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TBN
Leden
Ledenrechtspersonen
Ledennatuurlijke personen
Verenigingsleden

Taekwondo Bond Nederland
Ledenrechtspersonen, verenigingsleden en persoonlijke leden
Verenigingen, stichtingen, eenmanszaken en vennootschappen
Verenigingsleden en persoonlijke leden
Ledennatuurlijke personen, die lid zijn van een vereniging, aangesloten
zijn bij een stichting of cliënt zijn van een eenmanszaak of vennootschap
- Persoonlijke leden
Ledennatuurlijke personen die rechtstreeks lid zijn van de TBN en die
geen verenigingslid zijn
- Bondsbestuur
Het bestuur van de TBN
- Bondsvoorzitter
De voorzitter van de bond, van het bondsbestuur en van de algemene
ledenvergadering
- Algemene ledenvergadering De algemene vergadering, zowel voorjaars- najaars- als bijzonder,
bestaande uit de door de districtsvergaderingen benoemde
bondsafgevaardigden
- Bondsafgevaardigde
De door de districtsvergadering gekozen bondsafgevaardigde die het
district in de algemene ledenvergadering vertegenwoordigt
- District
Een niet-rechtspersoonlijkheid bezittende organisatorische eenheid van
de TBN, waaronder de leden van de TBN ressorteren
- Districtsbestuur
Het bestuur van een district
- Districtsvergadering
De algemene vergadering van een district, zowel jaarlijks als
buitengewoon
- Orgaan
Het bondsbestuur, de algemene ledenvergadering, de tuchtcommissie en
de commissie van beroep, alsmede die personen en commissies die op
grond van de statuten door de bondsvergadering zijn belast met een
nader omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is
toegekend.
- Stemgerechtigd lid
Een niet geschorst lid dat bevoegd is zelf of namens een lidrechtspersoon
aan een stemming deel te nemen
- Vertegenwoordiger
Degene die een lidrechtspersoon op een districtsvergadering
vertegenwoordigt en voor die lidrechtspersoon stemgerechtigd is.
- Financiële commissie
De commissie die – indien benoemd - jaarlijks de jaarrekening van het
bondsbestuur onderzoekt
- Activiteit
Een wedstrijd, toernooi, training, demonstratie, cursus, examen en/of
ander evenement
- Instituut Sportrechtspraak
Het Instituut dat krachtens een met de TBN gesloten overeenkomst
overtredingen van de TBN behandelt en berecht en wier uitspraak
bindend is voor alle leden, alsmede op verzoek geschillen beslecht
- Tuchtcommissie
De tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak
- Commissie van beroep
De commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak
- Bondsbureau
Het bureau van de TBN
- Bondsdirecteur
De directeur van de TBN, tevens hoofd van het bondsbureau
- Werknemers
De in dienst van de TBN zijnde personeelsleden
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