
Reglement Bondsatletencommissie Bob en Slee Bond (BSBN), hierna te noemen de 
Atletencommissie 
 

I. INSTELLING ATLETENCOMMISIE 
 
Artikel 1: Doel 
De Bondsatletencommissie van de BSBN vertegenwoordigt binnen de BSBN de atleten 
die beschikking hebben over een FIBT- of FIL-licentie. 
 
De Atletencommissie voert namens de atleten overleg met de voor topsport 
verantwoordelijke Bestuursleden over het sportbeleid in algemene zin en de het 
topsportbeleid en de belangen van de topsporters in het bijzonder. De Atletencommissie 
heeft als centrale doelstelling het mede beïnvloeden van het topsportbeleid van de BSBN 
vanuit het gezichtspunt en de belangen van de topsporters. 
 
Artikel 2: Positie 

1. De Atletencommissie is een advieslichaam binnen de BSBN, ingesteld op basis 
van een besluit van de Algemene Vergadering; 

2. De Atletencommissie mag zich in haar advisering richten tot de gehele organisatie 
van de BSBN. In praktijk zal de advisering gericht zijn tot het Bestuur en het 
Topsportkader. 

 
Artikel 3: Taakstelling  
De Atletencommissie streeft haar doel na door de uitoefening van haar in deel II van dit 
reglement nader omschreven overlegmomenten en het uitoefenen van haar informatie-, 
overleg-, advies- en  instemmingsrecht binnen de BSBN. 
 
Artikel 4: Lidmaatschap en voorwaarden lidmaatschap 

1. De Atletencommissie  bestaat uit 3 personen; 
2. Als lid komen in aanmerkingen Topsporters als omschreven in het Huishoudelijk 

Reglement van BSBN.  
 
Artikel 5: Lidmaatschap 
Elke twee jaar kiezen de FIBT- en FIL-licentiehouders op de Algemene Vergadering in 
een geheime stemming uit de Topsporters  als omschreven in het Huishoudelijk 
Reglement van BSBN een Atletencommissie. 
 
Artikel 6: Zittingsduur 
Een lid wordt gekozen voor een zittingsduur van twee jaar.   
 
Artikel 7: Bestuur 
De Atletencommissie benoemt uit haar midden een Voorzitter en een Secretaris. 
 
Artikel 8: Secretariaat 
De Secretaris van de Atletencommissie wordt desgewenst ondersteund door de Secretaris 
van het Bestuur. 



 
Artikel 9: Vergaderingen 
De Atletencommissie vergadert tenminste twee keer per jaar of zoveel vaker als een lid 
dat nodig acht. 
 
Artikel 10: Besluiten 
De Atletencommissie beslist bij gewone meerderheid van stemmen. 
 
Artikel 11: Budget 
De Atletencommissie krijgt jaarlijks een budget toegewezen door de BSBN. Uit dit 
budget dienen de gemaakte kosten te worden betaald. 
 
 
     II      ADVISERING 
 
 
Artikel 12: Overleg 
De Atletencommissie heeft minimaal twee leer per jaar met de voor sport 
verantwoordelijke Bestuursleden en het Topsportkader. 
 
Artikel 13: Initiatiefrecht 
De Atletencommissie is bevoegd gevraagd en ongevraagd voorstellen te doen over alle 
onderwerpen aan: het Bestuur,  het Topsportkader, en desgewenst elk ander orgaan van 
de BSBN dat relevant wordt geacht voor haar doelstellingen.   
 
Artikel 14: Informatierecht 
De Atletencommissie heeft vertrouwelijk toegang tot alle stukken betreffende de 
ontwikkeling en vaststelling van het Topsportbeleid. 
 
Artikel 15: Adviesrecht 

1. Het Bestuur is in ieder geval verplicht de Atletencommissie om advies te vragen 
in de volgende gevallen: 
-kandidaatstelling en benoeming van Bestuursleden die zich direct zullen bezig 
houden met Topsport; 
-kandidaatstelling en benoeming van Topsporters in commissies en werkgroepen; 
-functieprofiel Bondscoach en andere leden van het begeleidingsteam; 
-vaststelling Topsport (meerjaren)beleidsplan; 
-beleid in brede zin met betrekking tot limieten en kwalificatie voor uitzending 
door BSBN;  
-doping. 
Het gaat daarbij, uitgezonderd bij de benoeming van topsporters in commissies en 
werkgroepen niet om de advisering over personen. 

2. De adviesaanvraag door het Bestuur moet op een zodanig moment worden gedaan 
dat het advies van de Atletencommissie van wezenlijk belang kan zijn op het te 
nemen besluit. 



3. De Atletencommissie brengt zijn advies uit uiterlijk drie weken na de 
adviesaanvraag. Indien binnen deze termijn geen advies is uitgebracht, wordt de 
Atletencommissie verondersteld een positief advies te hebben uitgebracht. 

4. Indien het Bestuur een besluit wil nemen dat afwijkt van een op grond van artikel 
15.1. gevraagd advies zal het daarbij deugdelijk gemotiveerd moeten aangeven 
wat de beweegredenen voor dit besluit. 

 
Artikel 16: Vaststellen en wijzigen van het Reglement 
Dit reglement wordt voor de eerste keer door de Algemene Vergadering ingesteld. 
Wijzingen kunnen niet worden voorgesteld zonder voorafgaande instemming van de 
Atletencommissie. 


