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Reglement verenigingskeuringen van de NBAT 
 

Dit document geeft een nadere beschrijving van de reglementen die gelden voor de 

Verenigingskeuringen, termen en definities kunt u in de bijlage vinden. 

 

 

Reglement Verenigingskeuringen 

 

1. Dit reglement heeft betrekking op Verenigingskeuringen die door keurmeesters worden 

uitgevoerd. 

 

2. De organisatie van Verenigingskeuringen berust bij de besturen van de Verenigingen van de 

NBAT. 

 

3. De besturen van de Verenigingen van de NBAT benaderen zelf een keurmeester voor het 

uitvoeren van de verenigingskeuring. Deze wordt hen niet toegewezen vanuit NBAT. 

 

4. De kosten voor Verenigingskeuringen worden gedragen door het bestuur van de 

organiserende Verenigingen van de NBAT. De keurmeester doet zijn declaratie bij het 

bestuur van de organiserende vereniging. 

 

5. De dagvergoeding voor een verenigingskeuring is vastgesteld op € 45,- voor maximaal 8 

vivaria, te vermeerderen met € 7,50 per ieder extra gekeurd vivarium op dezelfde dag. De 

kilometer-/reisvergoeding wordt in overleg tussen de Vereniging van de NBAT en de 

keurmeester vastgesteld. 

 

6. Elke vereniging bepaalt zelf het aantal deelnemers. 

 

7. Het bestuur van de Vereniging van de NBAT maakt met de keurmeester afspraken over: 

o het maximaal aantal deelnemers dat per dag wordt gekeurd, 

o de tijd die per deelnemer (bij het vivarium) voor de keuring wordt gepland, 

o de wijze van vervoer en begeleiding tijdens de keuringsdag(en), waarbij men er 

verstandig aan doet de extra inzittenden (keurmeester, foto/videograaf en anderen) 

voor de duur van de keuring tegen ongevallen te verzekeren, 

o de wijze waarop wordt gezorgd voor consumpties, 

o de datum(s) waarop wordt gekeurd, 

o de datum waarop de uitslag wordt overgelegd aan het bestuur van de organiserende 

vereniging, 

o de datum en de wijze waarop de uitslag van de keuring wordt gepresenteerd (dit 

hoeft niet per sé plaats te vinden door de keurmeester), 

o de vergoeding voor het eventueel presenteren van de uitslag van de 

verenigingskeuring (reiskosten en presentatiekosten), 

o wie zorgdraagt voor het eventuele beeldmateriaal dat ter ondersteuning zal dienen 

bij het presenteren van de uitslag van de verenigingskeuring. 

 

8. Het bestuur van de Vereniging van de NBAT stuurt aan de keurmeester voorafgaand aan de 

keuringsdag(en) een overzicht met tenminste de namen van de deelnemers met daarbij 
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tevens de vermelding of het wel of geen hobbylid van NBAT betreft. Indien deelnemers 

tevens hobbylid van de NBAT zijn, moet ook het lidmaatschapsnummer van NBAT worden 

gegeven. Bij voorkeur wordt ook informatie verstrekt over de keuringscategorie waarin 

wordt deelgenomen. 

 

9. Beeldmateriaal dat door keurmeesters is gemaakt, blijft eigendom van keurmeesters. Het 

auteursrecht is hierop van toepassing is. Daarmee is het ook niet vanzelfsprekend dat 

deelnemers of anderen recht hebben op het beeldmateriaal. 

 

10. Deelnemers dienen bij aanvang van de keuring aan de keurmeester een zo volledig en goed 

mogelijk ingevuld Deelnemersformulier te overhandigen. Dit Deelnemersformulier moet 

betrekking hebben op de actuele situatie van het vivarium zoals deze voor keuring wordt 

aangeboden. Hierbij moet gebruik worden gemaakt van de meest recente versie van het 

Deelnemersformulier dat is te downloaden van de websites: www.nbat.nl en www.cbkm.nl. 

 

11. Deelnemers kunnen op het deelnemersformulier aangeven of zij alleen advies wensen of 

zowel advies als punten (deelname in de competitie). Indien niets wordt aangegeven wordt 

ervan uitgegaan dat zowel advies als punten gewenst is. 

 

12. Deelnemers die tevens hobbylid zijn van NBAT kunnen, afhankelijk van het behaalde aantal 

punten / de behaalde cijfers, recht hebben op een Bondsdiploma. Dit betreft alleen 

deelnemers die zowel om het advies als de punten (de competitie) deelnemen. 

 

13. Deelnemers die niet in aanmerking komen voor een bondsdiploma, ontvangen een 

Verenigingsdiploma, onafhankelijk of het een hobbylid van NBAT betreft of niet. 

 

14. Bondsdiploma’s en Verenigingsdiploma’s worden beschikbaar gesteld door NBAT en mogen 

alleen uitgeschreven worden door een keurmeester. 

 

15. De uitslag van de keuring zoals de keurmeester deze vaststelt en aan het bestuur van de 

organiserende Verenigingen van de NBAT overgelegd is bindend. Er kan niet in beroep 

worden gegaan. 

 

16. De keurmeester zal keuren volgens de meeste recente versie van de keurwijzer. De meest 

recente versie van de keurwijzer kan worden geraadpleegd op de websites: www.nbat.nl en 

www.cbkm.nl. 

 

17. De bondskeurmeester dient, bij voorkeur binnen één maand nadat hij het laatste vivarium 

van een georganiseerde keuring heeft gekeurd, de door hem ingevulde, gedateerde en 

getekende Beoordelingsformulieren en eventuele verenigings-/bondsdiploma’s aan het 

secretariaat van de organiserende vereniging te doen toekomen tenzij anders is 

overeengekomen. 

 

18. De deelnemers en begeleiders/fotografen dragen er zorg voor dat de keurmeester de 

keuring in alle rust en ongestoord kan verrichten. 

 

 

http://www.nbat.nl/
http://www.cbkm.nl/
http://www.nbat.nl/
http://www.cbkm.nl/
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19. Het komt voor, dat een deelnemer lid is van meerdere verenigingen. Het vivarium mag bij elk 

van de verenigingen waarvan de deelnemer lid is voor de keuring worden aangeboden. De 

deelnemer moet wel, voordat een keuring door een keurmeester plaatsvindt, aangeven bij 

welk district hij zijn aquarium zal laten keuren, als de deelnemer voor deelname aan een 

districtskeuring in aanmerking zou komen. Uiteraard kent elk vivarium maar één eigenaar en 

alleen deze kan zich laten inschrijven als deelnemer. 

 
20. In bijzondere gevallen kan de Commissie Bondskeurmeesters (CBKM) van dit reglement 

afwijken. Van de beslissing die door de CBKM genomen is, zullen de betrokkenen en het 

hoofdbestuur van NBAT schriftelijk (via mail) in kennis worden gesteld. 

 

21. In gevallen waarin dit Reglement geen uitsluitsel biedt, beslist de CBKM. 

 

22. Dit reglement treedt, na goedkeuring door de Verenigingsraad, per 1 januari van het 

opvolgende kalenderjaar in werking en komt dan in de plaats van eventuele andere 

reglementen die in verband met verenigingskeuringen zijn opgesteld (deze komen 

automatisch te vervallen). 
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Bijlage  
In deze reglementen worden de volgende definities gehanteerd: 

 Beoordelingsformulier: Beoordelingsformulier zoals gedefinieerd in het Keuringsreglement 

van Nederlandse Bond Aqua Terra (NBAT). 

 Besturen van districten: Besturen van districten op grond van artikelen 54 en 55 van het 

Huishoudelijk Reglement van NBAT, versie 1 van 2015. 

 Bondsdiploma: Bondsdiploma zoals gedefinieerd in het Keuringsreglement van Nederlandse 

Bond Aqua Terra (NBAT). 

 Commissie Bondskeurmeesters: Commissie Bondskeurmeesters op grond van artikel 64 lid a 

van het Huishoudelijk Reglement van NBAT, versie 1 van 2015. 

 District: District zoals gedefinieerd in artikel 54 van het Huishoudelijk Reglement van NBAT, 

versie 1 van 2015. 

 Districtskeuring: Districtskeuring zoals gedefinieerd in het Keuringsreglement van 

Nederlandse Bond Aqua Terra (NBAT). 

 Hobbyleden: Hobbyleden zoals gedefinieerd in artikel 6, lid 1 onder b van de Statuten met 

referentie 2008.280558.01 PA van 23 april 2009. Daarin gedefinieerd als “hobbyleden: de 

individuele leden van de Verenigingen van de NBAT die willen genieten van de NBAT-

diensten en die schriftelijk via het verenigingsbestuur hebben aangegeven als zodanig 

ingeschreven te willen worden”. 

 Keuringscategorie: Keuringscategorie zoals gedefinieerd in het Keuringsreglement van 

Nederlandse Bond Aqua Terra (NBAT). 

 Keurmeester: Keurmeester zoals bedoeld in artikel 5 onder f van de Statuten met referentie 

2008.280558.01 PA van 23 april 2009. 

 Landelijke Huiskeuring: Landelijke Huiskeuring zoals gedefinieerd in het Keuringsreglement 

van Nederlandse Bond Aqua Terra (NBAT). 

 Verenigingen van de NBAT: Verenigingen van de NBAT zoals gedefinieerd in artikel 6, lid 1 

onder a van de Statuten met referentie 2008.280558.01 PA van 23 april 2009. Daarin 

gedefinieerd als “gewone leden: de door de NBAT als lid erkende verenigingen …”. 

 Verenigingsdiploma: Verenigingsdiploma’s zoals gedefinieerd in het Keuringsreglement van 

Nederlandse Bond Aqua Terra (NBAT). 

 Verenigingskeuring: Verenigingskeuring zoals gedefinieerd in het Keuringsreglement van 

Nederlandse Bond Aqua Terra (NBAT). 

 


