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Kenmerken Nederlandse Bridge Bond
De Nederlandse Bridge Bond (NBB) is de nationale sportbond op het gebied van bridge, aangesloten bij
NOC*NSF, met ca 115.000 clublidmaatschappen. Er zijn ruim 1.000 verenigingen lid van de NBB. In
Nederland zijn er naar schatting ruim een half miljoen mensen die bridgen.
De aangesloten verenigingen zijn georganiseerd in districten met elk een eigen districtsbestuur. Deze
districtsbesturen worden gekozen door de aangesloten bridgeverenigingen in het district.
Basiskenmerken van de NBB:
 Bridge: de NBB gaat over bridge en wil binnen Nederland de autoriteit zijn op dit gebied. Dit
betekent dat er een sterke affiniteit met bridge en de betekenis van dit spel voor individuen clubs
en maatschappij moet zijn. De rechtmatigheid en rechtsgeldigheid van besluiten zijn een groot
goed en het bestaan van waarborgen hiervoor versterken de positie van de NBB.
 Vrijwilligerssector: de leden van de NBB drijven op de passie van de vrijwilligers voor bridge. Zonder
de duizenden vrijwilligers (inclusief de bestuursleden) zou bridge in Nederland onbetaalbaar zijn.
 Professionalisering: onderdelen (diensten en producten) binnen bridge professionaliseren en
krijgen steeds meer waarde. De NBB heeft de beschikking over een professioneel apparaat en heeft
vele samenwerkingsverbanden en\of deelnemingen die soms een eigen exploitatie kennen.
 Passie: zoals vele sportactiviteiten roept ook bridge in combinatie met de wil om te winnen emoties
op. Duidelijke regelgeving en correcte naleving zijn kenmerken van de NBB.
Commissie van Beroep
De leden van de Commissie van Beroep worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering (het
Bridgecongres) gebruikelijk op voorstel van het Bondsbestuur; stemgerechtigd zijn alle aangesloten
bridgeverenigingen.
De Commissie van Beroep bestaat uit ten minste drie leden. Ten minste twee leden van de commissie
moeten meester of doctorandus in de rechten zijn. De commissieleden worden benoemd voor een periode
van drie jaar en zijn onmiddellijk en telkenmale herkiesbaar. De leden van de commissie vervullen een
vrijwilligersfunctie die onbezoldigd is.
De Commissie van Beroep heeft tot taak te beslissen in hoogste ressort in alle gevallen waarin haar
ingevolge de statuten en reglementen van de NBB beslissingsbevoegdheid is verleend.
De werkwijze van de commissie wordt geregeld in een door de algemene ledenvergadering vast te stellen
reglement: Reglement op de Commissie van Beroep van de NBB, ingegaan op 14 december 1996 en
laatstelijk gewijzigd op 2 juni 2007.
De Commissie van Beroep komt bijeen wanneer noodzakelijk.
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Competentieprofiel Commissie van Beroep
Het profiel is als volgt omschreven:
Algemene typering
 Met goed gevolg het doctoraal examen van een Nederlandse universiteit of hogeschool in een der
studierichtingen van de faculteit rechtsgeleerdheid hebben afgelegd (geldt niet voor alle leden)
 Enkele jaren ervaring in een juridische functie en/of uitgebreide bridge-wedstrijdervaring
 Clublid of ondersteunend lid van de Nederlandse Bridge Bond
Kenmerken
 Kennis van en/of affiniteit met bridge in de breedste zin
 Maatschappelijk georiënteerd
 Onbesproken staat van dienst
 Geen lid van Bondsbestuur, Straf- en Tuchtcommissie, Protestcommissie, of medewerker van het
bondsbureau
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