
ALGEMEEN REGLEMENT ALGEMENE NEDERLANDSE SJOELBOND 
Dit algemeen reglement is goedgekeurd op de bondsraad van 26 augustus 2016 

Artikel 1 - Lidmaatschap  

1. De ANS is aangesloten bij NOC*NSF. De bondsraad kan (al dan niet geadviseerd) besluiten 
om dit lidmaatschap te beëindigen. 

2. Het bondsbestuur vertegenwoordigt de ANS nationaal en internationaal, zowel bij de in lid 1 
genoemde organisaties als bij andere organisaties.  

3. De ANS geeft in Nederland met uitsluiting van anderen leiding aan de sjoelsport.  

Artikel 2 - Toelating tot en beëindiging van het lidmaatschap  

1. Verenigingen melden zich als lid aan door het indienen van een schriftelijk verzoek bij het 
bondsbureau. Het verzoek moet zijn ondertekend door degenen die statutair bevoegd zijn de 
vereniging te vertegenwoordigen. De vereniging toont aan dat zij ingeschreven is bij de 
Kamer van Koophandel. 

2. Verenigingsleden worden door hun vereniging schriftelijk bij het bondsbureau als lid 
aangemeld.  

3. Individuele leden melden zich als lid aan door het indienen van een schriftelijk verzoek bij het 
bondsbureau.  

4. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt door middel van een door de ANS 
voorgeschreven aanmeldingsformulier.  

5. Na toelating als lid deelt de ledenadministratie een lid op grond van diens plaats van 
vestiging of woonplaats in bij een afdeling.  

6. Verenigingen en persoonlijke leden ontvangen na hun toelating een exemplaar van de 
reglementenbundel van de ANS of een verwijzing naar de plaats waar zij deze 
reglementenbundel kunnen inzien. 

7. Het lidmaatschap van de ANS wordt beëindigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 
6 van de statuten.  

8. Verenigingen en persoonlijke leden zeggen hun lidmaatschap van de ANS schriftelijk op bij de 
ledenadministratie. Een verenigingslid zegt zijn lidmaatschap van de ANS op door een 
schriftelijke mededeling aan het bestuur zijn vereniging, die daarvan schriftelijk mededeling 
doet aan de ledenadministratie. 

Artikel 3 - Categorieën van leden  

1. De leden kunnen in reglementen in categorieën worden onderverdeeld.  
a. Verenigingsleden kunnen van meer dan één vereniging lid zijn.  
b. Een speler speelt alle individuele selectiewedstrijden gedurende een seizoen in 

dezelfde afdeling ongeacht of de speler individueel lid is, of verenigingslid.  
c. Het is individuele leden en verenigingsleden toegestaan deel te nemen aan de 

bekerwedstrijden. Verenigingsleden mogen kiezen voor welke vereniging uitkomen, 
mits ze lid zijn van deze vereniging. 

d. Deelnemen aan het Nederlands kampioenschap teamsjoelen kunnen zowel 
individuele leden als verenigingsleden. Spelers hoeven geen lid te zijn van de 
vereniging waarvoor ze op het Nederlands kampioenschap teamsjoelen uitkomen.  

2. Alle leden van de ANS (via een vereniging of individueel) hebben het recht als 
sportbeoefenaar deel te nemen aan door de ANS georganiseerde of goedgekeurde 
nationale en internationale wedstrijden.  
 
 



Artikel 4 - Algemene verplichtingen van de verenigingen  

1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten verplicht een vereniging zich 
voorts:  

a. desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te 
verstrekken aan het bondsbestuur, de tuchtcommissie en de commissie van beroep, 
dan wel aan een door genoemd orgaan aangewezen commissie of persoon; 

b. door de ANS geroyeerde verenigingsleden met onmiddellijke ingang het 
lidmaatschap van het vereniging op te zeggen, alsook om door de ANS geroyeerde 
leden niet als verenigingslid toe te laten; 

c. toe te zien op de naleving van een verenigingslid opgelegde straf; 
d. van alle verenigingsleden een lijst of kaartsysteem bij te houden waarop de gegevens 

staan vermeld die door de ANS worden verlangd;  
e. notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen te maken, alle binnenkomende 

correspondentie, alsmede afschriften van alle uitgaande correspondentie te bewaren 
en jaarverslagen en financiële jaarverslagen uit te brengen. Het financiële jaarverslag 
omvat de staat van baten en lasten, de balans, de begroting, en de toelichting op 
deze stukken, waaronder begrepen het verslag van de financiële commissie; 

f. de onder e. bedoelde stukken, alsmede de gehele administratie, ten behoeve van de 
vereniging en de ANS gedurende tenminste zeven jaren te bewaren. 

g. wijzigingen in haar statuten en reglementen onverwijld ter kennis te brengen van de 
ANS bij het daarvoor door de ANS aangewezen orgaan; 

h. om onder opgave van redenen schriftelijk binnen veertien dagen mededeling te doen 
aan het bondsbestuur van een door de vereniging geroyeerd verenigingslid of van 
een aan een verenigingslid opgelegde schorsing van vier weken of langer; 

i. om een verenigingslid dat geselecteerd is voor een nationaal team in de gelegenheid 
te stellen voor dit team uit te komen en om aan trainingen daarvoor deel te nemen; 

j. veranderingen in gegevens van haar leden, die de ANS verlangt, en overschrijvingen 
zo spoedig mogelijk te melden bij de ledenadministratie en bondsbureau door 
middel van mutatie- en overschrijvingsformulieren. 

Artikel 5 - Algemene verplichtingen van verenigingsleden en individuele leden  

1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten verplichten verenigingsleden 
en individuele leden zich voorts:  

a. desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te 
verstrekken aan het bondsbestuur, de tuchtcommissie en de commissie van beroep, 
dan wel aan een door genoemd orgaan aangewezen commissie of persoon;  

b. om zich ter gelegenheid van een sjoelwedstrijd, hetzij vóór, hetzij gedurende, hetzij 
na de wedstrijd behoorlijk te gedragen en zo nodig mede te helpen bij het 
handhaven van de orde.  

2. Leden zijn verplicht de gezondheid van aan wedstrijden deelnemende leden te bevorderen, 
alsook te bevorderen dat aan wedstrijden deelnemende leden zoveel mogelijk onder 
gelijkwaardige omstandigheden zich met elkaar kunnen meten, waarbij noch voorafgaand 
noch tijdens een wedstrijd de door een deelnemend lid te verrichten prestatie opzettelijk of 
onbewust wordt beïnvloed door het gebruik of het toedienen van verboden middelen, als 
bedoeld in het Dopingreglement. Verenigingsleden zijn voorts verplicht volledige en tijdige 
medewerking te verlenen aan dopingcontroles.  

Artikel 6 – Administratief verzuim  

1. Als administratief verzuim wordt aangemerkt het niet tijdig of volledig voldoen aan 
administratieve verplichtingen tegenover de ANS, waardoor door het bondsbureau of 
functionarissen van de ANS extra werkzaamheden moeten worden verricht. 



2. Het bondsbestuur of een daartoe door het bondsbestuur aangewezen orgaan van de ANS 
maakt door middel van de Officiële Mededelingen jaarlijks bekend voor welke 
administratieve verzuimen welke administratiekosten in rekening worden gebracht.  

3. Administratiekosten dienen binnen veertien dagen na de datum van verzending van een 
opgave van die kosten op de opgegeven rekening van de ANS te zijn bijgeschreven. Indien 
het verschuldigde bedrag niet op die datum is bijgeschreven, is het lid reeds daardoor in 
verzuim en geldt het bepaalde in artikel 5 lid 6 en 8 van de statuten.  

4. Indien het lid niet tijdig de verschuldigde administratiekosten heeft voldaan, geldt het 
verzuim tevens als een overtreding van dit reglement in welk geval de overtreding 
tuchtrechtelijk kan worden bestraft.  

Artikel 7 - Taken bestuursleden  

1. De bondsvoorzitter is belast met de algemene leiding. De bondsvoorzitter is bevoegd in de 
ANS te houden vergaderingen bij te wonen en desgevraagd van advies te dienen. Deze 
bevoegdheid geldt niet voor het bijwonen van vergaderingen van de tuchtcommissie en de 
commissie van beroep. Bij afwezigheid van de bondsvoorzitter neemt de vicevoorzitter deze 
functie waar. Deze treedt, zolang de waarneming duurt, in alle rechten en verplichtingen van 
de voorzitter. 

2. De profielschets van de voorzitter bestaat uit de volgende elementen: 
a. heeft een persoonlijkheid die vertrouwen en natuurlijk gezag uitstraalt en kan van 

daaruit een leidende en verbindende rol vervullen binnen en buiten de ANS: 
vertrouwenwekkend, open en toegankelijk; 

b. de vaardigheid om diplomatie, gezag en charisma met elkaar te verbinden; 
c. beschikt over goede contacten en kan gemakkelijk deuren openen op bestuurlijk en 

politiek niveau, binnen het Nederlandse bedrijfsleven en binnen de sportwereld en is 
gewoon om binnen deze netwerken op eindverantwoordelijk niveau te 
communiceren; 

d. heeft een visie op sport in relatie tot de actuele maatschappelijke ontwikkelingen; 
een groot conceptueel en visionair vermogen, waarbij de horizon op 5 tot 10 jaar ligt; 

e. bereidheid om de bond incidenteel (nationaal en internationaal) bestuurlijk te 
vertegenwoordigen; 

f. leidt de bondsvergadering en het hoofdbestuur op basis van de codes van Goed 
Sportbestuur. 

3. De vicevoorzitter kent een gelijke profielschets als die van de voorzitter. 
4. De secretaris is verantwoordelijk voor het voeren van de correspondentie en voor de 

algemene administratieve organisatie, zulks met uitzondering van de administratie van de 
afdelingen. 

5. De profielschets van de secretaris bestaat uit de volgende elementen: 
a. affiniteit met de organisatie (bedrijfsvoering / beleidscyclus) van een grote 

organisatie. 
6. De penningmeester is, in overleg met de overige bestuursleden, als eerste verantwoordelijk 

voor het goede beheer van de financiën van de ANS, met de juiste besteding en aanwending 
daarvan, met de aanvragen voor subsidie en met de algehele financiële administratie van de 
ANS.  

7. De profielschets van de penningmeester bestaat uit de volgende elementen: 
a. affiniteit met financieel beleid. 

8. Bij de uitoefening van haar taken wordt het bondsbestuur bijgestaan door het bondsbureau. 



Artikel 8 - Verkiezingen en benoemingen  

1. Alle verkiezingen en benoemingen voor een functie in de ANS geschieden door 
kandidaatstelling en zo nodig stemming en herstemming op de wijze zoals bepaald in artikel 
20 van de statuten. 

2. Het lidmaatschap van het bondsbestuur van de ANS is onverenigbaar met: 
a. Het lidmaatschap van de financiële commissie. 
b. De commissie van beroep. 

3. Indien de benoeming in functie geschiedt, geschiedt de kandidaatstelling ook in die functie. 
4. Indien meer dan één vacature dient te worden vervuld, geschiedt de kandidaatstelling voor 

iedere vacature afzonderlijk. 
5. Alle kandidaten voor een functie in de ANS moeten verenigingslid of individueel lid van de 

ANS en meerderjarig zijn. 
6. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld gaan van een 

schriftelijke verklaring van de kandidaat dat deze een eventuele verkiezing of benoeming zal 
aanvaarden. Indien een kandidaat bedoelde verklaring vóór de stemming intrekt, wordt 
gelegenheid gegeven staande de vergadering in diens plaats één of meer kandidaten te 
stellen. 

7. Het bondsbestuur regelt de verkiezingen en benoeming in de ANS. 
8. Indien tussentijds een vacature ontstaat, voorziet de eerstvolgende vergadering daarin zo 

mogelijk. Indien de voorziening in een vacature geen uitstel kan vergen, kan het 
desbetreffende bestuur besluiten tot een schriftelijke kandidaatstelling en 
verkiezingsprocedure op de wijze die zoveel mogelijk overeenkomt met de voorgeschreven 
wijze van verkiezen en benoemen.  

Artikel 9 - Permanente en tijdelijke commissies  

1. Er zijn permanente commissies en tijdelijke commissies met een bijzondere opdracht. 
2. Van de permanente commissies benoemt de bondsvergadering de leden van:  

a. de financiële commissie; 
b. de leden van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep op de wijze zoals 

in dit algemeen reglement is bepaald; 
c. de reglementencommissie.  

3. Van de permanente commissies benoemt het bondsbestuur de leden van: 
a. de breedtesport/topsportcommissie; 

Artikel 10 - Vergoeding kosten  

1. Op voorstel van het bondsbestuur bepaalt de bondsvergadering aan welke functionarissen 
voor welke werkzaamheden een onkostenvergoeding wordt verstrekt. 

2. Het bondsbestuur stelt richtlijnen op voor de wijze waarop de toegestane 
onkostenvergoedingen worden verstrekt. In geen geval wordt een onkostenvergoeding 
voldaan dan na accordering door het bondsbestuur en na overlegging van het originele 
bewijsstuk dan wel van een door het bondsbestuur voorgeschreven, volledig en juist 
ingevulde onkostenstaat.  

3. Verzoeken tot vergoeding van onkosten worden gericht aan het bondsbureau.  

Artikel 11 - Bondscontributie, heffingen en inleggelden 

1. De jaarlijkse bondscontributie wordt vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in 

artikel 18 van de statuten. De bondsvergadering kan bepalen dat in enig jaar van de 

gebruikelijke indexering wordt afgeweken. De bondsvergadering bepaalt dan tevens of de 

afwijking alleen voor het desbetreffende boekjaar geldt dan wel tot een vaste wijziging van 

de contributie leidt. Tenzij de bondsvergadering anders bepaalt vindt in beide gevallen de 



indexering, als bedoeld in artikel 14 van de statuten, in het daarop volgende boekjaar weer 

toepassing, hetzij uitgaande van de contributie in het boekjaar voordat eenmalig tot 

afwijking werd besloten, hetzij uitgaande van het bedrag van de vastgestelde wijziging. 

2. Verenigingen innen de bondscontributie bij hun verenigingsleden en dragen deze af aan de 

bond. 

3. Indien een verenigingslid lid is van meer dan één vereniging, is hij jaarlijks bij elke vereniging 

de bondscontributie verschuldigd welke door de vereniging wordt geïnd. 

Artikel 12 - Handhaving orde en veiligheid  
1. Elke organisator van een wedstrijd is - behoudens overmacht - verplicht tot het handhaven 

van de orde in en/of buiten de locatie waar de wedstrijd wordt gehouden. De organisator is 
hiervoor verantwoordelijk zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd, evenals voor de 
persoonlijke veiligheid van spelers en functionarissen.  

2. Het bondsbestuur kan voorschriften geven of deze taak delegeren tot het handhaven van de 
orde bij wedstrijden, alsmede personen aanwijzen die belast zijn met de controle op de 
naleving van die voorschriften.  

3. Indien naar het oordeel van het bondsbestuur de orde niet voldoende is gewaarborgd, kan 
het spelen van wedstrijden op de geplande locatie worden verboden. In dat geval is de 
organisator verplicht uiterlijk vijf dagen vóór iedere wedstrijd een andere locatie ter kennis 
van de betrokkenen te brengen, waarbij de orde wel voldoende te waarborgen is.  

Artikel 13 - Officiële Mededelingen  

1. Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven, of waarvan 
dit door het bondsbestuur gewenst wordt geacht, alsmede alle uitvoeringsbesluiten worden 
als ‘Officiële Mededelingen’ opgenomen in het bondsblad van de ANS of op een andere wijze 
kenbaar gemaakt aan de leden.  

2. De Officiële Mededelingen worden ter kennis van de verenigingen en individuele leden 
gebracht. De verenigingen brengen de Officiële Mededelingen ter kennis van hun 
verenigingsleden.  

3. De Officiële Mededelingen kunnen daarnaast ook bekend gemaakt worden via internet op de 
website van de ANS en per e-mail. Het bondsbestuur en/of de directeur bepaalt op welke 
wijze een officiële mededeling het best kan geschieden. 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid  

1. De ANS is – behoudens opzet of grove schuld – niet aansprakelijk voor schade die leden 
lijden als gevolg van de beoefening van de sjoelsport, hun deelname aan wedstrijden of 
trainingen, door de door ANS aangestelde personen of door gebruikte apparatuur.  

2. Leden die schade toebrengen aan de eigendommen van de ANS dienen die schade op eerste 
verzoek volledig te vergoeden.  

3. Leden die schade toebrengen aan andere derden dan de ANS, zijn voor die schade 
aansprakelijk en vrijwaren de ANS voor alle aanspraken die derden jegens de ANS zouden 
kunnen doen gelden.  

Artikel 15 - Overzicht reglementen ANS  

1. De ANS kent de volgende reglementen: 
a. statuten;  
b. algemeen reglement; 
c. spelreglement;  
d. wedstrijdreglement; 
e. bekerprocedure;  



f. dopingreglement;  
g. tuchtreglement;  
h. mediationreglement. 
Het doping- en tuchtreglement zijn vastgesteld door het Instituut Sportrechtspraak. Het 
mediationreglement is vastgesteld door het Nederlands Mediation Instituut. Het 
wedstrijdreglement wordt vastgesteld door de breedtesport/topsportcommissie. De 
bekerprocedure wordt vastgesteld door de bekercommissie. De overige reglementen 
worden vastgesteld door de bondsvergadering.  

Artikel 16 - Rechtspraak en geschillen 

1. De in dit artikel bedoelde rechtspraak of bemiddeling is van toepassing op alle leden van de 
ANS. 

2. In geval van overtreding van de statuten, een reglement en/of een besluit is het bepaalde in 
het artikel 18 van toepassing. 

3. Geschillen tussen leden onderling welke samenhangen met of voortvloeien uit de 
doelstelling van de ANS worden naar keuze van partijen beslecht door: 

a. mediation volgens het Mediationreglement, of anders door 
b. arbitrage volgens het Arbitragereglement, indien en zodra het Instituut 

Sportrechtspraak de mogelijkheid daartoe biedt. 
Mediation is een wijze van beslechten van geschillen waarbij partijen zelf onder 
leiding van een onafhankelijk mediator tot een oplossing van hun geschil komen, 
welke oplossing wordt vastgelegd in een partijen bindende 
vaststellingsovereenkomst. 

4. Geschillen tussen leden of tussen een lid en een sponsor worden, voor zover deze betrekking 
hebben op sponsoring, naar keuze van partijen beslecht door: 

a. mediation volgens het Mediationreglement, of anders door 
b. arbitrage volgens het Arbitragereglement van de door NOC*NSF en het genootschap 

voor Reclame (sectie sponsoring) ingestelde Arbitragecommissie Sportsponsoring. 
5. Een geschil tussen een lid en een niet-lid kan alleen door mediation of arbitrage worden 

beslecht indien die derde zich daartoe vooraf schriftelijk bereid heeft verklaard. 
6. Een geschil tussen een lid en de ANS kan niet door arbitrage worden beslecht, maar alleen 

door de burgerlijke rechter of door mediation indien en voor zover de ANS tot die mediation 
bereid is. 

7. Indien een beslissing als bedoeld in dit artikel tot gevolg heeft dat een besluit geheel of 
gedeeltelijk wordt vernietigd, kan hieraan door het betrokken lid noch door derden enig 
recht op schadeloosstelling worden ontleend, terwijl evenmin aanspraak kan worden 
gemaakt op het opnieuw houden van een wedstrijd. 

Artikel 17 – Tuchtrechtspraak 

1. Alle leden van de ANS zijn onderworpen aan de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de ANS. 
2. Op de tuchtrechtspraak van de ANS is van toepassing het Tuchtreglement van de Stichting 

Instituut Sportrechtspraak, in deze statuten en in reglementen nader aan te duiden als het 
Tuchtreglement. De ANS sluit daartoe met de Stichting Instituut Sportrechtspraak een 
overeenkomst in de zin van artikel 46 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, krachtens 
welke de tuchtrechtspraak in de ANS aan de Stichting Instituut Sportrechtspraak wordt 
opgedragen, zulks met toepassing van het Tuchtreglement van de Stichting Instituut 
Sportrechtspraak en met het verlenen van de bevoegdheid aan de tuchtcommissie en de 
commissie van beroep van de Stichting Instituut Sportrechtspraak om als orgaan van de ANS 
de tuchtrechtspraak in de ANS uit te oefenen. 

3. Het Tuchtreglement geldt als een Tuchtreglement van de ANS en wordt door het bestuur van 
de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgesteld en gewijzigd. Het Tuchtreglement zal op 



de leden van toepassing zijn volgens de laatste, door het bestuur van de Stichting Instituut 
Sportrechtspraak vastgestelde versie. De ANS is niet bevoegd zelf een wijziging in het 
Tuchtreglement aan te brengen. De ANS en haar leden aanvaarden niettemin te allen tijde en 
zonder enig voorbehoud de volledige toepasselijkheid van het Tuchtreglement op de 
tuchtrechtspraak van de ANS. De verplichting om het Tuchtreglement te aanvaarden en na te 
komen geldt tevens als een verplichting in de zin van artikel 27 van Boek 2 die de ANS de 
leden oplegt respectievelijk als een verbintenis in de zin van artikel 34a van Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek. 

4. Het bepaalde in lid 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing op het door het bestuur van de 
Stichting Instituut Sportrechtspraak op de ANS en zijn leden van toepassing verklaarde 
Dopingreglement met bijbehorende bijlagen waaronder de zogenaamde Dopinglijst. 
Overtredingen van het Dopingreglement worden berecht met inachtneming van dat 
reglement en van het Tuchtreglement door de tuchtcommissie en de commissie van beroep 
van het Stichting Instituut Sportrechtspraak. 

5. De leden aanvaarden voor de duur van hun lidmaatschap van de ANS de in dit artikel ten 
hunnen laste door de ANS in de overeenkomst met de Stichting Instituut Sportrechtspraak 
aangegane verplichtingen, waaronder maar niet uitsluitend die welke zijn vermeld in lid 2, 3 
en 4 van dit artikel, alsmede voor de duur na beëindiging van het lidmaatschap van de ANS 
indien zij alsdan betrokken zijn bij een door de tuchtcommissie en/of commissie van beroep 
behandelde zaak, zulks totdat in die zaak onherroepelijk is beslist. 

6. Het Tuchtreglement treedt in werking op de door het bondsbestuur van ANS met de 
Stichting Instituut Sportrechtspraak overeengekomen datum, van welke datum het 
bondsbestuur aan de leden via publicatie mededeling doet. Wijzigingen in het 
Tuchtreglement treden in werking op de door het bestuur van de Stichting Instituut 
Sportrechtspraak bepaalde datum. Het bondsbestuur doet van deze datum alsmede van de 
wijzigingen via een publicatie mededeling aan de leden. 

7. De tuchtrechtspraak in de ANS wordt – met uitsluiting van andere organen van de ANS – 
uitgeoefend door de tuchtcommissie en de commissie van beroep van de Stichting Instituut 
Sportrechtspraak, bijgestaan door het ambtelijk secretariaat en het juridisch secretariaat van 
de Stichting Instituut Sportrechtspraak. Zowel de tuchtcommissie als de commissie van 
beroep spreken recht in naam van de ANS. Waar in de statuten en reglementen wordt 
gesproken over ‘tuchtcommissie’ en ‘commissie van beroep’ worden de tuchtcommissie en 
commissie van beroep van de Stichting Instituut Sportrechtspraak bedoeld, waaronder 
tevens begrepen hun algemeen voorzitters, kamers, Kamervoorzitters en genoemde 
secretariaten. 

8. Het Tuchtreglement regelt de procesgang van de tuchtrechtspraak, de taken en 
bevoegdheden van hen die bij de tuchtrechtspraak zijn betrokken, alsmede de overtredingen 
en hun aangifte, de op de leggen straffen, de mogelijkheid van beroep en voorts de rechten 
en verplichtingen van het in overtreding zijnde lid. 

9. De tuchtcommissie en de commissie van beroep bestaan uit kamers. Met inachtneming van 
het daaromtrent in de reglementen van de Stichting Instituut Sportrechtspraak bepaalde kan 
de bondsvergadering aan het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak leden van 
die kamers voor benoeming aanbevelen. De totstandkoming van die aanbeveling geschiedt 
op dezelfde wijze waarop in de statuten of reglementen de benoeming van commissieleden 
door de bondsvergadering is geregeld. Indien de ANS niet het benodigde aantal leden 
benoemt, geschiedt de benoeming van de niet door de bondsvergadering benoemde leden 
voor bedoelde periode door de Stichting Instituut Sportrechtspraak. 

10. Op grond van het Tuchtreglement is strafbaar – en derhalve een overtreding - elk handelen 
of nalaten: 

a. waardoor een bepaling in de Statuten of reglementen niet wordt nagekomen, dit 
reglement, spelregels en wedstrijdbepalingen hieronder begrepen; 

b. dat in strijd is met een besluit van een orgaan of van een commissie van de ANS; 



c. waardoor de belangen van de ANS worden geschaad; 
d. waarbij een lid zich jegens een ander lid, een orgaan, of een commissie van de ANS 

niet gedraagt naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt verlangd. 
Het handelen of nalaten in strijd met het Dopingreglement en de daarvan deel 
uitmakende bijlagen is strafbaar en derhalve een overtreding van dat reglement. 

11. De tuchtcommissie en commissie van beroep zijn tevens met uitsluiting van andere organen 
van de ANS bevoegd een lid uit het lidmaatschap te ontzetten (royement), na een daartoe 
door het bondsbestuur bij de tuchtcommissie gedane aangifte met het verzoek het 
desbetreffende lid uit het lidmaatschap te ontzetten. Ontzetting is alleen mogelijk wanneer 
een lid in ernstige mate in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de 
ANS dan wel de ANS op onredelijke wijze benadeelt. Een door de tuchtcommissie uit het 
lidmaatschap van de ANS ontzet lid kan daarvan op de in het Tuchtreglement aangegeven 
wijze in beroep gaan bij de commissie van beroep. Gedurende de beroepstermijn en 
hangende het beroep is het lid geschorst. Tijdens zijn schorsing is het lid gehouden diens 
verplichtingen na te komen en worden diens rechten opgeschort, met uitzondering van de 
rechten die het lid in het Tuchtreglement zijn toegekend. 

12. De uitspraken van de tuchtcommissie en de commissie van beroep gelden als uitspraken van 
de ANS, welke uitspraken het desbetreffende lid, de overige leden van de ANS en de ANS zelf 
binden. Alle leden, organen en commissies van de ANS zijn gehouden mede te werken aan de 
ten uitvoerlegging van door de tuchtcommissie en de commissie van beroep opgelegde 
straffen. 

13. Indien een beslissing van de tuchtcommissie, de commissie van beroep of van het 
bondsbestuur tot gevolg heeft dat een besluit geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd, kan 
hieraan door het betrokken lid noch door derden enig recht op schadeloosstelling worden 
ontleend, noch tegenover de ANS noch tegenover de Stichting Instituut Sportrechtspraak. 

14. In afwijking van het bepaalde in lid 7 is het bondsbestuur bevoegd bij overtreding van het 
Dopingreglement met inachtneming van dat reglement een ordemaatregel te nemen, welke 
ordemaatregel voor haar duur bindend is. Tegen die ordemaatregel kan met inachtneming 
van het Tuchtreglement worden opgekomen bij de algemeen voorzitter van de 
tuchtcommissie, wiens beslissing niet bindend is voor de door de tuchtcommissie nadien te 
behandelen aangifte van de overtreding. 

15. Voor zover van toepassing kunnen leden van de ANS die door de commissie van beroep 
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 
reglementen en besluiten van de CAS. 

Artikel 18 - Niet voorziene gevallen  

1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waarover twijfel bestaat, beslist het 

bondsbestuur. 

 


