NTFU Statuten
Artikel 1 Naam, zetel en bevoegdheid
1.1 De vereniging draagt de naam: Nederlandse Toer Fiets Unie. Zij zal in de statuten en reglementen
worden aangeduid als NTFU. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd en heeft haar zetel te
Veenendaal waar het Uniebureau, het dienstverlenend centrum, is gevestigd.
1.2 De NTFU bezit volledige rechtsbevoegdheid.
1.3 De NTFU betreft een vereniging zonder winstoogmerk.
1.4 De NTFU is ingeschreven in het betreffende register van de Kamer van Koophandel.

Artikel 2 Doel
2.1 De NTFU stelt zich ten doel het bevorderen van de wielersport in de meest ruime zin van het
woord.
2.2 Onder wielersport wordt verstaan het recreatieve, sportieve en prestatieve gebruik van de fiets,
zowel op de weg als in het terrein, in Nederland en daarbuiten.
2.3 De NTFU tracht dit doel te bereiken door te fungeren als overkoepelende organisatie voor de
aangesloten leden, alsmede het in ruime zin behartigen van hun gemeenschappelijke en
individuele belangen in relatie met de wielersport en de voor de uitoefening daarvan noodzakelijke
randvoorwaarden.
Artikel 3 Lidmaatschap en toelating
3.1 Als lid van de NTFU kunnen worden toegelaten:
a. verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, die zich op het in artikel 2 van deze statuten
gestelde doel richten, dan wel activiteiten verrichten die met dit doel samenhangen
("verenigingen");
b. andere organisaties met volledige rechtsbevoegdheid die zich op het in artikel 2 gestelde doel
richten, dan wel activiteiten verrichten die met dit doel samenhangen;
c. natuurlijke personen die voor het lidmaatschap van de NTFU zijn aangemeld, waaronder:
- de tot de verenigingen (als bedoeld onder a) toetredende dan wel toegetreden leden
(natuurlijke personen) en/of natuurlijke personen die een functie bekleden binnen die
vereniging ("verenigingsleden");
- de tot de organisatie (als bedoeld onder b) aan te sluiten dan wel aangesloten natuurlijke
personen en/of natuurlijke personen die een functie bekleden binnen die organisatie;
- leden van het Hoofdbestuur en van alle commissies, die door het Hoofdbestuur worden
benoemd. Zij zijn persoonlijk lid van de NTFU ("leden met een functie");
- alle overige natuurlijke personen, die zich voor het lidmaatschap van de NTFU hebben
aangemeld ("individuele leden").
3.2 Op voorstel van het Hoofdbestuur kan de Unieraad een persoon die zich voor de wielersport in het
algemeen en voor de NTFU in het bijzonder gedurende lange tijd zeer verdienstelijk heeft gemaakt
het predicaat 'erelid' verlenen.
3.3 Op voorstel van het Hoofdbestuur kan de Unieraad een persoon die zich voor de wielersport in het
algemeen en voor de NTFU in het bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt het predicaat 'lid van
verdienste' verlenen.
3.4 De door de Unieraad benoemde personen als bedoeld in de artikelen 3.2 en 3.3 (ereleden en
leden van verdienste) zijn vrijgesteld van het betalen van contributie en/of afdrachten aan de
NTFU).
3.5

De Unieraad stelt in het Huishoudelijk Reglement de voorwaarden vast, die gelden voor toelating
van de onder artikel 3.1 genoemde leden. Het Hoofdbestuur beslist over de toelating. Indien het
Hoofdbestuur niet tot toelating besluit, kan de Unieraad op verzoek van betrokkene alsnog tot
toelating besluiten.

3.6
3.7

De Unieraad is bevoegd om leden in categorieën onder te verdelen en voor elke categorie
afwijkende rechten en plichten vast te stellen.
Het Hoofdbestuur houdt een ledenregister bij. In dit register worden alleen die gegevens
bijgehouden die voor het realiseren van het doel van de NTFU noodzakelijk zijn. Na voorafgaande
toestemming van de Unieraad kan het Hoofdbestuur geregistreerde gegevens aan derden
verstrekken, behalve van het lid dat tegen die verstrekking bij het Hoofdbestuur schriftelijk bezwaar
heeft gemaakt. De verplichting om de Unieraad hierover te laten besluiten en het recht op bezwaar
geldt niet voor de noodzakelijk door de NTFU aan derden te verstrekken gegevens en gegevens
die aan overheden of (publiekrechtelijke) instellingen dienen te worden verstrekt in verband met
een wettelijke verplichting.

Artikel 4 Rechten en verplichtingen van leden
4.1 De leden hebben het recht gebruik te maken van de faciliteiten van de NTFU.
4.2 Alle leden als bedoeld in artikel 3.1 zijn verplicht:
4.2.1 de statuten en reglementen van de NTFU, evenals de besluiten van de Unieraad en van
haar daartoe bevoegde organen na te leven;
4.2.2 alle financiële verplichtingen tegenover de NTFU, vastgelegd in reglementen, dan wel in
besluiten van de Unieraad, na te komen;
4.2.3 de belangen van de NTFU of van één van haar organen en van de wielersport in het
algemeen niet te schaden;
4.2.4 zich te onthouden (tegenover andere leden) van elke vorm van wangedrag, waaronder maar
niet beperkt tot seksuele intimidatie als bedoeld in het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie
("Tuchtreglement SI"), alsmede van (verbaal) geweld, racistische uitlatingen e.d., in verbale,
non verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door het andere lid, die het
ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren en zich tegenover elkaar en
tegenover de NTFU te gedragen naar wat door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd;
4.2.5 de statuten, reglementen en besluiten van de Stichting Instituut Sportrechtspraak ("het ISR")
na te leven, voor zover deze betrekking hebben op het Tuchtreglement SI en op het
Tuchtreglement Doping;
4.2.6 alle overige verplichtingen, welke de NTFU in naam van haar leden aangaat of welke uit het
lidmaatschap van de NTFU voortvloeien te aanvaarden en na te komen.
4.3 Leden als bedoeld in artikel 3.1 onder a zijn verplicht in hun statuten een bepaling op te nemen
houdende dat de tot haar vereniging dan wel toegetreden leden of aan te sluiten personen die een
functie bekleden binnen dat lid, zich verplichten lid te worden en blijven van de NTFU.
4.4 Aanmelding van deze leden geschiedt door de vereniging bij de NTFU, op een door het
Hoofdbestuur vastgestelde wijze.
Artikel 5 Einde lidmaatschap
5.1 Het lidmaatschap bedoeld in artikel 3.1 onder a en b eindigt:
5.1.1 doordat die vereniging of rechtspersoon heeft opgehouden te bestaan;
5.1.2 door opzegging door het lid;
5.1.3 door opzegging door de NTFU;
5.1.4 door royement.
5.2 Het lidmaatschap bedoeld in artikel 3.1 onder c eindigt:
5.2.1 door overlijden;
5.2.2 door opzegging door het lid;
5.2.3 door opzegging door de NTFU;
5.2.4 door royement.
5.3 Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de NTFU kan slechts schriftelijk geschieden
tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd door de NTFU indien van de NTFU
redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging van het
lidmaatschap door de NTFU geschiedt door het Hoofdbestuur krachtens een met tweederde

meerderheid van stemmen genomen besluit van het Hoofdbestuur. Het betrokken lid wordt zo
spoedig mogelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
5.4 Opzegging door de NTFU kan geschieden wanneer:
het lid zijn verplichtingen tegenover de NTFU niet of niet tijdig nakomt, waaronder, doch niet
uitsluitend, die omschreven in artikel 4; en/of
het lid niet (meer) voldoet aan de vereisten die de statuten of reglementen van de NTFU aan
het lidmaatschap stellen.
5.5 Een opzegging in strijd met het bepaalde in artikel 5.4 doet het lidmaatschap eindigen op het
vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5.6 Royement (ontzetting uit het lidmaatschap) kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de NTFU handelt, of de NTFU op onredelijke
wijze benadeelt.
5.7 Royement (ontzetting uit het lidmaatschap) geschiedt door de tuchtcommissie en de commissie
van beroep van het ISR voor zover zij belast zijn met het berechten van overtredingen van het
Tuchtreglement SI en het Tuchtreglement Doping.
5.8 Royement (ontzetting uit het lidmaatschap) geschiedt door de Tuchtcommissie en de Commissie
van Beroep van de NTFU voor zover zij belast zijn met het berechten van overtredingen van de
statuten, reglementen en besluiten van de NTFU en zolang het niet gaat om zaken die zijn
voorbehouden aan de tuchtcommissie en de commissie van beroep van het ISR.
5.9 Van een door de tuchtcommissie en de commissie van beroep van het ISR of de Tuchtcommissie
of Commissie van Beroep uitgesproken ontzetting kan betrokkene binnen een maand na ontvangst
van de kennisgeving in beroep gaan bij de desbetreffende commissie van beroep. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
5.10 Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft voor het gehele jaar contributie
verschuldigd.
5.11 Indien de NTFU het lidmaatschap van een verenigingslid of een aangeslotene bij een organisatie
als bedoeld in artikel 3.1 onder b beëindigt, is de vereniging waarvan het verenigingslid lid is of de
organisatie waarbij de natuurlijke persoon is aangesloten, gehouden het lidmaatschap van het
desbetreffende lid door opzegging met onmiddellijke ingang te beëindigen.
5.12 Indien een vereniging het lidmaatschap met een verenigingslid beëindigt of indien een organisatie
als bedoeld in artikel 3.1 de relatie met haar aangeslotene beëindigt, eindigt daardoor niet
automatisch het lidmaatschap van de NTFU.
Artikel 6 Geldmiddelen en contributie
6.1 De geldmiddelen bestaan uit:
6.1.1 verplichte, door de Unieraad vast te stellen, jaarlijks verschuldigde bijdragen, afdrachten of
contributies van leden en derden;
6.1.2 subsidies, schenkingen, legaten en erfstellingen;
6.1.3 sponsorbijdragen;
6.1.4 donaties van begunstigers;
6.1.5 boetes; en
6.1.6 alle overige baten en inkomsten, waaronder rente.
6.2 Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
Artikel 7 Organisatie
7.1 De NTFU kent als hoogste orgaan de Unieraad waarin alle leden van de NTFU door
afgevaardigden zijn vertegenwoordigd.
7.2 Organen van de NTFU zijn:
7.2.1 de Unieraad;
7.2.2 het Hoofdbestuur;
7.2.3 die personen en commissies die op grond van de statuten door de Unieraad zijn belast met
een nader omschreven taak, waaronder de Continuiteitscommissie, Tuchtcommissie en
Commissie van Beroep;

7.3

7.4
7.5

7.2.4 de aanklager, de tuchtcommissie en de commissie van beroep van het ISR voor zover zij
belast zijn met het berechten van overtredingen van het Tuchtreglement SI en het
Tuchtreglement Dopingzaken.
De algemene vergadering kiest een continuïteitscommissie, bestaande uit één of drie leden en een
plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De leden van de
continuïteitscommissie worden gekozen voor de duur van drie jaar en treden volgens een op te
maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts tweemaal herkiesbaar.
Regioafgevaardigden, clusterafgevaardigden, leden van de organen van de NTFU genoemd in lid
2 mogen niet tegelijkertijd lid zijn van andere organen van de NTFU.
Werknemers in dienst van de NTFU of van het ISR of natuurlijke personen die functioneel
betrokken zijn bij het ISR mogen, met uitzondering van de commissies genoemd in artikel 7.2.4,
geen lid zijn van de in lid 2 vermelde organen en niet zijn aangewezen als regio- of
clusterafgevaardigde.

Artikel 8 Hoofdbestuur van de NTFU
8.1 Het Hoofdbestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige personen die door de Unieraad worden
benoemd en bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en tenminste twee leden. De
Unieraad bepaalt het aantal bestuursleden, waarbij het aantal bestuursleden altijd een oneven
aantal moet zijn.
8.2 Het Hoofdbestuur blijft bevoegd indien het aantal Hoofdbestuursleden beneden de vijf is gedaald.
8.3 Hoofdbestuursleden mogen geen bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad van elkaar zijn.
Bij het ontstaan van aanverwantschap treedt één van hen onmiddellijk af.
8.4 De benoeming van Hoofdbestuursleden geschiedt vanuit één of meer voordrachten. Tot het
opmaken van een voordracht zijn bevoegd zowel het Hoofdbestuur als één of meer
regioafgevaardigden en/of clusterafgevaardigden die gezamenlijk tenminste 6 stemmen hebben als
bedoeld in artikel 16.3. De voordracht van het Hoofdbestuur wordt bij de oproeping voor de
Unieraad medegedeeld. Een voordracht door één of meer regioafgevaardigden en/of
clusterafgevaardigden die gezamenlijk 6 stemmen hebben als bedoeld in artikel 16.3 moet zeven
dagen voor de Unieraad schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.
8.5 Bij een voordracht moet worden vermeld of en zo ja, van welke vereniging of organisatie als
bedoeld in artikel 3.1 onder b de voorgedragen kandidaat lid of aangeslotene is, dan wel dat hij
individueel lid is. De voordracht moet worden vergezeld door een curriculum vitae.
8.6 De leden van het Hoofdbestuur worden, met een gewone meerderheid van stemmen, gekozen
voor een zittingsperiode van drie jaar.
8.7 De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. Binnen het Hoofdbestuur
wordt voor de werkzaamheden van de Hoofdbestuursleden een taakomschrijving vastgesteld. Het
Hoofdbestuur stelt een rooster van aftreden op.
8.8 Het Hoofdbestuur voorziet in een tussentijds vacature, bij voorkeur binnen zes weken. Het
tussentijds benoemde Hoofdbestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn
voorganger. Tijdens de eerstvolgende Unieraad dient zijn benoeming alsnog met een gewone
meerderheid van stemmen te worden bekrachtigd.
8.9 De aftredende Hoofdbestuursleden zijn direct herkiesbaar en de maximale zittingsduur bedraagt
drie aaneengesloten zittingsperioden.
8.10 Elk Hoofdbestuurslid is gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
8.11 Een Hoofdbestuurslid, dat is afgetreden vanwege de maximale zittingsduur, kan niet eerder dan na
de duur van één zittingsperiode opnieuw worden voorgedragen.
8.12 De directeur van het Uniebureau wordt als ambtelijk secretaris aan het Hoofdbestuur toegevoegd
en is belast met de uitvoering van het beleid.
Artikel 9 Einde Hoofdbestuurslidmaatschap
9.1 Elk Hoofdbestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de
Unieraad worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd
wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
9.2 Het Hoofdbestuurlidmaatschap eindigt voorts door:

9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4

overlijden;
bedanken;
verliezen van het lidmaatschap van de NTFU;
door het verstrijken van de duur van de (her)benoeming.

Artikel 10 Bestuursbevoegdheid
10.1 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het Hoofdbestuur belast met het besturen van
de NTFU.
10.2 Het Hoofdbestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te
doen uitvoeren door commissies of personen die door het Hoofdbestuur zijn benoemd.
10.3 Het Hoofdbestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de Unieraad, bevoegd tot het kopen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen, het aangaan van overeenkomsten waarbij de
NTFU zich als hoofdelijk medeschuldenaar of als borg verbindt, zich voor een derde sterk maakt of
zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een ander verbindt.
10.4 In geval van belet (langdurige ziekte en/of afwezigheid) of ontstentenis (aftreden, overlijden,
schorsing, ontslag etc.) van alle Hoofdbestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij een door de
Unieraad benoemde continuïteitscommissie of door deze commissie aan te wijzen personen. Voor
de gedurende de periode verrichtte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een
bestuurder gelijkgesteld.
10.5 Het Hoofdbestuur behoeft tevens de goedkeuring van de Unieraad voor besluiten tot:
10.5.1 het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen van registergoederen;
10.5.2 het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de NTFU een bankkrediet wordt verleend;
10.5.3 het ter leen verstrekken van gelden, evenals het ter leen opnemen van gelden, waaronder
niet is begrepen het gebruik maken van een aan de NTFU verleend bankkrediet;
10.5.4 het aangaan van dadingen.
10.6 Een Hoofdbestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij
een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in artikel
10 lid 5. Wanneer hierdoor geen rechtsgeldig bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het
besluit genomen door de Unieraad.
10.7 In geval één of meer bestuurders worden aangesproken door de vereniging of derden uit hoofde
van interne of externe bestuurdersaansprakelijkheid dan kan er een beroep gedaan worden op de
door de NTFU afgesloten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering of rechtsbijstandverzekering
of enige andere verzekering van de vereniging.
Artikel 11 Vertegenwoordiging
11.1 Het Hoofdbestuur vertegenwoordigt de NTFU, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
11.2 De NTFU wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter samen met de secretaris
of samen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden samen met
een ander Hoofdbestuurslid.
11.3 Het Hoofdbestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond
waarvan deze bevoegd zijn de NTFU in de in de volmacht omschreven gevallen te
vertegenwoordigen.
11.4 De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het Hoofdbestuur of aan Hoofdbestuursleden
toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Een
wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot
vertegenwoordiging kan slechts door de NTFU worden ingeroepen.
11.5 De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot
vertegenwoordiging van de NTFU ter zake van de in artikel 10.3 en 10.4 bedoelde handelingen.
11.6 Hoofdbestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat
tevoren een Hoofdbestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de betreffende
rechtshandeling is besloten.

11.7 Het Hoofdbestuur mandateert de directeur schriftelijk om de NTFU te vertegenwoordigen, binnen
de grenzen die het Hoofdbestuur in het Directiestatuut stelt en voor zover het de dagelijkse gang
van zaken betreft. De directeur is verantwoording schuldig aan het Hoofdbestuur.
Artikel 12 Regioafgevaardigden en clusterafgevaardigden
12.1 De NTFU kent regio's. Iedere regio is een vertegenwoordiging van de verenigingen en de
organisaties als bedoeld in artikel 3.1 onder b met hun verenigingsleden en aangeslotenen. Deze
regio's worden vertegenwoordigd door regioafgevaardigden. Iedere regio heeft één
regioafgevaardigde.
12.2 Regioafgevaardigden worden gekozen door de verenigingen en organisaties als bedoeld in artikel
3.1 onder b van de betreffende regio.
12.3 De NTFU kent daarnaast ook clusters. Ieder cluster is een vertegenwoordiging van individuele
leden. Deze clusters worden vertegenwoordigd door clusterafgevaardigden. Ieder cluster heeft één
clusterafgevaardigde.
12.4 Clusterafgevaardigden worden gekozen door de individuele leden.
12.5 Regioafgevaardigden en clusterafgevaardigden zijn meerderjarige natuurlijke personen die lid zijn
van de NTFU.
12.6 Regioafgevaardigden en clusterafgevaardigden worden benoemd voor een zittingsperiode van drie
(3) jaar en kunnen telkens worden herbenoemd, met dien verstande dat de totale zittingsduur niet
meer dan drie (3) aaneengesloten zittingsperioden kan beslaan.
12.7 De verkiezing van regioafgevaardigden en clusterafgevaardigden wordt geregeld in het
Regioreglement.
12.8 Indien het lidmaatschap van een regioafgevaardigde of clusterafgevaardigde tussentijds, maar
gedurende de zittingstermijn als bedoeld in artikel 12.6, eindigt, eindigt per gelijke datum ook zijn
hoedanigheid als regioafgevaardigde of clusterafgevaardigde en worden nieuwe verkiezingen
gehouden in de regio van de regioafgevaardigde of in het cluster van clusterafgevaardigde. In
geval het een regio -afgevaardigde of clusterafgevaardigde betreft, worden zijn taken tijdelijk, totdat
een nieuwe regioafgevaardigde of clusterafgevaardigde is gekozen, overgenomen door de
plaatsvervanger.
12.9 Regioafgevaardigden en clusterafgevaardigden verplichten zich de Unieraad bij te wonen. Bij belet
van zowel de regioafgevaardigde respectievelijk de clusterafgevaardigde kunnen de
regioafgevaardigde respectievelijk de clusterafgevaardigde zich door middel van een volmacht
laten vertegenwoordigen bij de Unieraad.

Artikel 13 Unieraad
13.1 Aan de Unieraad komen in de NTFU alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten
aan het Hoofdbestuur zijn opgedragen.
13.2 Jaarlijks wordt tenminste éénmaal een Unieraad gehouden, uiterlijk op 30 juni van het lopende
verenigingsjaar.
13.3 Voorts is het Hoofdbestuur verplicht op schriftelijk verzoek van minimaal zes regioafgevaardigden
en/of clusterafgevaardigden (ongeacht het aantal stemmen als bedoeld in artikel 16.3) de Unieraad
bijeen te roepen op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen
veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan
overeenkomstig artikel 13.5. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan Hoofdbestuursleden
belasten met de leiding van de Unieraad en het opstellen van de notulen.
13.4 Het Hoofdbestuur stelt de datum van de Unieraad vast en wel tenminste zeven weken van tevoren
met opgave van datum, plaats en tijd en de te behandelen onderwerpen, onverminderd het
bepaalde in artikel 20.
13.5 De oproeping geschiedt schriftelijk of digitaal in ieder geval aan de (plaatsvervangende)
regioafgevaardigden en clusterafgevaardigden, aan de leden van de commissies, aan de ereleden
en leden van verdienste.
13.6 In de Unieraad, die wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, komen in
beginsel aan de orde:

13.6.1 vaststelling van de tarieven voor het jaar volgend op het jaar van de Unieraad;
13.6.2 het financieel jaarverslag en de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 11, met
het verslag van de externe accountant, over het voorafgaande verenigingsjaar;
13.6.3 het jaarverslag van het bestuur;
13.6.4 de begroting voor het jaar volgend op het jaar van de Unieraad;
13.6.5 de benoeming van de leden van de door de Unieraad benoemde commissies voor zover het
een nieuwe commissie betreft (anders dan de tuchtcommissie en commissie van beroep van
het ISR ) en de voorziening in vacatures in het Hoofdbestuur en in de door de Unieraad
benoemde commissies, anders dan de tuchtcommissie en commissie van beroep van het
ISR.

Artikel 14 Toegang Unieraad
14.1 Toegang tot de Unieraad hebben, leden van het Hoofdbestuur, regioafgevaardigden,
clusterafgevaardigden, leden van de commissies (met uitzondering van de tuchtcommissie en de
commissie van beroep van het ISR) en de in artikel 3.1 onder a en b, 3.2 en 3.3 genoemde leden.
14.2 Geen toegang hebben geschorste Hoofdbestuursleden, tenzij zij bij de Unieraad beroep hebben
ingesteld naar aanleiding van een opgelegde straf in welk geval zij bevoegd zijn alleen de
behandeling van hun beroep bij te wonen en verweer te voeren.
14.3 Over toelating van andere dan de in artikel 14.1 bedoelde personen beslist de voorzitter van de
vergadering.
Artikel 15 Het leiden en notuleren van een Unieraad
15.1 De Unieraad wordt geleid door de voorzitter van het Hoofdbestuur of diens plaatsvervanger.
15.2 Van het verhandelde in de Unieraad worden notulen gemaakt.
15.3 Zij die de Unieraad bijeenroepen als bedoeld in artikel 13.3, kunnen een notarieel proces-verbaal
van het verhandelde doen opmaken.
15.4 De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
Artikel 16 Stemrecht tijdens de Unieraad
16.1 Alleen regioafgevaardigden en clusterafgevaardigden (of - in geval van belet - hun
plaatsvervanger) hebben in de Unieraad stemrecht.
16.2 Alleen regioafgevaardigden en clusterafgevaardigden (of - in geval van belet - hun
plaatsvervanger) hebben het recht het woord te voeren over het in stemming te brengen voorstel.
De voorzitter van de Unieraad kan ook andere aanwezigen de mogelijkheid bieden het woord te
voeren.
16.3 Regio- en clusterafgevaardigden (of - in geval van belet - hun plaatsvervanger) brengen in de
Unieraad zoveel stemmen uit gelijk aan het aantal leden als bedoeld in artikel 3.1 onder c. Het
aantal door een afgevaardigde uit te brengen stemmen tijdens een Unieraad wordt jaarlijks op 1
januari vastgesteld door het Hoofdbestuur aan de hand van het aantal leden als bedoeld in artikel
3.1 onder c zoals geregistreerd bij de NTFU en wel als volgt:
1 tot en met 1500 leden: één (1) stem;
1501 tot en met 2500 leden: twee (2) stemmen;
2501 tot en met 3500 leden: drie (3) stemmen;
meer dan 3500 leden: vier (4) stemmen.
16.4 Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter van de Unieraad kan bepalen dat de
stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook
een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is
mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
16.5 Stemgerechtigde leden kunnen in de algemene vergadering hun stemrecht uitoefenen door middel
van een elektronisch communicatiemiddel. Het bestuur kan hieraan nadere voorwaarden verbinden
of besluiten dat deze mogelijkheid voor een bepaalde algemene vergadering niet wordt geboden.

16.6 Voor de toepassing van het stemmen door middel van een elektronisch communicatiemiddel
draagt het bestuur ervoor zorg dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel
kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering,
het woord kan voeren en het stemrecht kan uitoefenen
16.7 Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel
worden uitgebracht, maar niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden
gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
16.8 De stemmen worden ter kennis gebracht met de woorden “voor”, “blanco” en “tegen” zonder enige
toevoeging.
16.9 Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
16.10 Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.
Artikel 17 Besluitvorming Unieraad
17.1 Nadat de beraadslagingen tweeledig zijn gehouden, worden deze gesloten verklaard en kan de
Unieraad tot stemming overgaan. Tot hoofdelijke stemming wordt besloten indien dit wordt
verzocht, of de voorzitter dat wenselijk acht.
17.2 Behoudens gevallen waarin de statuten anders bepalen, wordt besloten met gewone meerderheid
van de geldig uitgebrachte stemmen.
17.3 Vraagt geen van de regio- of clusterafgevaardigden (of - in geval van belet - hun plaatsvervanger)
stemming, dan wordt de Unieraad geacht met algemene stemmen overeenkomstig het in
behandeling zijnde voorstel te hebben besloten. Ieder van de regio- en clusterafgevaardigden (of in geval van belet - hun plaatsvervanger) heeft echter het recht in de notulen te doen aantekenen,
dat hij zich niet kan verenigen met het betreffende besluit.
Artikel 18 Rekening en verantwoording
18.1 Het boekjaar loopt van één (1) januari tot en met eenendertig (31) december.
18.2 Het Hoofdbestuur is verplicht van de vermogenstoestand en van alles betreffende de
werkzaamheden van de NTFU naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden op
zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde haar rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend.
18.3 Het Hoofdbestuur brengt op de Unieraad binnen zes maanden na afloop van het boekjaar
behoudens verlenging van deze termijn door de Unieraad - een financieel jaarverslag uit over de
gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van
baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de Unieraad voor.
18.4 De in het vorige lid bedoelde stukken worden ondertekend door alle Hoofdbestuursleden.
Ontbreekt een handtekening van een Hoofdbestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave van
redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid, genoemd in artikel 3.1 van de
gezamenlijke Hoofdbestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
18.5 De financiële stukken dienen te zijn gecontroleerd door een daartoe bevoegde accountant,
hetgeen moet blijken uit een daartoe te overleggen accountantsverklaring.
18.6 Het Hoofdbestuur doet een voorstel tot bestemming van het resultaat van het verenigingsjaar en
legt dit ter besluitvorming voor aan de Unieraad.
18.7 De goedkeuring van de rekening en verantwoording en vaststelling van de balans en staat van
baten en lasten door de Unieraad op grond van de accountantsverklaring, strekt tot decharge aan
het Hoofdbestuur voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.
18.8 Het Hoofdbestuur is verplicht de bescheiden zoals bedoeld in dit artikel zeven jaar te bewaren.

Artikel 19 Besluiten
19.1 Tenzij bij wet of statuten anders is bepaald, en met uitzondering van de tuchtcommissie en de
commissie van beroep van het ISR, worden besluiten van organen van de NTFU genomen bij
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meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen tellen voor het bepalen van de
uitslag niet mee. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Het Hoofdbestuur kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien tenminste drie leden aanwezig
of vertegenwoordigd zijn.
Het in een vergadering van een orgaan - met uitzondering van de tuchtcommissie en de commissie
van beroep van het ISR - uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming
is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd
over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan
wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats indien de
meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of
schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Van het verhandelde in een vergadering - met uitzondering van de tuchtcommissie en de
commissie van beroep van het ISR - worden notulen gemaakt, die op de eerstvolgende
vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeurd.
Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij uit de wet
iets anders voortvloeit.
Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of de
statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een ander dan het orgaan dat
het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende
handeling een vereiste gesteld, dan geldt dat ook voor de bekrachtiging.
Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, die aan de ander is gesteld
door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht.
Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet over de mogelijkheid van een
vernietiging bepaalde, vernietigbaar:
19.9.1 wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van het besluit
regelen;
19.9.2 wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid;
19.9.3 wegens strijd met een reglement.
Tot de onder artikel 19.8.1 bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten,
waarop in artikel 19.6 wordt gedoeld.
De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde van de
dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende
van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.
Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in artikel 19.8.1 kan door een daartoe
strekkend besluit worden bevestigd. Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te
bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is.
Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het
latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.

Artikel 20 Statutenwijziging
20.1 In de statuten kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de Unieraad,
genomen in een Unieraad waartoe wordt opgeroepen met een mededeling waarop de
statutenwijziging als agendapunt wordt vermeld, behoudens het bepaalde in artikel 20.5.
20.2 Zij, die de oproeping tot de Unieraad ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben
gedaan, moeten minstens zeven weken vóór de Unieraad aan de leden van het Hoofdbestuur,
regioafgevaardigden, clusterafgevaardigden, leden van de commissies (met uitzondering van de
tuchtcommissie en de commissie van beroep van het ISR) en de in artikel 3.1 onder a en b, 3.2 en
3.3 genoemde leden een afschrift van dit voorstel, waarin de voorgedragen wijziging is
opgenomen, toesturen. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld op het Uniebureau ter
inzage gelegd.

20.3 Regio- en clusterafgevaardigden (of - in geval van belet - hun plaatsvervanger) stemmen tijdens de
Unieraad in met een voorstel tot statutenwijziging indien tenminste tweederde van de uitgebrachte
stemmen door de bij de regio- en clustervergadering aanwezige leden vóór het voorstel is.
20.4 Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste tweederde meerderheid van de uitgebrachte
stemmen in een Unieraad waarin regio- en/of clusterafgevaardigden vertegenwoordigd zijn, die
gezamenlijk tenminste twee derde gedeelte van het totaal aantal uit te brengen stemmen
vertegenwoordigen.
20.5 Is dit quorum niet aanwezig, dan wordt het voorstel op de agenda van de eerstvolgende Unieraad
geplaatst, in welke Unieraad alsdan over het voorstel zoals dat in de vorige Unieraad aan de orde
is geweest, ongeacht het aantal aanwezige regio- en/of clusterafgevaardigden, kan worden
besloten met een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen.
20.6 Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
Tot het doen verlijden van de akte is ieder Hoofdbestuurslid afzonderlijk bevoegd, onder
overlegging van een uittreksel van de notulen van de desbetreffende Unieraad.
Artikel 21 Reglementen
21.1 De organisatie van de NTFU alsmede de taken bevoegdheden van haar organen en commissies
kunnen nader worden uitgewerkt in reglementen.
21.2 De NTFU kent een Huishoudelijk Reglement. Dit reglement en alle overige reglementen worden
door het Hoofdbestuur vastgesteld en gewijzigd met uitzondering van het tuchtreglement, het
Nationaal Doping Reglement en het Tuchtreglement Dopingzaken van het ISR.
21.3 Het Huishoudelijk Reglement dient ter nadere uitwerking van de organisatie, taken en
bevoegdheden van de NTFU en haar organen voornoemd.
21.4 Het Huishoudelijk Reglement noch andere reglementen binnen de NTFU mogen in strijd zijn met
dwingend recht, noch met deze statuten.
21.5 De samenstelling, taakomschrijving, werkwijze en wijze van verkiezing van regio- en
clusterafgevaardigden en de leden van de door de Unieraad benoemde personen en commissies
worden bij afzonderlijke reglementen vastgesteld.
21.6 De toepasselijkheid en inwerkingtreding van reglementen van het ISR en wijzigingen daarvan
worden uitgewerkt in de artikelen 22, 23 en 24.
Artikel 22 Rechtspraak en geschillen Stichting Instituut Sportrechtspraak, met betrekking tot
seksuele intimidatie en doping
22.1 De in dit artikel bedoelde (tucht)rechtspraak heeft uitsluitend betrekking op seksuele intimidatie, als
ook bedoeld in artikel 4.2.5, en is van toepassing op alle leden van de NTFU, indien en voor zover
de NTFU met het ISR een overeenkomst heeft gesloten waarin de NTFU haar tuchtrechtspraak
gedeeltelijk aan het ISR heeft opgedragen. Het Hoofdbestuur doet van de overeenkomst die het
met het ISR heeft gesloten schriftelijk mededeling aan alle leden van de NTFU.
22.2 Op een overtreding van de statuten, reglementen en/of besluiten inzake seksuele intimidatie is de
tuchtrechtspraak van de NTFU van toepassing. Deze tuchtrechtspraak geschiedt in het geval van
seksuele intimidatie en doping door de aanklager, tuchtcommissie en de commissie van beroep
van het ISR.
22.3 Aan de leden kunnen door de aanklager van het ISR maatregelen worden opgelegd wegens het
niet naleven van het Tuchtreglement SI, het Nationaal Doping Reglement en het Tuchtreglement
Dopingzaken van het ISR. De aanklager Instituut Sportrechtspraak wordt bijgestaan door het
ambtelijk secretariaat en het juridisch secretariaat van het ISR
22.4 Indien een beslissing van de aanklager, tuchtcommissie en de commissie van beroep van het ISR,
zoals bedoeld in lid 2, tot gevolg heeft dat een besluit nietig is of wordt vernietigd, kan hieraan door
het betrokken lid noch door derden enig recht op schadeloosstelling worden ontleend, terwijl
evenmin aanspraak kan worden gemaakt op een gewijzigde uitslag of op het opnieuw houden van
een wedstrijd en/of evenement.
22.5 Ten behoeve van de door het ISR van de NTFU uit te oefenen rechtspraak sluit de NTFU met het
ISR een daartoe strekkende overeenkomst in de zin van artikel 46 van boek 2 van het Burgerlijk

Wetboek, krachtens welke overeenkomst het uitoefenen van de overeengekomen rechtspraak in
de NTFU wordt opgedragen aan het ISR.
22.6 De door het ISR in de NTFU krachtens een overeenkomst uit te oefenen (tucht)rechtspraak en
geschillenbeslechting geschiedt in naam, ten behoeve, alsmede voor rekening en risico van de
NTFU. De NTFU vrijwaart het IRS, zijn aanklagers, zijn bestuursleden, zijn tuchtrechters, zijn
arbiters, zijn bindend adviseurs, zijn mediators, zijn ambtelijke secretariaat, zijn juridisch
secretariaat, zijn deskundigen en zijn juridisch adviseur voor elke aansprakelijkheid ten aanzien
van zowel de door of namens het ISR verzorgde rechtspleging en mediations als met betrekking tot
de bij de oprichting van het ISR en nadien gekozen en toegepaste constructie van rechtspleging
door het ISR in de NTFU.
Artikel 23 Rechtspraak en geschillen Stichting Instituut Sportrechtspraak, met betrekking tot
seksuele intimidatie en doping
23.1 De in dit artikel bedoelde (tucht)rechtspraak heeft uitsluitend betrekking op seksuele intimidatie en
doping.
23.2 Het Hoofdbestuur behoeft voor het aangaan en het wijzigen van de overeenkomst met het ISR de
voorafgaande goedkeuring van de Unieraad.
23.3 Met betrekking tot de aan het ISR opgedragen (tucht)rechtspraak gelden de met het ISR
overeengekomen reglementen als de van toepassing zijnde reglementen van de NTFU, welke
reglementen door het bestuur van het ISR worden vastgesteld en gewijzigd.
23.4 De van toepassing zijnde reglementen van het ISR treden in de NTFU in werking op de door het
Hoofdbestuur van de NTFU met het ISR overeengekomen datum, van welke datum het
Hoofdbestuur aan de leden via een publicatie mededeling doet. Wijzigingen in de desbetreffende
reglementen treden in werking op de door het bestuur van het ISR vastgestelde datum. De NTFU
is niet bevoegd zelf een wijziging in een van toepassing zijnde reglement van het ISR aan te
brengen.
23.5 Tenzij in een reglement van het ISR anders is bepaald, zijn de van toepassing zijnde reglementen
van het ISR op de leden van de NTFU van toepassing volgens de laatste, door het bestuur van het
ISR vastgestelde versie, zoals gepubliceerd op de website en in de databank van het ISR.
23.6 De NTFU en haar leden aanvaarden te allen tijde en zonder enig voorbehoud volledig de
toepasselijkheid van de overeengekomen reglementen van het ISR inzake seksuele intimidatie en
doping op de (tucht)rechtspraak van de NTFU. De verplichting om bedoelde reglementen te
aanvaarden en na te komen geldt voor de leden tevens als een verplichting in de zin van artikel 27
van Boek 2 respectievelijk als een verbintenis van de leden in de zin van artikel 34a van Boek 2
van het Burgerlijk Wetboek.
23.7 De leden aanvaarden voor de duur van hun lidmaatschap van de NTFU de in dit artikel ten hunnen
laste door de NTFU in de overeenkomst met het ISR aangegane verplichtingen, alsmede voor de
duur na de beëindiging van hun lidmaatschap van de NTFU indien zij alsdan betrokken zijn bij een
bij het ISR in behandeling zijnde zaak, zulks totdat in die zaak onherroepelijk is beslist.
Artikel 24 Rechtspraak en geschillen Stichting Instituut Sportrechtspraak, met betrekking tot
seksuele intimidatie
24.1 De in dit artikel bedoelde (tucht)rechtspraak heeft uitsluitend betrekking op seksuele intimidatie.
24.2 Op de leden is ingeval van seksuele intimidatie van toepassing het Tuchtreglement SI. Op de leden
is in geval van doping van toepassing het Nationaal Doping Reglement en het Tuchtreglement
Dopingzaken van het ISR. Indien het niet gaat om seksuele intimidatie of doping, is op de
tuchtrechtspraak, het ‘Tuchtreglement van de NTFU' van toepassing.
24.3 Wanneer gesproken wordt over de tuchtcommissie en de commissie van beroep van het ISR
worden hieronder tevens begrepen hun algemeen voorzitters, kamers, kamervoorzitters alsmede
het ambtelijk en het juridisch secretariaat van het ISR.
24.4 Het Hoofdbestuur is op grond van het Tuchtreglement SI en het Tuchtreglement Dopingzaken van
het ISR en het Nationaal Doping Reglement eveneens bevoegd een ordemaatregel te nemen,
welke ordemaatregel een beleidsmaatregel en geen tuchtrechtelijke straf is.

24.5 Voor de duur van de in artikel 22 lid 1 bedoelde overeenkomst zijn de aanklager, tuchtcommissie
en de commissie van beroep van het ISR een orgaan van de NTFU. De tuchtcommissie en de
commissie van beroep spreken recht in naam van de NTFU en hun uitspraken gelden als
uitspraken van de NTFU. De aanklager kan maatregelen nemen overeenkomstig het van
toepassing verklaarde reglement. De maatregel geldt als maatregel van de NTFU.
24.6 De aanklager(s), leden van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep van het ISR
worden benoemd door het bestuur van het ISR. De tuchtcommissie en de commissie van beroep
het ISR kennen elk een kamer die is belast met het behandelen van overtredingen seksuele
intimidatie betreffende. De commissies en de aanklager worden bijgestaan door het ambtelijk
secretariaat en het juridisch secretariaat van het ISR.
24.7 Een aanklager treedt af indien hij tot het bondsbestuur, een sectiebestuur (indien e.e.a. bestaat),
de ledenraad (indien e.e.a. bestaat), de tuchtcommissie of de commissie van beroep wordt
benoemd.
24.8 Er is in het kader van de tuchtrechtspraak van het ISR sprake van een overtreding indien er sprake
is van een overtreding in de zin van het Tuchtreglement SI, het Tuchtreglement Dopingzaken van
het ISR en het Nationaal Doping Reglement.
24.9 Het Tuchtreglement SI en Tuchtreglement Dopingzaken regelt de wijze van het benoemen van de
leden van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep van het ISR, hun samenstelling,
bevoegdheden en werkwijze, alsmede de overtreding, de op de leggen straffen, de procesgang en
de rechten en verplichtingen van het in overtreding zijnde lid.
24.10 Het Tuchtreglement SI en Tuchtreglement Dopingzaken regelt de wijze van het benoemen van de
aanklagers, de kwaliteitseisen waar een aanklager aan moet voldoen, bevoegdheden en
werkwijze, alsmede de mogelijke maatregelen, besluiten die de aanklager kan nemen en
voorstellen die de aanklager aan betrokkene kan doen, de procesgang en de rechten en
verplichtingen van het in overtreding zijnde lid.
24.11 Een uitspraak van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep van het ISR is bindend,
zowel voor het betrokken lid, de andere leden van de NTFU als voor de NTFU zelf. De in lid 5
genoemde ordemaatregel van het Hoofdbestuur is bindend voor de duur van die maatregel.
24.12 Alle leden, organen en commissies van de NTFU zijn gehouden mede te werken aan het tot stand
komen van een uitspraak van de tuchtcommissie en/of van de commissie van beroep van het ISR
en zijn tevens gehouden mee te werken aan het ten uitvoerleggen van de door deze commissies
opgelegde straffen.
24.13 Een door de betrokkene geaccepteerd schikkingsvoorstel van de aanklager is bindend, zowel voor
het betrokken lid, de andere leden van de NTFU als voor de NTFU zelf. Alle leden, organen en
commissies van de NTFU zijn gehouden mee te werken aan het ten uitvoerleggen van de door de
aanklager opgelegde sanctie(s).
Artikel 25 Ontbinding en vereffening
25.1 De NTFU wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit in de Unieraad.
25.2 Een Unieraad waarin een dergelijk besluit zal worden genomen, dient tenminste twee maanden
tevoren en overigens op de wijze als vermeld in artikel 13.5 te worden bijeengeroepen.
25.3 Het besluit tot ontbinding dient te worden genomen op de wijze als vermeld in artikel 20.
25.4 De Hoofdbestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging als vereffenaars op.
25.5 De Unieraad is bevoegd na het besluit tot ontbinding de dan zitting hebbende Hoofdbestuursleden
te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer vereffenaars.
25.6 Bij ontbinding zal een eventueel batig saldo worden aangewend voor een door de Unieraad vast te
stellen bestemming die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de NTFU, dan wel een door
de Unieraad aan te wijzen algemeen nut beogende instelling(en). De Unieraad zal een of meer
bewaarders aanwijzen. De Unieraad kan de bewaarder(s) een vergoeding toekennen.
25.7 Na de ontbinding blijft de NTFU voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen
nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor
zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de NTFU uitgaan, moet aan haar
naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

25.8 De boeken en bescheiden van de ontbonden NTFU moeten door de bewaarder(s) worden
bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening.
Artikel 26 Slotbepalingen en handelsregister
26.1 Het Hoofdbestuur draagt zorg dat van statutenwijziging welke notarieel is verleden en van een
besluit tot ontbinding, melding wordt gedaan bij de in artikel 1.3 genoemde Kamer ten behoeve van
het handelsregister.
26.2 Het Hoofdbestuur is gehouden ten behoeve van het handelsregister opgave te doen van naam,
voornamen en woonplaats van Hoofdbestuursleden, die de NTFU in en buiten rechte kunnen
vertegenwoordigen.
Aangenomen op de Unieraadsvergadering van 11 juni 2022

