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Naam, zetel en duur:
Artikel 1
1.1.

De naam van de vereniging is ‘Nederlandse Federatie voor Krijgskunsten’, aangeduid als
‘NFK’. De vereniging kan tevens onder de naam ‘Budo Federatie Nederland’ handelen,
aangeduid als ‘BFN’, waar het de Budogerelateerde activiteiten aangaat. De vereniging wordt
verder in deze statuten en in het huishoudelijk reglement aangeduid met ‘NFK’ of met ‘de
Federatie’.

1.2.

De NFK is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, is opgericht op 25 mei 2009 en is
gevestigd te Den Haag.

1.3.

De NFK is aangegaan voor onbepaalde duur.

Doelstelling en missie:
Artikel 2
2.1.

De NFK stelt zich ten doel, in Nederland:
a. leiding te geven aan, alsmede een verantwoorde beoefening te bevorderen van (Oosterse-)
krijgskunsten;
b. De bestudering van de (Oosterse-) krijgscultuur en van verwante cultuurgebieden te
bevorderen;
c. Het begeleiden- en behartigen van de belangen van haar leden. Zij richt zich daarbij
nadrukkelijk op wat mensen en organisaties verbindt en niet op wat hen scheidt, zij streeft
naar eenheid vanuit groot respect voor verscheidenheid.

2.2.

De NFK tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. Het bevorderen en waar mogelijk faciliteren van verantwoorde beoefening van de
krijgskunsten;
b. Het begeleiden en scholen van haar leden, leerlingen en leraren, gericht op: kennisuitbreiding
en kennisverdieping, het verbeteren van de fysieke- en psychische weerbaarheid en het tot
stand brengen van geestelijke verdieping;
c. Het scholen van haar leden in de binnen de Federatie onderwezen disciplines als ook het
opleiden van geschikt bevonden leden voor specifieke functies binnen de diverse disciplines
en/of de Federatie;
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d. Het examineren van geschikt bevonden kandidaten en het afgeven van graduaties en daarbij
horende vaardigheidsdiploma’s op het gebied van de diverse disciplines alsmede het afgeven
van vaardigheiddiploma’s voor specifieke functies binnen de krijgskunsten en/of de Federatie;
e. Het bieden van een platform voor sociaal contact en recreatie met gelijkgestemden,
waarbinnen de uitwisseling van kennis en ervaring op natuurlijke, ongedwongen wijze kan
plaatsvinden en wordt gestimuleerd;
f. De bevordering van (wetenschappelijk) onderzoek naar enerzijds de relaties, de
overeenkomsten en verschillen, tussen de krijgskunsten in al hun verscheidenheid onderling
en anderzijds de achtergrond van de krijgskunsten binnen de diverse culturele erfgoederen en
de mogelijk daaraan gerelateerde levensbeschouwingen;
g. Het behoeden en behouden van kennis van de krijgskunsten en krijgscultuur zodanig dat
deze toegankelijk is en blijft voor diegenen die daar hun voordeel mee wensen te doen;
h. Het vastleggen en (doen) publiceren van verworven kennis met gebruikmaking van de daartoe
meest geëigende multimediale middelen;
i. Het geven van voorlichting en het verstrekken van inlichtingen over het werkgebied van de
NFK alsmede het organiseren van competities, demonstraties, workshops en cursussen;
j. Het samenwerken met gelijkgestemde mensen en/of organisaties buiten de Federatie die op
dezelfde- of aanverwante gebieden werkzaam zijn en die elkaars doelstellingen kunnen
omarmen;
k. Het bestuderen van leerplannen van andere krijgsdisciplines en/of (gelijksoortige) organisaties
teneinde kennisuitwisseling mogelijk te maken en om, waar wenselijk, graduaties van derden
te kunnen erkennen;
l. Het tot stand brengen van bijzondere bevorderingen en/of benoemingen voor leden zowel als
niet leden van de NFK, die op het gebied van de krijgskunsten, de krijgscultuur of verwante
cultuurgebieden tot bijzondere prestaties gekomen zijn.

Leden, lidmaatschap en begunstiging:
Artikel 3
3.1

Onder leden worden verstaan:
a. Een sportschool of sportinstituut ter beoefening van één of meer krijgskunsten, die als
rechtspersoon staat ingeschreven in het Register van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken in het gebied, waaronder deze ressorteert, verder te noemen: een ‘sportschool’.
De sportschool wordt vertegenwoordigd door één persoon, die als leidinggevende (directeur,
voorzitter etc.) bevoegd is;
b. Een natuurlijk persoon, die zich zowel voor aansluiting bij de NFK als bij een van de onder ‘a’
bedoelde rechtspersonen heeft aangemeld, verder te noemen: een ‘sportschoollid’;
c.

Een Bond, Associatie of Federatie ter beoefening van één of meer krijgskunsten, die als
rechtspersoon staat ingeschreven in het Register van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken in het gebied, waaronder deze ressorteert, verder te noemen: een ‘bond’. De bond
wordt vertegenwoordigd door één persoon, die als leidinggevende (directeur, voorzitter etc.)
bevoegd is;

d. Een natuurlijk persoon, die zich zowel voor aansluiting bij de NFK als bij een van de onder ‘c’
bedoelde bonden heeft aangemeld, verder te noemen: een ‘bondssportschoollid’;
e. Een Instelling die als rechtspersoon staat ingeschreven in het Register van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken in het gebied, waaronder deze ressorteert, die zich onder meer
bezig houdt met het bevorderen van één of meerdere aspecten van de krijgscultuur of andere
hieraan verwante cultuurgebieden, verder te noemen: een ‘Instelling’. De instelling wordt
vertegenwoordigd door één persoon, die als leidinggevende (directeur, voorzitter etc.)
bevoegd is;
f.

Een natuurlijk persoon, die zich zowel voor aansluiting bij de NFK als bij een van de onder ‘e’
bedoelde Instellingen heeft aangemeld, verder te noemen: een ‘individueel lid instellingen’;
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g. Een natuurlijke persoon, die zich voor het lidmaatschap van de NFK heeft aangemeld zonder
zich te willen laten vertegenwoordigen door één van de onder ‘a, c en e’ bedoelde
rechtspersonen, verder te noemen: een ‘individueel lid’;
h. Een natuurlijk persoon nog geen lid van de NFK zijnde, die aangezocht wordt door het
Federatiebestuur om een bepaalde functie binnen de NFK te verrichten en daarmee instemt,
verder te noemen: een ‘bijzonder lid’;
i.

Een natuurlijk persoon nog geen lid van de NFK zijnde, die een bijzondere kennisautoriteit
heeft binnen het werkgebied van de Federatie, die aangezocht wordt door het
Federatiebestuur om te adviseren binnen de NFK en daarmee instemt, verder te noemen: een
‘buitengewoon lid’;

j.

Een natuurlijk persoon lid van de NFK zijnde, die vanwege bijzondere verdiensten voor de
Federatie dan wel voor de Krijgskunsten in het algemeen, op voorspraak van het
Federatiebestuur of van tenminste vijf Federatieraadsleden, door de
Federatieraadsvergadering benoemd is tot lid van verdiensten verder te noemen: een ‘lid van
verdiensten’;

k.

Een natuurlijk persoon lid van de NFK zijnde, die vanwege buitengewone verdiensten voor de
Federatie dan wel voor de Krijgskunsten in het algemeen, op voorspraak van het
Federatiebestuur of van tenminste vijf Federatieraadsleden, door de
Federatieraadsvergadering benoemd is tot erelid, verder te noemen: een ‘erelid’.

3.2.

Het lidmaatschap van de NFK wordt aangegaan tot één januari van het volgende
kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt vervolgens, behoudens opzegging, telkenmale met een
kalenderjaar, het lidmaatschapsjaar, stilzwijgend verlengd.

3.3.

Het Federatiebestuur beslist binnen twee maanden na het verzoek over de toelating tot het
lidmaatschap, alsmede over de datum waarop het lidmaatschap ingaat.

3.4.

Opzegging van het lidmaatschap door de NFK geschiedt schriftelijk en met redenen omkleed
door het Federatiebestuur. Betrokkene kan binnen een maand na ontvangst van de
kennisgeving een schriftelijk beroep doen op de Federatieraadsvergadering om deze
opzegging ongedaan te maken. Betrokkene motiveert zijn verzoek met redenen en zendt dit
via het Federatiebestuur naar de Federatieraadsleden. Gedurende de beroepstermijn en
hangende het beroep is het lid geschorst.

3.5.

Opzegging van het lidmaatschap door het Lid dient schriftelijk te geschieden en uiterlijk vier
weken voor het einde van het lidmaatschapjaar bij het Federatiebestuur te zijn ontvangen.
Indien de opzegging van het lidmaatschap niet tijdig is ontvangen, is de contributie voor het
volgende lidmaatschapjaar verschuldigd.

3.6.

Het lidmaatschap van natuurlijke personen eindigt automatisch bij overlijden.

3.7.

Het lidmaatschap kan voorts worden beëindigd indien het Federatiebestuur de mening is
toegedaan dat van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.

3.8.

Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de
verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

3.9.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een lidmaatschapsjaar eindigt, blijft desniettemin de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

3.10.

Leden zijn verplicht de statuten en reglementen van de NFK en de besluiten van haar organen
na te leven, de belangen van de NFK en haar activiteiten niet te schaden en alle overige
verplichtingen, welke uit het lidmaatschap van de NFK voortvloeien, te aanvaarden en na te
komen.
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3.11.

De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de
Federatieraadsvergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden
ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. Het Federatiebestuur is bevoegd in
bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van
contributiebijdragen te verlenen.

3.12.

Het Federatiebestuur houdt een ledenadministratie bij. Hierin worden gegevens bijgehouden
die voor de realisering van de doelstellingen van de NFK noodzakelijk zijn.
Persoonsgerelateerde gegevens worden alleen na voorafgaande toestemming van het
desbetreffende lid, aan derden verstrekt.

3.13.

De NFK kent naast leden ook begunstigers. ‘Begunstigers’ zijn die natuurlijke personen of
rechtspersonen die door het Federatiebestuur zijn toegelaten en die zich jegens de NFK
verplichten om jaarlijks tenminste een door het Federatiebestuur vastgestelde bijdrage te
storten. De relatie met Begunstigers kan te allen tijde wederzijds door opzegging worden
beëindigd. In geval van opzegging door de Begunstiger blijft de jaarlijkse bijdrage voor het
lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd. Opzegging door de NFK geschiedt door het
Federatiebestuur.

Organisatie:
Artikel 4
Federatieraad en Federatieraadsleden:
4.1.
De Federatieraad fungeert als ledenraad en is het hoogste orgaan van de Federatie, zij:
 benoemt de leden van het Federatiebestuur;
 zij keurt de jaarrekening en overige jaarstukken goed;
 het Federatiebestuur legt jaarlijks aan haar verantwoording af over het
gevoerde beleid.
4.2.

De Federatieraad bestaat uit afgevaardigden, die zowel natuurlijke personen als
rechtspersonen kunnen vertegenwoordigen en ‘ereleden’ als algemeen afgevaardigden; allen
verder te noemen ‘Federatieraadsleden’. Zij dienen lid te zijn van de NFK. Leden van het
Federatiebestuur kunnen tijdens hun bestuursperiode geen Federatieraadslid zijn.

4.3.

Aan de Federatieraad komen in de Federatie alle bevoegdheden toe, die niet door de wet, de
statuten of de Reglementen aan het Federatiebestuur zijn opgedragen.

4.4.

De Federatieraadsleden hebben vrij mandaat en hebben het recht van initiatief, amendement
en interpellatie.

4.5.

De Federatieraad met al zijn aspecten, zoals onder andere ‘de wijze van stemrecht, het aantal
stemmen en de wijze van vertegenwoordiging’, worden in het huishoudelijk reglement verder
uitgewerkt en vastgesteld.

Federatiebestuur:
4.6.
De NFK wordt geleid door het Federatiebestuur, dat bestaat uit vijf meerderjarige leden die
door de Federatieraadsvergadering worden benoemd in een vergadering waarbij tenminste
tweederde van de Federatieraadsleden vertegenwoordigd zijn. Het Federatiebestuur bestaat
uit:
a,
een voorzitter;
b,
een secretaris;
c,
een penningmeester;
d,
twee algemene leden met specifieke portefeuilles.
4.7.

Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het Federatiebestuur belast met het
besturen van de Federatie. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het
Federatiebestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een
Federatieraadsvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open
plaatsen aan de orde komt.
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4.8.

In het Federatiebestuur heeft ieder bestuurslid één stem. Bestuursbesluiten worden genomen
met meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken dan is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.

4.9.

Het Federatiebestuur of vijf Federatieraadsleden tezamen kunnen schriftelijk
bestuurskandidaten stellen tot uiterlijk twee weken voor de desbetreffende (Algemene-)
Federatieraadsvergadering.

4.10.

Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het
Federatiebestuur op te maken rooster. Het aftredende bestuurslid is herkiesbaar. Wie in een
tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.

4.11.

Elk bestuurslid kan te allen tijde in een Federatieraadsvergadering, waarin ten minste
tweederde van de Federatieraadsleden vertegenwoordigd zijn, bij meerderheid van stemmen
worden ontslagen.

4.12.

Het bestuurslidmaatschap eindigt automatisch door overlijden, ontslag, bedanken en voorts
wanneer het lidmaatschap van de NFK eindigt. Ook eindigt het lidmaatschap van het
Federatiebestuur indien het bestuurslid wordt benoemd in een functie die onverenigbaar is
met het lidmaatschap van het Federatiebestuur, dit ter beoordeling aan de
Federatieraadsvergadering.

4.13.

Het Federatiebestuur, mits met goedkeuring van de Federatieraadsvergadering, is bevoegd te
besluiten tot het aangaan van:
 overeenkomsten waarbij aan de Federatie een bankkrediet wordt verleend;
 arbeidsovereenkomsten en het wijzigen hiervan;
en het:
 ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden,
waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de Federatie
verleend bankkrediet;

4.14.

Het Federatiebestuur behoeft eveneens goedkeuring van de Federatieraadsvergadering voor
besluiten tot:







het aangaan van rechtshandelingen;
het verrichten van investeringen;
het doen van betalingen;
het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en
geven van onroerende goederen;
het aangaan van dadingen;
het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemdingen of
bezwaring van registergoederen;

voor zover deze een nader in het huishoudelijk reglement bepaald bedrag of waarde, per keer
te boven gaan.
4.15.

Onverminderd het in lid 13 en 14 bepaalde wordt de Federatie in en buiten rechte
vertegenwoordigd:
 Hetzij door het Federatiebestuur;
 Hetzij door de voorzitter;
 Hetzij door twee andere bestuursleden.
Op het ontbreken van goedkeuring zoals bepaald in lid 13 en 14, kan door en tegen derden
geen beroep worden gedaan.

4.16.

Het Federatiebestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Federatie zodanige
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen
worden gekend. Het bestuur is verplicht de financiële bescheiden te bewaren conform de door
de wet voorgeschreven termijn.
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4.17.

Het Federatiebestuur is verantwoording verschuldigd aan de Federatieraad.

Financiële Commissie:
4.18. De Federatieraad benoemt jaarlijks uit de leden een ‘Financiële Commissie’ van ten minste
twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het Federatiebestuur.
4.19.

De Financiële Commissie adviseert de Federatieraadsvergadering ten aanzien van het door
het Federatiebestuur gevoerde financiële beleid.

4.20.

De last van de Financiële Commissie kan te allen tijde door de Federatieraadsvergadering
worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

Geschillencommissie:
4.21. Het Federatiebestuur benoemt uit de leden een ‘Geschillencommissie’ van ten minste twee
personen, die geen deel mogen uitmaken van het Federatiebestuur en geen Federatieraadslid
mogen zijn. De leden van de Geschillencommissie worden benoemd voor een periode van
drie jaar, waarna zij herbenoembaar zijn.
4.22.

De Geschillencommissie kan door ieder lid schriftelijk, met redenen omkleed, verzocht worden
om te toetsen of een maatregel of besluit door de Federatie en/of haar organen genomen of te
nemen, in rechte is met de Statuten en Reglementen van de Federatie. De commissie brengt
voorts bindend advies uit aan betrokkenen.

4.23.

De Geschillencommissie zal daar waar mogelijk zich inzetten bij geschillen onderling om als
‘Mediator’ leden en/of Federatieorganen tot elkaar te brengen.

Algemeen:
4.24. De NFK kent binnen zijn organisatie meerdere commissies ter uitvoering van specifieke taken.
Commissies, met uitzondering van de Financiële Commissie, worden door het
Federatiebestuur aangesteld en kunnen door hen worden ontbonden.
4.25.

De Federatie kent verder binnen de organisatie adviseurs op diverse gebieden. Adviseurs
worden door het Federatiebestuur aangesteld en kunnen door hen worden heengezonden.

4.26.

De Federatie kent binnen zijn organisatie de mogelijkheid dat zelfstandige rechtspersonen
zoals Verenigingen en Stichtingen als ‘Commissie met zelfstandige rechtsbevoegdheid’
werkzaam zijn binnen de gelederen van de Federatie met enerzijds het behoud van hun
identiteit en organisatie maar anderzijds erkennen en aanvaarden zij de ‘Statuten en de
Reglementen’ van de Federatie en zijn zij gehouden deze na te leven. Deze rechtspersonen
blijven zelfstandig verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen activiteiten zowel naar
hun leden, naar de Federatie alsook naar derden.

4.27.

‘Commissies met zelfstandige rechtsbevoegdheid’ kunnen door het Federatiebestuur op nonactief worden gesteld, waarna zij niet langer als zelfstandig onderdeel van de NFK kunnen en
mogen opereren, of worden heengezonden, waarna zij als organisatie, niet langer onderdeel
uitmaken van de NFK.

4.28.

Het Federatiebestuur kan een Federatiebureau oprichten, wanneer de omvang- dan wel het
ledenaantal van de NFK verdergaande ondersteuning van het bestuur nodig maakt.

4.29.

De verdere uitwerking- en verbijzondering van de organisatie vindt plaats in het
huishoudelijk reglement van de NFK.
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Algemene rechten en verplichtingen:
Artikel 5
5.1.

Het gebruik of doen gebruiken van ongeoorloofde middelen (doping) is verboden. Leden zijn
verplicht hun volledige medewerking te geven aan dopingcontroles en zich te houden aan het
Dopingreglement van het ‘Instituut Sportrechtspraak’.

5.2.

Leden van de Federatie onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel
gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, alsmede van (verbaal)
geweld, racistische uitlatingen e.d. opzettelijk of onopzettelijk, die door een ander lid, die het
ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.

5.3.

Behalve in deze statuten kunnen aan de leden verplichtingen worden opgelegd bij reglement
of bij besluit van een orgaan.

5.4.

Deelname aan activiteiten van de NFK vindt altijd plaats voor eigen rekening en -risico van de
betrokkenen.

5.5.

Ieder lid vrijwaart de NFK voor de aansprakelijkheid voor geleden schade, gevolgschade en
(persoonlijk-) letsel naar aanleiding van de deelname aan examens, stages, trainingen en
andere evenementen in de ruimste zin des woords, zoals georganiseerd door of vanwege de
NFK.

Algemene Federatieraadsvergadering, Jaarverslag en financiële verantwoording:
Artikel 6
6.1.

Het lidmaatschapsjaar loopt van ‘één januari’ tot en met ‘eenendertig’ december.

6.2.

Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het lidmaatschapsjaar, behoudens verlenging
van deze termijn door de Federatieraad, wordt de Federatieraad bijeengeroepen voor de
‘Algemene Federatieraadsvergadering’. Tijdens deze vergadering brengt het Federatiebestuur
een jaarverslag uit met de gang van zaken binnen de Federatie en over het gevoerde beleid.
Daarnaast legt het bestuur een balans en een staat van baten en lasten met een toelichting
ter goedkeuring voor aan de Federatieraad. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste
één maand.

6.3.

De Financiële Commissie onderzoekt de in lid 2 genoemde balans en de staat van baten en
lasten en brengt aan de Federatieraad verslag van haar bevindingen uit. Goedkeuring door de
Federatieraad van deze stukken strekt het Federatiebestuur tot decharge voor alle
handelingen, voor zover die uit de financiële stukken en -verantwoording blijken.

6.4.

Het Federatiebestuur is verplicht de Financiële Commissie ten behoeve van haar onderzoek
alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de federatiekas en de
waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de Federatie te geven. Vereist
het onderzoek van de financiële stukken en -verantwoording bijzondere boekhoudkundige
kennis, dan kan de Commissie zich door een deskundige doen bijstaan.

6.5.

In deze vergadering komen verder onder meer aan de orde:
a, een ‘Meerjarenplan’ inclusief begrotingen voor tenminste het lopende en navolgende
lidmaatschapsjaar. Binnen dit plan is een paragraaf gereserveerd voor het ‘activiteiten
plan’ voor tenminste het lopende lidmaatschapsjaar;
b, de benoeming van de ‘Financiële Commissie’ voor het volgende lidmaatschapsjaar;
c, voorziening in eventuele vacatures;
d, voorstellen van het bestuur of van leden, aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering.

6.6.

De toegang tot de Algemene Federatieraadsvergadering en de verdere gang van zaken
worden onverminderd- en voor zover niet reeds geregeld in het voorgaande, verder geregeld
in artikel 7.
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Federatieraadsvergaderingen:
Artikel 7
7.1.

Federatieraadsvergaderingen worden door het Federatiebestuur zo vaak bijeengeroepen als
zij dit wenselijk acht. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de betrokkenen
zoals bekend bij de secretaris van het Federatiebestuur, met vermelding van de te
behandelen onderwerpen en waar nodig de onderliggende informatie die voor het nemen van
een besluit noodzakelijk is. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste veertien dagen.

7.2.

Het Federatiebestuur is naar aanleiding van een schriftelijk verzoek van ten minste een derde
van het aantal Federatieraadsleden verplicht tot het bijeenroepen van een
Federatieraadsvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan dit
verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven dan kunnen de betrokken
Federatieraadsleden zelf tot die bijeenroeping overgaan met inachtneming van een
oproepingstermijn van vier weken en door schriftelijke kennisgave aan alle
Federatieraadsleden en het Federatiebestuur met vermelding van de te behandelen
onderwerpen en waar nodig de onderliggende informatie.

7.3.

Toegang tot de





Federatieraadsvergadering hebben:
het Federatiebestuur;
de Federatieraadsleden;
de leden van verdienste;
de begunstigers.

Alleen de Federatieraadsleden hebben stemrecht. Over toelating van andere personen beslist
het Federatiebestuur of de Federatieraad bij meerderheid van stemmen.
7.4.

Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, tenzij daartoe
nadrukkelijk uitgenodigd door het Federatiebestuur of de Federatieraad bij meerderheid van
stemmen.

7.5.

De Federatieraadsvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Federatiebestuur of
zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een van de
andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze
wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. Tot dat
ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door het in leeftijd oudste ter vergadering
aanwezige Federatieraadslid.

7.6.

Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een andere door de
voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de eerstvolgende
vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris worden
ondertekend.

7.7.

Het ter Federatieraadsvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag
van een stemming of een genomen besluit is beslissend. Wordt echter onmiddellijk na het
uitspreken van een oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

7.8.

Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen, dan is het
verworpen. Bij personen wordt zolang opnieuw gestemd totdat de gekwalificeerde
meerderheid is bereikt.

7.9.

Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen
schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen dan kan ook
een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

7.10.

Een eenstemmig, schriftelijk besluit van alle leden van de Federatieraad, ook al zijn deze niet
in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het Federatiebestuur genomen,
dezelfde kracht als een besluit van de Federatieraadsvergadering.
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Statutenwijziging:
Artikel 8
8.1.

In de statuten van de Federatie kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit
van de Federatieraadsvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

8.2.

Een voorstel tot wijziging of aanvulling van de statuten kan worden gedaan door het
Federatiebestuur of door tenminste tweederde van het aantal leden van de Federatieraad.
Een voorstel moet voorzien zijn van een toelichting en de voorgestelde wijzigingen moeten
woordelijk zijn opgenomen. De toelichting dient het verschil met het bestaande en de strekking
van de voorgestelde wijzigingen aan te geven. Zij die de oproeping tot de
Federatieraadsvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben
gedaan, moeten dit ten minste veertien dagen voor de vergadering hebben verstuurd aan alle
Federatiebestuursleden en Federatieraadsleden.

8.3.

Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen,
in een vergadering waarin ten minste tweederde van de leden tegenwoordig of
vertegenwoordigd is. Is niet tweederde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan
wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier
weken na de eerste vergadering waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering
aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan
worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte
stemmen.

8.4.

Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid van het Federatiebestuur bevoegd.

Ontbinding:
Artikel 9
9.1.

De NFK kan worden ontbonden door een besluit van de Federatieraadsvergadering. Het
bepaalde in artikel 8 is van overeenkomstige toepassing. Na de ontbinding geschiedt de
vereffening door de bestuurders.

9.2.

Bij besluit tot ontbinding beslist de Federatieraadsvergadering welke bestemming aan het
batig saldo wordt gegeven dit nadat alle verplichtingen zijn vereffend. Deze bestemming dient
bij voorkeur aan te sluiten bij de doelstellingen van de Federatie.

9.3.

Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Federatie
gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars
aangewezen persoon.

Huishoudelijk reglement:
Artikel 10
10.1.

Uiterlijk binnen drie maanden na het verlijden van deze akte stelt het Federatiebestuur
eenmalig het ‘Huishoudelijk Reglement’ vast, waarin daar waar wenselijk, zaken ter
verbijzondering of aanvulling de Federatie, haar werkwijzen en organen betreffende, verder
uitgewerkt worden.

10.2.

Vervolgens worden wijzigingen of aanvullingen van het huishoudelijk reglement uitgevoerd
door een besluit van de Federatieraadsvergadering, zoals verder vast te leggen binnen dit
reglement.

10.3.

Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend
recht bevat, noch met de statuten.

NFK-BFN, 16 april 2009 (GS), blad 9 van 10

Slotbepaling:
Artikel 11
Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het Federatiebestuur:




G.M. Stijf;
P.M.D. Wilders;
W.B.L. Langenberg,

die respectievelijk de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zullen bekleden en voorts:



H. Massee;
R.S. Koersen,

als algemene bestuursleden.
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