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TOELICHTING OP HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE 23 

LACROSSE BOND (NLB)  24 

 25 

De statuten van een bond bepalen de vorm en juridische reikwijdte van de bond. Zij zijn als het ware 26 

de ruggengraat en vormen een tijdloos element. De statuten bepalen in grote lijnen het doel waartoe de 27 

bond werd opgericht én de wijze waarop het bestuur van de bond wordt uitgeoefend. De statuten 28 

bepalen het juridische gezicht naar buiten. Zij bevatten alle bepalingen omtrent het functioneren van 29 

de vereniging die een buitenstaander moet weten om de waarde van de handelingen van de bond in te 30 

schatten.  31 

 32 

Een bond kan een huishoudelijk reglement opstellen waarin: 33 

a. een aantal zaken uit de statuten, eventueel dwingend, nader wordt geregeld (niet beperkend); 34 

b. andere zaken met betrekking tot het intern functioneren worden geregeld. 35 

 36 

Het Huishoudelijk Reglement is bedoeld als leidraad voor de dagelijkse gang van zaken binnen de 37 

bond en kan veelal eenvoudiger aan gewijzigde inzichten worden aangepast dan statuten.  38 

 39 

Overal waar de mannelijke vorm gebruikt wordt, kan ook de vrouwelijke vorm gelezen worden. 40 

41 
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BEGRIPPEN EN DEFINITIES  42 

 43 

Stemverhoudingen: 44 

1. gewone meerderheid; het begrip "gewone meerderheid" is synoniem met de begrippen 45 

"absolute en volstrekte meerderheid"; 46 

2. versterkte meerderheid. 47 

 48 

Ad 1 Bij gewone meerderheid zijn alleen de voor- en tegenstemmen bepalend voor de meerderheid. 49 

Een voorstel wordt aangenomen bij meer stemmen vóór dan tegen. Bij een even aantal uitge-50 

brachte stemmen is de gewone meerderheid: de helft plus één. Bij een oneven aantal 51 

uitgebrachte stemmen is de gewone meerderheid: de helft plus een half. 52 

Ad 2 Bij versterkte meerderheid zijn voor- en tegenstemmen én onthoudingen bepalend voor de 53 

meerderheid. Een voorstel wordt aangenomen wanneer twee derde van de uitgebrachte geldige 54 

stemmen vóór is. 55 

 56 

Acclamatie: 57 

Het nemen van een beslissing zonder daarover expliciet te stemmen.  58 

 59 

Constitutie: 60 

Een onderlinge taakverdeling opstellen.  61 

 62 

Enige financiële zaken: 63 

- begroting: vooraf opgestelde raming van kosten en onkosten; 64 

- exploitatierekening of rekening en verantwoording: gerealiseerde lasten en baten; 65 

- verslag van vermogenstoestand of balans: momentopname van bezittingen, financiële 66 

rechten, schulden en verplichtingen; 67 

- suppletoire begroting: aanvullende begroting op basis van meer recente gegevens; 68 

- decharge: ontslag van verantwoordingsplicht.  69 

 70 

 NLB: 71 

De Nederlandse Lacrosse Bond (NLB), gevestigd te Utrecht en geregistreerd bij de Kamer van 72 

Koophandel onder nummer 30228261. 73 

 74 

 Bondsvergadering (BV, ook wel ALV): 75 

    Het hoogste besluitvormingsorgaan van de NLB. 76 

 77 

Volwaardige leden: 78 

Een lacrossevereniging aangesloten bij de NLB en als zodanig door de NLB erkend. 79 

 80 

Aspirant leden: 81 

Een lacrossevereniging aangesloten bij de NLB en als zodanig door de NLB erkend. Een 82 

aspirant lid heeft andere rechten en verplichtingen jegens de NLB dan een volwaardig lid. 83 

 84 

 Buitengewone leden: 85 

Naast de bovengenoemde leden kent de NLB buitengewone leden in de volgende categorieën: 86 

- individuele leden; 87 

- ereleden; 88 

- leden van verdienste; 89 

 90 

Afgevaardigde: 91 

Vertegenwoordiger van een volwaardig lid, die zitting heeft in de Bondsvergadering. Hij heeft 92 

zitting in het bestuur van het betreffende lid. 93 

 94 

 95 

 96 



Huishoudelijk Reglement Nederlandse Lacrosse Bond 19 april 2014  
 

5 

 

Artikel 1 - Lidmaatschap van de NLB 97 

Lid 1. De NLB is lid van NOC*NSF.  98 

Lid 2. De NLB is lid van de European Lacrosse Federation en van de Federation of International 99 

Lacrosse. 100 

Lid 3. Het bondsbestuur vertegenwoordigt de NLB nationaal en internationaal.  101 

Lid 4. De NLB kent spelende en niet spelende leden. Leden van het bestuur en van commissies van de 102 

bond kunnen niet spelende individuele leden van de bond zijn. Zij zijn dan een symbolische 103 

contributie verschuldigd voor het individuele lidmaatschap. 104 

 105 

Artikel 2 - Toelating tot en beëindiging van het lidmaatschap 106 

Lid 1. Verenigingen melden zich als aspirant-lid aan door het indienen van een schriftelijk verzoek bij 107 

het secretariaat van de bond. Bij het verzoek tot toelating wordt tevens opgave gedaan van de 108 

door de NLB verlangde personalia van de verenigingsbestuursleden en wordt de notariële akte 109 

van de vigerende statuten als mede de reglementen van de vereniging en een recent uittreksel 110 

van de inschrijving van de vereniging in het handelsregister overgelegd.  111 

  Het verzoek moet zijn ondertekend door degenen die statutair bevoegd zijn de vereniging te 112 

vertegenwoordigen.  113 

  Na een jaar kan het aspirant-lid een verzoek doen tot volwaardig lidmaatschap van de NLB. 114 

Hierbij dient een volledige ledenlijst en een de afgelopen jaarrekening overlegd te worden. De 115 

ALV zal in de eerst volgende vergadering een uitspraak doen over toetreding als voorwaardig 116 

lid van de bond.  117 

Lid 2. Binnen een week nadat een verenigingslid zich bij zijn vereniging voor het lidmaatschap van de 118 

vereniging heeft aangemeld, wordt het verenigingslid door zijn vereniging schriftelijk bij het 119 

secretariaat van de NLB aangemeld met het verzoek de betrokkene als lid van de NLB toe te 120 

laten. 121 

Lid 3. Individuele leden dienen een schriftelijk verzoek in bij het secretariaat om tot het lidmaatschap 122 

van de NLB te worden toegelaten. 123 

Lid 4. Aanmelding voor en de beëindiging van het lidmaatschap geschiedt door middel van een door 124 

het bondsbestuur voorgeschreven formulier.  125 

Lid 5. Het lidmaatschap van de NLB wordt beëindigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 126 

van de statuten. 127 

Lid 6. Met inachtneming van het in lid 5 bepaalde zegt: 128 

  a. een vereniging of een individueel lid zegt het lidmaatschap schriftelijk bij het secretariaat op; 129 

  b. een verenigingslid zegt zijn lidmaatschap van de NLB op door een schriftelijke mededeling 130 

 aan het bestuur van zijn vereniging die hiervan schriftelijk mededeling doet aan het 131 

 secretariaat. 132 

Lid 7. Een beëindiging van het lidmaatschap na 1 oktober betekent dat de vereniging of de betrokkene 133 

nog lid is tot het einde van het seizoen, onverlet hetgeen dat vermeld in artikel 7 van de statuten. 134 

 135 

Artikel 3 - Ledenregistratie  136 

Lid 1.Er is een ledenregister waarin worden opgenomen:  137 

 a. de verenigingen met hun namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en functies van 138 

hun bestuursleden, alsmede hun bankrekeningnummer en website; 139 

 b. de verenigingsleden met hun namen, adressen, e-mailadressen, geboortedata, geslacht en hun 140 

bankrekeningnummer; telefoonnummer, alsmede de datum van het begin en van het einde 141 

van het lidmaatschap van de NLB. 142 

 c. de individuele leden met hun namen, adressen, e-mailadressen, geboortedata, geslacht en hun 143 

bankrekeningnummer, telefoonnummer, alsmede de datum van het begin en van het einde van 144 

het lidmaatschap van de NLB. 145 

Lid 2.Leden geven wijzigingen in de in lid 1 bedoelde gegevens rechtstreeks schriftelijk en op een 146 

door het bondsbestuur bepaalde wijze aan het secretariaat op. 147 

Lid 3.De verenigingen moeten de in dit artikel vermelde gegevens jaarlijks uiterlijk op 1 januari bij het 148 

secretariaat inleveren. Verenigingen doen van tussentijdse mutaties in hun bondsbestuur en/of in 149 

hun ledenbestand binnen een week schriftelijk mededeling aan het secretariaat.  150 

Lid 4.De verenigingsleden en de individuele leden ontvangen hun lidmaatschapsbewijs rechtstreeks 151 

van de NLB. 152 
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Lid 5.Gegevens uit de ledenadministratie worden nimmer aan derden verstrekt, behoudens na 153 

voorafgaande toestemming van de geregistreerde leden.  154 

 155 

Artikel 4 - Algemene rechten en verplichtingen van de verenigingen  156 

Lid 1.Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de statuten verplicht een vereniging zich 157 

voorts: 158 

 a. desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken aan 159 

het bondsbestuur, de tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut 160 

Sportrechtspraak, de commissie van beroep van de NLB, dan wel aan een door het 161 

bondsbestuur of genoemde commissie aangewezen commissie of persoon; 162 

 b.  een administratie van verenigingsleden bij te houden waarin de gegevens zijn vermeld die 163 

door de NLB worden verlangd; 164 

 c. de agenda van de bondsvergadering te behandelen tijdens de algemene vergadering van de 165 

vereniging; 166 

 d. notulen te houden van bestuursvergaderingen en van algemene vergaderingen. 167 

Lid 2. Verenigingen zijn verplicht uiterlijk 30 november een financieel jaarverslag in te dienen van het 168 

afgelopen boekjaar dat eindigt op 31 augustus. Bij het financieel jaarverslag wordt een verslag 169 

van de kascommissie van de vereniging bijgevoegd. 170 

Lid 3. Verenigingen zijn verplicht om facturen van de NLB binnen de daarop gestelde termijn te 171 

voldoen. Bij niet tijdige betaling is het bepaalde in artikel 5 lid 6 van de statuten van toepassing. 172 

  173 

Artikel 5 - Algemene rechten en verplichtingen van verenigingsleden en individuele leden 174 

Lid 1.Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de statuten verplichten verenigingsleden en      175 

individuele leden zich voorts: 176 

  a. desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken aan 177 

het bondsbestuur, de tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut 178 

Sportrechtspraak, de commissie van beroep van de NLB, dan wel aan een door het 179 

bondsbestuur of genoemde commissie aangewezen commissie of persoon; 180 

  b. om zich ter gelegenheid van een demonstratie, wedstrijd of training, hetzij er vóór, hetzij 181 

gedurende, hetzij er na behoorlijk te gedragen en zo nodig mede te helpen bij het handhaven 182 

van de orde; 183 

 c. te handelen overeenkomstig het bepaalde in de statuten, reglementen en besluiten van de NLB. 184 

Lid 2.Een verenigingslid en een individueel lid mogen niet eerder aan activiteiten van de NLB   185 

deelnemen dan nadat zij als lid zijn toegelaten tot de NLB. 186 

Lid 3. Leden zijn verplicht de gezondheid van aan wedstrijden en trainingen deelnemende leden niet te 187 

schaden, alsook te bevorderen dat deelnemende leden zoveel mogelijk onder gelijkwaardige 188 

omstandigheden zich met elkaar kunnen meten, waarbij noch voorafgaand noch tijdens een 189 

wedstrijd of training de door een deelnemend lid te verrichten prestatie opzettelijk of onbewust 190 

wordt beïnvloed door het gebruik of het toedienen van ongeoorloofde middelen, zoals bedoeld in 191 

het Dopingreglement. Leden zijn voorts verplicht volledige en tijdige medewerking te verlenen 192 

aan dopingcontroles. 193 

Lid 4.Verenigingsleden die deelnemen aan de door de NLB georganiseerde competities en toernooien 194 

zijn door de NLB verzekerd tegen ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. 195 

 196 

Artikel 6 - Administratief verzuim 197 

1. Als administratief verzuim wordt aangemerkt het niet tijdig of niet volledig voldoen aan 198 

administratieve voorschriften of verplichtingen tegenover de NLB welke voortvloeien uit 199 

wedstrijdreglementen, waardoor door het secretariaat of functionarissen van de NLB extra 200 

werkzaamheden moeten worden verricht. 201 

2. Het bondsbestuur maakt via de officiële mededelingen jaarlijks bekend voor welke 202 

administratieve verzuimen welke administratiekosten in rekening worden gebracht. 203 

3. Administratiekosten dienen binnen veertien dagen na de datum van verzending van een opgave 204 

van die kosten op de opgegeven rekening van de NLB te zijn bijgeschreven. Wanneer het 205 

verschuldigde bedrag niet op die datum is bijgeschreven, is het lid reeds hierdoor in verzuim.  206 
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4. Wanneer het lid niet tijdig de verschuldigde administratiekosten heeft voldaan, geldt het verzuim 207 

tevens als een overtreding van dit reglement in welk geval de overtreding tuchtrechtelijk kan 208 

worden bestraft. 209 

 210 

 211 

Artikel 7 - Taken en verantwoordelijkheden leden bondsbestuur 212 

Lid 1. Het Bondsbestuur is verantwoordelijk voor toezicht houden op de naleving van het opgestelde 213 

beleid binnen de Bond. Het Bondsbestuur houdt toezicht op de gedragscode Goed Sportbestuur.  214 

Lid 2. Tussentijds aftreden van bestuurders wordt gestimuleerd als de bestuurder vaak afwezig is of 215 

structureel van mening verschilt met de rest van het bestuur. 216 

Lid 3. Het Bondsbestuur heeft ten minste eenmaal per jaar overleg en besluitvorming over strategie en 217 

beleid, inclusief jaarrekening, c.q. begroting 218 

Lid 4. De voorzitter van het bondsbestuur is belast met de algemene leiding. De voorzitter van het 219 

bondsbestuur draagt de verantwoordelijkheid voor het algemeen functioneren van de NLB. De 220 

voorzitter van het bondsbestuur is bevoegd alle binnen de NLB te houden vergaderingen bij te 221 

wonen en van advies te dienen. Bij afwezigheid van de voorzitter van het bondsbestuur neemt een 222 

ander bondsbestuurslid deze functie waar. Deze treedt, zolang de waarneming duurt, in alle 223 

rechten en verplichtingen van de voorzitter van het bondsbestuur. 224 

Lid 5. De voorzitter van het bondsbestuur leidt de vergaderingen van het bondsbestuur en van de 225 

bondsvergadering. De voorzitter van het bondsbestuur is verantwoordelijk voor de contacten met 226 

landelijke, regionale en plaatselijke organisaties, verenigingen en instellingen. 227 

Lid 6. De secretaris van het bondsbestuur houdt toezicht op het functioneren van secretariaat. Hij is 228 

verantwoordelijk voor de correspondentie en voert deze voor zover deze niet aan andere 229 

bestuursleden is opgedragen. De secretaris zorgt voor het notuleren van de vergaderingen van het 230 

bondsbestuur en voor het archiveren van de stukken. 231 

Lid 7. De penningmeester van het bondsbestuur is belast met de eindverantwoordelijkheid van het 232 

beheer van de gelden van de NLB. Hij voert de boekhouding in overeenstemming met algemeen 233 

aanvaarde richtlijnen en voorschriften van het bondsbestuur. De penningmeester kan activiteiten, 234 

die voortvloeien uit het beheer van de gelden, laten uitvoeren door de financiële administratie van 235 

de NLB. 236 

Lid 8. Het bestuurslid breedtesport is verantwoordelijk voor alle zaken inzake de breedtesport binnen 237 

de NLB. Het organiseren, inrichten en leiding geven aan de competitie binnen de NLB.  238 

Lid 9. Het bestuurslid topsport is verantwoordelijk voor alle zaken aangaande het beoefenen en 239 

uitvoeren van topsport binnen de NLB. Het uitzenden van teams en de training van deze teams 240 

valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid topsport.  241 

Lid 10.  Het bondsbestuur stelt jaarlijks een rooster van aftreden vast. Het bondsbestuur zal ten minste 242 

een maal per jaar de eigen werkwijze en taakverdeling evalueren. 243 

 244 

Artikel 8 – Vergaderingen bondsbestuur 245 

1. Het bondsbestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of een bondsbestuurslid dit gewenst acht.  246 

2. De voorzitter bepaalt de wijze van vergaderen. Het bondsbestuur kan ook anders dan in een 247 

bijeenkomst vergaderingen houden, mits alle betrokken bondsbestuursleden daaraan deelnemen 248 

of in geval van afwezigheid verklaard hebben met die wijze van vergaderen in te stemmen.  249 

3. Het bondsbestuur kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen wanneer ten minste de helft van het 250 

aantal in functie zijnde bondsbestuursleden aan de vergadering deelneemt.  251 

4. Wanneer de stemmen in een vergadering van het bondsbestuur staken, wordt het voorstel in een 252 

volgende vergadering van het bondsbestuur opnieuw in stemming gebracht. Staken de stemmen 253 

dan wederom, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 254 

 255 

Artikel 9 - Commissies 256 

Lid 1. Op commissies is het bepaalde in artikel 11 van de statuten van toepassing. 257 

Lid 2. De NLB kent de volgende permanente commissies, waarvan de leden door de bondsvergadering 258 

worden benoemd: en welke commissies aan de bondsvergadering verantwoording zijn 259 

verschuldigd 260 

  a. de tuchtcommissie van de NLB; 261 

  b. de kascommissie. 262 
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Lid 3. De NLB kent de volgende permanente commissies, waarvan de leden door het bondsbestuur 263 

worden benoemd en welke commissies aan het bondsbestuur verantwoording verschuldigd zijn: 264 

 a. de jeugdcommissie; 265 

 b. de scheidsrechterscommissie, bestaande uit tenminste vier personen waarvan twee dames en 2 266 

heren en een onafhankelijke voorzitter vanuit het bondsbestuur.  267 

Lid 4. De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor: 268 

 a. het formuleren van beleid voor het ontwikkelen van jeugdlacrosse; 269 

 b. het uitvoeren van beleid betreffende de ontwikkeling van jeugdlacrosse; 270 

 c. het organiseren van evenementen voor jeugd lacrosse. 271 

Lid 5. De scheidsrechterscommissie is verantwoordelijk voor: 272 

a. het formuleren van beleid voor de ontwikkeling van scheidsrechters;  273 

b. het uitvoeren van beleid betreffende de ontwikkeling van scheidsrechters; 274 

c. het organiseren van scheidsrechters cursussen; 275 

d. het zorgdragen voor de certificering van scheidsrechters. 276 

 277 

Artikel 10 - Verkiezingen en benoemingen 278 

1. Alle verkiezingen door de bondsvergadering voor een functie in de NLB geschieden op 279 

voordracht door het bondsbestuur door kandidaatstelling en zo nodig stemming en herstemming 280 

op de wijze zoals in artikel 18 van de statuten is bepaald. 281 

2. Wanneer de benoeming in functie geschiedt, vindt de kandidaatstelling ook in die functie plaats. 282 

3. Wanneer meer dan één vacature dient te worden vervuld, geschiedt de kandidaatstelling voor elke 283 

vacature afzonderlijk. 284 

4. Alle kandidaten voor een functie in de NLB moeten meerderjarig verenigingslid of individueel lid 285 

zijn. 286 

5. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld gaan van een 287 

schriftelijke verklaring van de kandidaat dat hij een eventuele benoeming aanvaardt. Wanneer 288 

een kandidaat bedoelde verklaring vóór de stemming intrekt, wordt gelegenheid gegeven staande 289 

de vergadering in zijn plaats één of meer kandidaten te stellen. 290 

6. Het bondsbestuur regelt de verkiezingen in de NLB. 291 

7. Wanneer tussentijds een vacature ontstaat, voorziet de eerstvolgende bondsvergadering daarin zo 292 

mogelijk. Wanneer de voorziening in een vacature geen uitstel kan vergen, kan het bondsbestuur 293 

besluiten tot een schriftelijke kandidaatstelling en verkiezingsprocedure op de wijze die zoveel 294 

mogelijk overeenkomt met de voorgeschreven wijze van verkiezen en benoemen. 295 

 296 

Artikel 11 - Vergoeding kosten 297 

1. Alle onkosten welke de leden van het bondsbestuur ten behoeve van de NLB maken worden 298 

vergoed, indien zij binnen de categorieën vallen zoals genoemd in lid 3. 299 

2. Declaraties voor de onkosten genoemd in lid 1 worden door de penningmeester verwerkt. 300 

3. De voorwaarden waar declarabele onkosten zoals genoemd in lid 1 zijn als volgt. 301 

a. Reiskosten in de volgende categorieën: 302 

i. bestuursvergaderingen en bondsvergaderingen; 303 

ii. Bezoeken aan besturen, commissies en sportorganen; 304 

iii Overleg met de raad van advies; 305 

iv. Openingsceremonies. 306 

iiv. Bijwonen van NOC*NSF vergaderingen en door het NOC*NSF georganiseerde 307 

bijeenkomsten 308 

4. Reis- en verblijfkosten voor het bijwonen van een vergadering van de FIL of ELF, met een 309 

maximum van € 1.000,- per gebeurtenis. 310 

5. Voor reiskosten per auto geldt het tarief van €0,17 per kilometer. Voor reizen met de trein worden 311 

alleen kosten vergoed voor reizen in de 2e klasse.  312 

6.  Voor leden van commissies geldt dat zij na voorafgaande toestemming van het bondsbestuur ook 313 

in aanmerking komen voor reiskostenvergoedingen.  314 

  315 

Artikel 12 - Contributie en andere bijdragen 316 

Lid 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van de contributie en van andere bijdragen die de 317 

bondsvergadering vaststelt. 318 
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Lid 2. De door de bondsvergadering vastgestelde bondscontributie wordt jaarlijks via een nota bij de 319 

leden geïnd. Het bondsbestuur kan verlangen dat een lid een automatische incasso ondertekent. 320 

Lid 3. De penningmeester is belast met het innen van contributies en andere bijdragen. 321 

 322 

Artikel 13 - Handhaving orde en veiligheid 323 

Lid 1. Een ieder die wedstrijden of trainingen organiseert is - behoudens overmacht - verplicht tot het 324 

handhaven van de orde in en/of buiten de locatie waar de wedstrijd of training wordt gehouden. 325 

De organisator is hiervoor verantwoordelijk zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd of training, 326 

evenals voor de persoonlijke veiligheid van deelnemers en functionarissen. 327 

Lid 2. Ieder verenigingslid en individueel lid is verplicht tot het handhaven van de orde in en/of buiten 328 

de locatie waar de wedstrijd of training wordt gehouden. 329 

Lid 3. Het bondsbestuur kan voorschriften geven tot het handhaven van de orde bij wedstrijden of 330 

trainingen, alsmede personen aanwijzen die belast zijn met de controle op het naleven van die 331 

voorschriften.  332 

Lid 4. Wanneer naar het oordeel van het bondsbestuur de orde en veiligheid niet voldoende is 333 

gewaarborgd, kan het deelnemen aan of het houden van wedstrijden of trainingen op een 334 

geplande locatie worden verboden. In dat geval is de organisator die de wedstrijd of training 335 

organiseert, verplicht uiterlijk vijf dagen vóór iedere wedstrijd of training of vóór de betreffende 336 

wedstrijd of training een andere locatie ter kennis van de betrokkenen te brengen, waarbij de orde 337 

wel voldoende te waarborgen is. 338 

 339 

Artikel 14 - Media en evenementen 340 

Lid 1. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op het verspreiden van beelden of het uitzenden van 341 

reportages via televisie, videobanden, films, radio, internetverbindingen of anderszins. 342 

Lid 2. Het bondsbestuur gaat met zendgemachtigden overeenkomsten aan voor het uitzenden en/of het 343 

opnemen van wedstrijden of trainingen die onder auspiciën van de NLB worden georganiseerd.  344 

Lid 3. Op grond van het bepaalde in lid 2 is geen lid bevoegd zonder voorafgaande toestemming van 345 

het bondsbestuur onderhandelingen te voeren en/of overeenkomsten met zendgemachtigden aan 346 

te gaan die betrekking hebben op activiteiten als omschreven in lid 1. Het niet nakomen van het 347 

hiervoor vermelde heeft het intrekken van de eerder verleende toestemming tot gevolg 348 

Lid 4. De NLB bezit het exploitatierecht van alle wedstrijden en trainingen die door of onder auspiciën 349 

van de NLB worden georganiseerd. Uit dien hoofde is het een lid niet toegestaan voor zijn 350 

deelnemen voor zichzelf of anderen een recht of voordeel te verlangen. 351 

 352 

Artikel 15 - Officiële Mededelingen 353 

Lid 1. Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven of waarvan dit 354 

door het bondsbestuur gewenst wordt geacht, alsmede alle uitvoeringsbesluiten worden 355 

opgenomen in de ‘officiële mededelingen’ van de NLB. 356 

Lid 2. De officiële mededelingen worden ter kennis van alle leden gebracht. 357 

Lid 3. De officiële mededelingen worden in die rubriek vermeld op de website van de NLB en kunnen 358 

tevens bekend gemaakt worden door publicatie in de rubriek "officiële mededelingen" van de 359 

door het bondsbestuur aangewezen media, circulaires, brieven, alsmede per e-mail. Het 360 

bondsbestuur bepaalt op welke wijze een officiële mededeling wordt gedaan. 361 

 362 

Artikel 16 – Aansprakelijkheid 363 

Lid 1. De NLB is - behoudens opzet of grove schuld - niet aansprakelijk voor schade die leden lijden 364 

als gevolg van hun deelname aan wedstrijden of trainingen, dan wel door toedoen of nalaten van 365 

door de NLB aangestelde personen of voorgeschreven materialen, methoden of attributen. 366 

Lid 2. Leden die schade toebrengen aan de eigendommen van de NLB dienen die schade op eerste 367 

verzoek volledig te vergoeden. 368 

Lid 3. Leden die schade toebrengen aan anderen dan de NLB, zijn voor die schade aansprakelijk en 369 

vrijwaren de NLB voor alle aanspraken die die anderen jegens de NLB zouden kunnen doen 370 

gelden. 371 

 372 

 373 

 374 
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Artikel 17 – Leningen 375 

Lid 1. Leningen worden alleen verstrekt aan een vereniging die is opgericht en lid is van de NLB en 376 

als doel heeft de lacrossesport te dienen. 377 

Lid 2. De NLB verstrekt slechts leningen voor zover zijn financiële situatie dat toelaat. 378 

Lid 3. De NLB verstrekt slechts leningen aan verenigingen die zonder deze lening in gevaar komen 379 

om voort te kunnen bestaan of zonder deze lening een slecht beeld kunnen toedienen aan de 380 

lacrossesport. 381 

Lid 4. De NLB hanteert de door de Rijksoverheid vastgestelde wettelijke rente voor niet-382 

handelstransacties als percentage voor de rentevergoeding. 383 

Lid 5. Het maximaal te lenen bedrag is € 5.000,- per aanvraag voor een volwaardig lid en € 10.000 384 

voor een in lid 1 genoemde stichting.  385 

Lid 6. Voor lening geldt een maximum terugbetalingstermijn van drie jaar. 386 

Lid 7. Een vereniging dient aan de NLB zekerheid te verschaffen voor minimaal het geleende bedrag. 387 

Lid 8. Een lening wordt op voorstel van het bondsbestuur verstrekt door de bondsvergadering. 388 

 389 

Artikel 18 – Subsidies 390 

Lid 1. Het bestuur van de NLB kan een beginnende lacrosse vereniging een subsidie van maximaal 391 

€ 500,- verstrekken ter tegemoetkoming in de opstartkosten.  392 

Lid 2. De subsidie als bedoeld in lid 1 dient als tegemoetkoming in de opstartkosten die een vereniging 393 

moet maken om als vereniging de lacrossesport te kunnen beoefenen. 394 

Lid 3. De hoogte van de subsidie wordt gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten, welke de 395 

vereniging aantoonbaar moet maken door middel van declaratie bij de penningmeester van de 396 

NLB. 397 

Lid 4. De subsidie als bedoeld in lid 1 geldt voor maximaal de duur van twee jaar. 398 

Lid 5. Meldt de in lid 1 genoemde vereniging zich binnen twee jaar na verstrekking van de in lid 1 399 

genoemde subsidie aan als aspirant-lid bij de NLB en wordt zij toegelaten, dan wordt de subsidie 400 

definitief vastgesteld en toegekend. 401 

Lid 6. Indien de in lid 1 genoemde vereniging de gedeclareerde kosten als genoemd in lid 6 niet kan 402 

terug betalen, zal de NLB indien mogelijk de zaken vorderen welke zijn aangeschaft middels de 403 

declaraties. 404 

 405 

Artikel 19 – Dispensatie 406 

Lid 1. De bondsvergadering kan met een bij gewone meerderheid genomen besluit dispensatie beroep 407 

verlenen met betrekking tot een of meer bepalingen van dit Algemeen Reglement. 408 

Lid 2. Een dispensatie mag niet in strijd zijn met de statuten van de NLB. 409 

Lid 3. In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement geen uitsluitsel geeft en waarin de statuten niet 410 

in voorzien, besluit het bestuur. 411 

 412 


