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1. ORGANISATIE
Artikel 1.1. Organogram.

Onder de NWWB vallen de volgende disciplines:

–

Waterski/Waterski Handi

–

Wakeboard Boot/Cable

–

Cableski

–

Skirace

–

Blootvoet
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Artikel 1.2 Beschrijving organisatie.

Bestuur.
De uitgebreide beschrijving van het Bestuur is terug te vinden in de statuten.
Taken.
Het bondsbestuur vertegenwoordigd de Bond en is een toezichthoudend orgaan.

Bevoegdheden.
Het bondbestuur heeft het recht personeel te benoemen, te schorsen en te ontslaan,
zoals ook de voorwaarden van de dienstbetrekking schriftelijk vaststelt. Een besluit
tot benoeming, schorsing of ontslag wordt genomen met tenminste twee derde
meerderheid van het aantal benoemde bestuursleden.
In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement geen uitsluitsel geeft en waarin de
statuten niet voorzien, beslist het Bondsbestuur.

Verantwoordelijkheden.
Het Bondsbestuur is verantwoordelijk voor toezicht houden op de naleving van het
opgestelde beleid binnen de Bond.

Belangenverstrengeling.
Voor een bestuurslid van de NWWB kan er geen sprake zijn van onverenigbare
overige functies. Dit houdt in met name bestuursfuncties binnen overige waterski- en
wakeboard verenigingen, tuchtcommissies en overige sport gerelateerde
organisaties. Ook voorzitterschap binnen een hoofdcommissie zou een
belangenverstrengeling opleveren. Zie protocol Onverenigbaarheid van
Bestuursfuncties zoals verwoord in het stuk Bestuursmodellenprofielen.

Artikel 1.3 Bondsbureau.

Algemeen.
Het bondsbureau is het centrale werkapparaat van de Bond, en is tevens belast met
de administratie en het financieel beheer van de Bond. In gevallen waarin dit
reglement niet voorziet beslist het bondsbestuur.
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Artikel 1.4 Commissies.
De commissies vallen als uitvoerend apparaat onder de verantwoordelijkheid van het
Bondsbestuur. Deze worden per jaar benoemd en bestaan per voorkeur uit een
oneven aantal. Besluiten worden ter goedkeuring voorgelegd aan het Bondsbestuur.
Onder commissies worden verstaan: de opleiding commissie, PR Marketing
commissie, Medische commissie, Vaar commissie, Technische commissie en overige
in te stellen commissies.

Artikel 1.5 Technische commissies TC.
De technische commissies zijn verantwoordelijk voor de betreffende wedstrijd
disciplines. Ook behartigen zij de belangen van de breedtesport in de vorm van
opstapdagen en talentherkenning.

Personen (bondscoach/tc-leden/instructeurs/teamcaptain e.d.) die onder
verantwoordelijkheid van de NWWB met kinderen werken zijn genoodzaakt een VOG
verklaring te overleggen.

Artikel 1.6 Doping.
Als door de dopingautoriteit wordt vastgesteld dat men doping heeft gebruikt zal de
NWWB via haar mediakanalen de naam van de betreffende sporter vermelden.
Ook zal zij dit internationaal doorgeven, dit nog voordat de strafmaat bekend is.
De strafmaat zal worden gepubliceerd via de mediakanalen.

2. Reglementen.
Artikel 2.1 Selectiereglement.
Dit reglement, per discipline omschreven, wordt jaarlijks door de diverse Technische
Commissies in samenspraak met het bondsbestuur samengesteld en op de website
van de NWWB geplaatst. In dit document staan de criteria beschreven waar
skiërs/riders aan moeten voldoen om tot de selectie te mogen behoren.

Artikel 2.2 Uitzendreglement.
Ook in dit reglement, per discipline omschreven, staan de criteria waar skiërs/riders
aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor uitzending en deelname aan
internationale titelwedstrijden. Deze criteria zijn terug te vinden op de website.
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De leiding over een vertegenwoordigende ploeg wordt opgedragen aan een
Bondscoach/Teamcaptain die voor de duur van de uitzending van de ploeg beschikt
over de bevoegdheden, die overigens zijn voorbehouden aan Commissies en
Bestuur.

3. Lidmaatschap.

Artikel 3.1 Aanmelding lidmaatschap vereniging.
Een vereniging die voor toelating als aangesloten vereniging in aanmerking wenst te
komen, zal de wens daartoe schriftelijk aan het Bondsbureau kenbaar maken.
Bij aanvraag moeten de volgende documenten worden overlegd:
•

Behoorlijk gewaarmerkte exemplaren van de Statuten.

•

Het Huishoudelijk reglement van de vereniging.

•

Een uittreksel van de Kamer van Koophandel.

•

Voorts moeten alle inlichtingen worden verschaft die voor de beoordeling van
de aanvraag nodig zijn.

Wanneer de aanvraag daartoe naar de mening van het Bondsbestuur voldoende is
voorbereid, legt de vereniging deze aanvraag de eerstvolgende vergadering van de
ALV voor.
Indien echter het Bondsbestuur gewichtige redenen aanwezig acht deze vergadering
niet af te wachten, kan het de vereniging voorlopig toelaten. De voorlopige toelating
eindigt van rechtswege indien zij niet binnen een jaar door de ALV is bekrachtigd.
Een voorlopig toegelaten vereniging heeft de zelfde rechten en verplichtingen als
aangesloten verenigingen, behoudens dat zij niet deelneemt aan de beraadslaging
en stemming over haar toelating.

Artikel 3.2 Aanmelding lidmaatschap natuurlijke personen.
Ter verkrijging van het rechtstreekse gewone- of jeugdlidmaatschap van de Bond
moet het daartoe bij het Bondsbureau aan te vragen aanmeldingsformulier ingevuld
en ondertekend worden teruggezonden en moet de verschuldigde contributie voor
het eerste jaar worden voldaan.
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Artikel 3.3. Ledenregister.
Er is een ledenregister, waarin opgenomen:
De aangesloten verenigingen, met hun adressen, en de namen en adressen, functies
van hun Bestuursleden, zomede een overzicht van hun leden met namen, adressen,
telefoonnummers, geboortedata en geslacht, bij de aanvang van het lopende
verenigingsjaar, alsmede de vervolgens daarin gekomen mutaties.
De namen en adressen van de ereleden, de leden van verdienste en die van de
ondersteunende leden.

Artikel 3.4 Algemene Ledenvergadering.
•

Aan de bondsvergadering komen in de bond alle bevoegdheden toe die niet
door de wet of de statuten aan de andere organen zijn toegekend.

•

De Algemene Ledenvergadering bestaat uit leden van de Bond.

•

De leden van een vereniging worden in de Algemene Leden Vergadering
vertegenwoordigd door hun vereniging.

•

Elke vereniging wordt door één afgevaardigde in de ALV vertegenwoordigd,
die namens de vereniging en haar leden aan de stemming deelneemt. Voor
elke vereniging kunnen tien(10) stemmen worden uitgebracht, te
vermeerderen met één stem voor iedere tien(10) volle leden van de
vereniging. Het aantal stemmen per vereniging wordt jaarlijks bepaald per 1
januari op basis van het aantal van die vereniging bij de bond geregistreerde
leden. Een vereniging kan een plaatsvervangende afgevaardigde, zijnde geen
lid van betreffende vereniging, aanwijzen die bij verhindering van de
afgevaardigde in de rechten van de afgevaardigde treedt. Een en ander
voorzien van een schriftelijke machtiging.

•

Een afgevaardigde, kan naast zijn eigen vereniging, slechts één (1)
gemachtigde stem uitbrengen.

•

De afgevaardigde van de vereniging van Individuele leden van de NWWB
brengt in de Algemene Ledenvergadering namens de vereniging en haar
leden tien(10) stemmen uit.

•

Een geschorst lid heeft geen stemrecht.

•

Adviserend lid van de Algemene Ledenvergadering zijn leden van het
bondsbestuur, alsmede zij die als zodanig door het bondsbestuur of door de
bondsvergadering zijn aangewezen. Adviserende leden hebben het recht de
vergaderingen van de Algemene Leden Vergadering bij te wonen en daarin
het woord te voeren, maar hebben geen stemrecht.
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Artikel 3.5 Informatie-uitwisseling.
De aangesloten verenigingen moeten de in artikel 3.3 bedoelde opgaven jaarlijks
vóór 15 januari bij het Bondsbureau inleveren en dit voorts van alle tussentijdse
mutaties in een ledenbestand zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 3.6 NWA-mutaties.
Leden in de zin van artikel 4.1 van de Statuten dienen mutaties in hun NAWgegevens rechtstreeks aan de Bond door te geven.

Artikel 3.7 Communicatie.
De aangeslotenen kunnen zowel rechtstreeks als door tussenkomst van hun
verenigingsbesturen contact onderhouden met de NWWB, gebruik maken van de
diensten van de NWWB en hun belangen bepleiten, alles binnen de beperkingen van
de Statuten van de NWWB.
De aangesloten vereniging erkent door haar toelating de bevoegdheid van de
NWWB tot het onderhouden van contact, het uitoefenen van gezag over- en het
treffen van maatregelen jegens aangeslotenen binnen de beperkingen van de
Statuten van de Bond.

4. Verenigingen.
Artikel 4.1. Algemeen.
Bij de NWWB aangesloten verenigingen dienen zich te onthouden van handelingen,
die de goede naam of belangen van de waterskisport, de Bond en/of andere bij de
Bond aangesloten verenigingen kunnen schaden.
De bij de Bond aangesloten personen dienen zich overal waar hun verschijning
enigerlei wijze in verband kan worden gebracht met de Bond, met de daarbij
aangesloten verenigingen, met organisaties waarmee de Bond officiële relaties
onderhoudt, ofwel met de waterskisport in het algemeen, te onthouden van
handelingen of uitlatingen die de goede naam van de sport en/of bedoelde
organisaties kunnen schaden.

4.1.2. Representatief.
Bij de Bond aangesloten verenigingen en personen worden geacht, door sportief en
correct optreden en hulpvaardigheid jegens elkaar en anderen representatief te zijn
voor hun organisatie.
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4.1.3. Voorschriften.
Zij zijn gehouden, de door de overheid gegeven voorschriften, die direct of indirect de
waterskisport betreffen, naar letter en geest na te komen.

Artikel 4.2. Embleem, vignet, vlag en insignes.
•

Het bondsembleem bestaat uit de Nederlandse Leeuw op een rood-wit-blauw
veld met de tekst “Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond”. Dit embleem
mag door alle aangeslotenen worden gedragen.

•

Het vignet van de Bond bestaat uit een gestileerde rood-wit-blauwe lijn,
Voorstellende de letters NWWB.

•

De vlag van de Bond bestaat uit een wit veld, waarop het vignet, al dan niet in
combinatie met het Bondsembleem.

•

Voor de leden van vertegenwoordigende ploegen en voor door het
Bondsbestuur met name te benoemen Bondsfunctionarissen bestaat het
embleem uit de Nederlandse leeuw op een rood-wit-blauw veld met aan de
bovenzijde het woord “waterski” en aan de onderzijde het woord “Nederland”.
Dit embleem kan worden uitgebreid met een functieaanduiding.

•

Ten behoeven van vaardigheidsproeven enzovoorts kan het bestuur besluiten,
het Bondsembleem en/of Bondsvignet in combinatie met symbolen of cijfers
die de betrokken sportieve discipline en/of de behaalde graad van vaardigheid
aangegeven, aan te wijzen als insigne.

Artikel 4.3. Bondskleding.
Bondskleding, dan wel andere uitingen kunnen verplicht gesteld worden voor leden
van vertegenwoordigende skiërs/riders en/of teams en de officiële begeleiders.

5. Onderscheidingen.
Artikel 5.1 Diverse onderscheidingen.
Naast het erelidmaatschap als omschreven in artikel 4.9 van de statuten, kent de
Bond nog andere onderscheidingen.
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Artikel 5.2. Ere-embleem (“Gouden embleem”& Gouden Bondsvlag).
Aan rechtspersonen, al dan niet lid van de Bond, die zich op het gebied van de
doelstelling bijzonder hebben onderscheiden kan de Bondsraad het ere-embleem
toekennen.

5.2.1. Erelid.
Dit embleem bestaat uit het in het Algemeen Sport Reglement beschreven
Bondsembleem, gevat in een lauwerkrans en uitgevoerd in een gouden kleur met
diamant.

5.2.2. Erelid met titel.
Betreft dit een aangesloten vereniging dan wordt de in het Algemeen Sport
Reglement beschreven Bondsembleem, gevat in een lauwerkrans en uitgevoerd in
een platina kleur met diamant.
Betreft het een aangesloten vereniging dan wordt de in het Algemeen Sport
Reglement beschreven Bondsvlag uitgereikt waarop het ere-embleem in geheel is
uitgevoerd.

Artikel 5.3. Ere-speld (“Gouden speld”) bestuurders.
Aan natuurlijke personen, al dan niet van de Bond, die zich op het gebied van de
doelstelling van de Bond bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt kan de Bondsraad
de ere-speld verlenen. De ere-speld bestaat uit het Bondsembleem, gevat in twee
gekruiste lauwertakken en uitgevoerd in een gouden kleur.

Artikel 5.4. Speld van verdienste (“Zilveren speld”) Sportbeoefenaren.
De speld van verdienste kan door het Bondsbestuur aan natuurlijk personen, al dan
niet lid van de Bond, worden toegekend wegens bijzondere prestaties of activiteiten
op het gebied van de waterskisport. De speld van verdienste is gelijk aan de erespeld, doch uitgevoerd in een zilveren kleur.
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Artikel 5.5. Onderscheidingen sportbeoefenaren.
Ter stimulering of erkenning van bijzondere sportieve prestaties kunnen zowel de
ALV als het Bondsbestuur andere onderscheidingen instellen, welke periodiek of
incidenteel aan daarvoor in aanmerking komende sportbeoefenaren en leden van de
Bond, kunnen worden uitgereikt. Alvorens tot de instelling te besluiten wordt de TC
voor advies gehoord. Deze commissie adviseert ook met betrekking tot de
toekenning van deze andere onderscheidingen.

6. Diploma’s, licenties, vaardigheidsproeven.
Artikel 6.1. Diploma’s.
Voor het vervullen van bepaalde functies in de leiding en begeleiding van de
sportbeoefening kan het Bestuur het bezit van een daartoe strekkend diploma als
(één van de) voorwaarde(n) stellen.
Het diploma wordt verkregen na het met goed gevolg afleggen van een examen ter
afsluiting van de desbetreffende opleiding en heeft een onbeperkte geldigheidsduur,
tenzij voor de betrokken opleiding anders is bepaald.
Voor zover een opleiding niet wordt georganiseerd door de NWWB maar door een
andere daartoe bevoegde Nederlandse instantie of door de Internationale Waterski &
Wakeboard Federation (IWWF) zal het diploma ter goedkeuring moeten worden
voorgelegd aan de Commissie Opleidingen.
Voor zover door de NWWB uitgereikte diploma’s onderhevig zijn aan voorwaarden,
normen of andere bepalingen van de Nederlandse overheid, overkoepelende
Nederlandse organisaties of door IWWF worden deze voorwaarden, enz. geacht
mede te zijn gesteld door de NWWB.

Artikel 6.2. Licenties.

•

Voor deelname aan bepaalde sportieve evenementen georganiseerd onder de
noemer van de NWWB is een startlicentie verplicht.

•

De voorwaarden voor het verlenen van de licentie worden door de betreffende
TC., in samenspraak met het Bondsbestuur vastgesteld.

•

Indien voor deelname aan bepaalde evenementen een licentie, uitgegeven
door de IWWF is vereist, wordt deze geacht te zijn uitgegeven namens de
NWWB.

•

Startlicenties hebben een geldigheid van één jaar, tenzij anders is bepaald. Zij
kunnen echter te allen tijde vóór het verstrijken van deze termijn worden
ingetrokken indien daarvoor dringende redenen aanwezig worden geacht.
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7. Activiteiten.

Artikel 7.1. Verantwoordelijkheid.
•

De NWWB draagt de verantwoordelijkheid voor alle onder haar auspiciën te
organiseren activiteiten. Overeenkomsten en afspraken, namens de NWWB
gemaakt met derden, die niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van
de Statuten door het Bondsbestuur zijn bekrachtigd, zijn niet rechtsgeldig.

•

Personen, groepen van personen en rechtspersonen, aangesloten bij de
NWWB, worden geacht de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en andere
reglementen te kennen en daarnaar te handelen. Handelingen in strijd met de
reglementen en andere bindende afspraken kunnen leiden tot
aansprakelijkheidstelling van de betrokkene(n).

•

De deelnemers van een evenement dat gehouden wordt onder auspiciën van
de NWWB zijn gehouden zich te gedragen overeenkomstig de Statuten, het
Huishoudelijk Reglement en overige Reglementen van de NWWB. Bij het niet
navolgen daarvan zijn zij persoonlijk verantwoordelijk voor de consequenties
van persoonlijk letsel en/of materiele schade, toegebracht aan zichzelf, andere
deelnemers, officials, toeschouwers en de organisatoren.

Artikel 7.2. Overdracht van bevoegdheden.
•

De NWWB zal de organisatie van sportieve evenementen als regel delegeren
aan het daartoe ingestelde uitvoerende orgaan, bij de Bond aangesloten
verenigingen of voor specifieke evenementen ingestelde
organisatiecommissies. De daartoe nodige overdracht van bevoegdheden
dient door een besluit van het Bondsbestuur te worden bekrachtigd en
schriftelijk ter kennis van de betrokkenen te worden gebracht.

•

Een overdracht van bevoegdheden kan door het Bondsbestuur, met
onmiddellijke ingang worden ingetrokken indien het Bondsbelang of het
sportieve belang dit noodzakelijk maakt.

Huishoudelijk reglement NWWB 11-10-2015

pag. 13

Artikel 7.3. Overeenkomsten

7.3.1. Incidentele evenementen

Voor incidentele evenementen wordt een overeenkomst opgesteld waarin ten minste
is vermeld:
•

Het budget voor het evenement, het maximum van een eventuele bijdrage of
garantie uit de algemene middelen van de Bond en de voor het evenement
door derden beschikbaar gestelde subsidies, garanties etc.:

•

De verantwoordelijkheid voor een eventueel niet voorzien nadelig resultaat en
de wijze waarop dit zal worden gedekt.

•

De bestemming van een eventueel niet voorzien voordelig saldo.

•

De verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen Bond en
organisatoren ter zake van:
A. Vergunningen,
B. Verzekeringen,
C. Het secretariaat, het aangaan van verplichtingen, eventueel met inbegrip
van het machtigen van de organisatoren tot het zelf ondertekenen van
overeenkomsten.

•

De overeenkomst zal een uitdrukkelijke verklaring van de organisatoren
bevatten, dat zij zich ter zake van het te organiseren evenement zullen
houden aan de binnen de Bond en de internationale organisatie geldende
reglementen, normen en gebruiken.

•

In de overeenkomst wordt een vrijwaringverklaring opgenomen, waarin de
organisatoren zich aansprakelijk stellen voor alle materiele en immateriële
schade die voor de Bond kan ontstaan als gevolg van onjuist handelen van de
organisatoren.

•

Er zal in de overeenkomst een zekerheidsstelling voor de Bond worden
opgenomen in de vorm van een waarborgsom of een bankgarantie.
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7.3.2. PR & Marketing.

Voor het aangaan van verplichtingen ter zake van sponsoring, reclame, tv-rechten
etc. gelden de bepalingen van de PR & marketing commissie.

8. Veiligheid.
Artikel 8.1. Algemeen.

De organisator van een evenement onder auspiciën van de NWWB is gehouden,
alle bepalingen in de reglementen van de IWWF en NWWB en alle eventuele met
betrekking tot het evenement door de NWWB en/of overheid aanvullende
voorwaarden naar letter en geest na te volgen.
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