuten en in de reglementen van Aikido
Nederland het Tuchtreglement, het Tuchtreglement seksuele intimidatie, het
Tuchtreglement dopingzaken en het Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak
bedoeld. Zolang het Tuchtreglement dopingzaken nog niet in werking is getreden,
geschiedt de behandeling van dopingzaken met inachtneming van het gewone
Tuchtreglement en het Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak.
3. Op de tuchtrechtspraak van Aikido Nederland is het Tuchtreglement van toepassing. Op
de leden is in geval van seksuele intimidatie van toepassing het Tuchtreglement seksuele
intimidatie, alsmede in dopinggevallen het Tuchtreglement dopingzaken en het
Dopingreglement, de daarvan deel uitmakende dopinglijsten, de Bijlage Dispensaties en de
bijlage Whereabouts, alsmede de door de internationale organisatie op Aikido Nederland
van toepassing verklaarde sport specifieke dopingbepalingen. Wanneer het
dopingreglement wordt overtreden, geschiedt de tuchtrechtspraak met inachtneming van
het Tuchtreglement dopingzaken en het Dopingreglement.
4. Indien in een door Aikido Nederland aanhangig te maken zaak regelgeving van
toepassing is van de internationale organisatie, waarvan Aikido Nederland lid is of waarbij
Aikido Nederland is aangesloten, doet Aikido Nederland hiervan uitdrukkelijk mededeling
bij het aanhangig maken van een zaak en legt Aikido Nederland de juiste versie van de
desbetreffende regelgeving van de internationale organisatie over en geeft Aikido
Nederland tevens aan welke bepaling(en) naar zijn oordeel van toepassing is/zijn.
5. De tuchtrechtspraak in Aikido Nederland geschiedt met uitsluiting van andere organen
door de tuchtcommissie en commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak. Met
'tuchtcommissie' en de 'commissie van beroep' worden in de statuten en reglementen van
Aikido Nederland de tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut
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Sportrechtspraak bedoeld. Wanneer gesproken wordt over de tuchtcommissie en de
commissie van beroep worden hieronder tevens begrepen hun algemeen voorzitters,
kamers, Kamervoorzitters en het ambtelijk en het juridisch secretariaat van het Instituut
Sportrechtspraak.
6. Met inachtneming van bepaalde in het Tuchtreglement dopingzaken en het
Dopingreglement is het bondsbestuur bevoegd naar aanleiding van een overtreding van het
Dopingreglement een ordemaatregel te nemen, welke ordemaatregel een beleidsmaatregel
en geen tuchtrechtelijke straf is. Het bondsbestuur is op grond van het Tuchtreglement
seksuele intimidatie eveneens bevoegd een ordemaatregel te nemen.
7. Voor de duur van de in lid 1 bedoelde overeenkomst zijn de tuchtcommissie en de
commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak een orgaan van Aikido Nederland.
De tuchtcommissie en de commissie van beroep spreken recht in naam van Aikido
Nederland en hun uitspraken gelden als uitspraken van Aikido Nederland.
8. De aanklager(s), leden van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep worden
benoemd door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak. Een aanklager treedt af
indien hij tot het bondsbestuur, een sectiebestuur, de tuchtcommissie of de commissie van
beroep wordt benoemd. De tuchtcommissie en de commissie van beroep kennen elk een
dopingkamer die met de behandeling van een overtreding van het Dopingreglement zijn
belast. De tuchtcommissie en de commissie van beroep kennen elk tevens een kamer die is
belast met de behandeling van overtredingen seksuele intimidatie betreffende. De
commissies worden bijgestaan door het ambtelijk secretariaat en het juridisch secretariaat
van het Instituut Sportrechtspraak.
9. Er is in het kader van de tuchtrechtspraak sprake van een overtreding indien er sprake is
van een overtreding in de zin van het Tuchtreglement, Tuchtreglement seksuele relatie,
Tuchtreglement dopingzaken en/of van het Dopingreglement.
10. Het Tuchtreglement, het Tuchtreglement seksuele intimidatie en het Tuchtreglement
dopingzaken regelen de wijze van het benoemen van de leden van de tuchtcommissie en
van de commissie van beroep, hun samenstelling, bevoegdheden en werkwijze, alsmede de
overtreding, de op de leggen straffen, de procesgang en de rechten en verplichtingen van
het in overtreding zijnde lid. Het Tuchtreglement, het Tuchtreglement seksuele
intimidatie en het Tuchtreglement dopingzaken regelen regelt de wijze van het benoemen
van de aanklagers, de kwaliteitseisen waar een aanklager aan moet voldoen,
bevoegdheden en werkwijze, alsmede de mogelijke maatregelen, besluiten die de
aanklager kan nemen en voorstellen die de aanklager aan betrokkene kan doen, de
procesgang en de rechten en verplichtingen van het in overtreding zijnde lid.
11. Een uitspraak van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep is bindend,
zowel voor het betrokken lid, de andere leden van Aikido Nederland als voor Aikido
Nederland zelf. De in lid 6 genoemde ordemaatregel van het bondsbestuur is bindend voor
de duur van die maatregel.
12. Alle leden, organen en commissies van Aikido Nederland zijn gehouden mede te werken
aan het tot stand komen van een uitspraak van de tuchtcommissie en/of van de commissie
van beroep en zijn tevens gehouden mee te werken aan het ten uitvoerleggen van de door
deze commissies opgelegde straffen.
13. Indien de reglementering van de internationale organisatie daarin voorziet, kunnen
leden die door de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak tuchtrechtelijk
zijn bestraft daarvan in beroep gaan bij de Court of Arbitration for Sports (CAS) te
Lausanne (Zwitserland). Op deze laatste beroepsprocedure zijn van toepassing de
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reglementen en besluiten van de CAS. De reglementen van Aikido Nederland en van het
Instituut Sportrechtspraak zijn alsdan op die beroepsprocedure niet van toepassing.
Artikel 8 - Raden en adviseurs
1. Aikido Nederland kent een technische raad.
2. De technische raad wordt gevormd door een door elke sectie aangewezen technisch
gedelegeerde. De technische raad adviseert een sectiebestuur over de (aikido)
cultuurspecifieke en technische zaken. Indien een kandidaat lid zich aanmeldt voor
lidmaatschap als een aparte aikikai sectie of zich aanmeldt voor lidmaatschap als aparte
sectie of lid willen worden van de sectie Overigen stijlvormen, dan legt het bondsbestuur
de vraag of het een stijlvorm van aikido betreft voor aan de technische raad in
overeenstemming met Artikel 1 lid 5 van het Algemeen Reglement.
3. Aikido Nederland kent twee adviseurs: een adviseur opleidingszaken en een adviseur
IAF/buitenlandse zaken. De internationale aansluiting en representatie van de secties
Aikikai naar de IAF wordt verzorgd door de Nederlandse Aikikai (NA), voor zolang de NA lid
is van deze internationale organisatie. Tot zolang is de voorzitter van de NA de adviseur
IAF/buitenlandse zaken.
Artikel 9 - Commissies
1. Het bondsbestuur en de bondsvergadering, een sectiebestuur en een sectievergadering
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 is 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. Tenzij anders is bepaald of besloten, bestaat een commissie uit ten minste drie leden.
De leden van een permanente commissie worden telkens benoemd voor de duur van drie
jaren en kunnen aansluitend tweemaal voor eenzelfde periode - als lid van die commissie
worden herbenoemd. Na ommekomst van de derde periode kan het commissielid eerst
weer tot lid van dezelfde commissie worden benoemd nadat hij gedurende drie jaren geen
lid van die commissie is geweest. De leden van een tijdelijke commissie worden benoemd
voor de duur van de aan de commissie verstrekte opdracht. Tenzij anders is bepaald of
besloten, bestaat elke commissie uit een voorzitter, een secretaris en uit één of meer
leden en wordt de voorzitter in functie benoemd. De leden van een commissie verdelen in
onderling overleg de overige functies.
Artikel 10 - Bondsbureau
1. Voor de administratieve werkzaamheden van Aikido Nederland kan het bondsbestuur
een bondsbureau instellen, dan wel die werkzaamheden bij het bondsbureau van een
andere bond onderbrengen, of gebruik maken van deskundigen onder de leden op basis van
een vrijwilligersvergoeding. Indien Aikido Nederland een eigen bondsbureau kent, zijn de
navolgende leden van dit artikel van toepassing. Zolang Aikido Nederland geen
bondsbureau kent fungeert het secretariaat als bondsbureau.
2. Indien er gebruik gemaakt gaat worden van bondsbureaus van andere bonden die belast
zijn met de administratieve en/of beleidsmatige ondersteuning van het bondsbestuur en
van de bondsvergadering, sluit Aikido Nederland daartoe met de desbetreffende bond een
overeenkomst.
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Artikel 11 - Reglementen en uitvoeringsbesluiten
1. De organisatie van Aikido Nederland alsmede de taken en bevoegdheden van haar
organen en commissies kunnen nader worden uitgewerkt in reglementen. Aikido Nederland
kent op dit moment de volgende reglementen;
a. Algemeen Reglement
b. Sectiereglement
c. Klachtenreglement
d. Reglement profielen Aikido Nederland
2. Reglementen worden in overeenstemming met het bepaalde in Artikel 17 van de
statuten met tenminste de helft van het aantal geregistreerde stemgerechtigden aanwezig
op de vergadering, goedgekeurd. Nieuwe reglementen en wijzigingen in reglementen,
alsmede uitvoeringsbesluiten treden in werking op de veertiende dag na de dag waarop de
bondsvergadering tot vaststelling of wijziging van het reglement heeft besloten. In de
statuten, in een reglement of bij besluit van de bondsvergadering kan een andere datum
van inwerkingtreden worden bepaald. Van een nieuw reglement, van een wijziging van een
reglement en van een uitvoeringsbesluit wordt in de officiële mededelingen of op andere
wijze mededeling aan de leden gedaan met vermelding van de datum van
inwerkingtreding.
3. Indien Aikido Nederland op grond van een met de Stichting Instituut Sportrechtspraak
gesloten overeenkomst rechtspraak en/of mediation in Aikido Nederland aan het Instituut
Sportrechtspraak heeft opgedragen, worden de reglementen van de Stichting Instituut
Sportrechtspraak vastgesteld en gewijzigd door het bestuur van de Stichting Instituut
Sportrechtspraak. Het bondsbestuur doet hiervan mededeling aan de leden. De
bondsvergadering is vanaf de datum van die overeenkomst niet bevoegd in een reglement
van de Stichting Instituut Sportrechtspraak een wijziging aan te brengen. Het in lid 2 en 3
bepaalde geldt niet voor de door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak vast te
stellen en te wijzigen Tuchtreglement, Tuchtreglement Seksuele intimidatie,
Tuchtreglement dopingzaken, Dopingreglement, Bijlage Dispensaties, Arbitragereglement,
Reglement Bindend advies, Mediation reglement en andere door de Stichting Instituut
Sportrechtspraak vastgestelde reglementen.
4. In gevallen waarin de statuten en een reglement niet voorzien, beslist het
bondsbestuur. In gevallen van conflict tussen een bepaling in de Statuten en in het
Algemeen Reglement gaat die in de Statuten voor.
5. 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 bondsvergadering te worden
bekrachtigd, dan wel als bepaling in de statuten of in een reglement te worden
opgenomen. Een uitvoeringsbesluit mag niet in strijd zijn met de statuten en reglementen.
6. Tevens kan het bondsbestuur in de vorm van een uitvoeringsbesluit voor een bepaalde tijdsduur
heffingen, bedragen of percentages vaststellen. Ieder lid wordt geacht de statuten, reglementen en
uitvoeringsbesluiten te kennen, alsmede alle mededelingen die als officiële mededelingen zijn
gepubliceerd. Indien binnen een sectie wedstrijden worden georganiseerd dienen de leden de op
grond van het Dopingreglement van toepassing verklaarde dopinglijsten te kennen.
7. Alle officiële mededelingen van organen van Aikido Nederland worden bekend gemaakt
in de officiële mededelingen van Aikido Nederland. De officiële mededelingen kunnen ook
op de website van Aikido Nederland bekend worden gemaakt, of met instemming van leden
langs elektronische weg worden toegezonden.
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