Algemeen Reglement
Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB)
Dit algemeen reglement is door de ledenraad, overeenkomstig het bepaalde in artikel 32 lid 1 van de
statuten, op voorstel van het bestuur, met inachtneming van het bepaalde in artikel 30 leden 1 tot en
met 3 van de statuten, gewijzigd vastgesteld op 18 april 2015 en is geldig vanaf 01 oktober 2016
HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN.
Oprichting.
Artikel 1
De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) is opgericht op 17 september 1882.
Begripsomschrijvingen.
Artikel 2
1. In dit algemeen reglement wordt verstaan onder:
a. auditcommissie, de commissie bedoeld in artikel 25 van de statuten;
b. bestuur, het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 16 lid 1 en
in artikel 17 lid 1 van de statuten, te weten het bestuur van de bond, dat belast is met het
besturen van de bond; het bestuur bestaat per 1 oktober 2016 uit één lid, die zowel voorzitter
van het bestuur als directeur-bestuurder is, als bedoeld in artikel 17 lid 4 van de statuten, en
die is benoemd door de raad van toezicht;
c. bond, de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid bedoeld in artikel 2 lid 1 van de
statuten;
d. bondsbureau, het bureau bedoeld in artikel 29 van de statuten, te weten de door de bond
ingestelde organisatie van betaalde medewerkers die volgens door het bestuur op te stellen
bepalingen en richtlijnen werkzaamheden ten behoeve van de bond verricht;
e. gewest, een rechtspersoonlijkheid bezittende regionale organisatorische eenheid binnen en
lid van de bond, waarin de gewone leden zijn ingedeeld, bedoeld in artikel 7 van de statuten;
f. gewestelijk bestuur, het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek en artikel
7 lid 8 van de statuten, te weten het bestuur van een gewest;
g. gewestelijke technische commissie (GTC), technische commissie die in het gewest de
sporttechnische belangen van de tot dat gewest behorende groep van licentiehouders
behartigt;
h. ledenraad, het orgaan bedoeld in artikel 2:40 van het Burgerlijk Wetboek en in artikel 11 lid
1 van de statuten, te weten de uit afgevaardigden bestaande algemene vergadering van de
bond bedoeld in artikel 2:39 van het Burgerlijk Wetboek;
i. licentiehouders, de personen bedoeld in artikel 6 van de statuten;
j. raad van toezicht, het orgaan bedoeld in artikel 20 lid 1 van de statuten, te weten het
toezichthoudend orgaan van de bond, dat tot taak heeft toezicht te houden op het beleid van
het bestuur en de algemene gang van zaken in de bond en de met de bond verbonden
organisatie;
k. regionaal talenten centrum (RTC), de locatie waarin aan de beste schaats- en/of in line skate
talenten uit een regio een consistent en hoogwaardig opleidingstraject wordt geboden zowel
in atletische- als niet atletische context.
l. reglementencommissie, het orgaan van de bond bedoeld in artikel 27 lid 3 van de statuten;
m. sectie, een niet rechtspersoonlijkheid bezittende organisatorische eenheid binnen de bond
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bedoeld in artikel 10 van de statuten, die nationaal en gewestoverstijgend de schaatssport
en/of de inline-skatesport behartigt;
n. sectiebestuur, het bestuur van een sectie;
o. statuten, de statuten van de bond;
p. topsportafgevaardigden-atleten, de door de gezamenlijke besturen van de topsportledenatletenverenigingen uit de leden van de topsportleden-atletenverenigingen gekozen
afgevaardigden voor de ledenraad bedoeld in artikel 2:39 van het Burgerlijk Wetboek en in
artikel 5 lid 7 en in artikel 11 lid 4 van de statuten, die stemgerechtigd zijn in de ledenraad,
hetgeen blijkt uit artikel 12 lid 4 van de statuten.
Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord
in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en
omgekeerd.
Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijk
geslacht een verwijzing naar het vrouwelijk geslacht in en omgekeerd.
Waar in reglementen van de bond het mannelijk geslacht wordt genoemd in relatie tot personen,
bijvoorbeeld rijder, sporter, official, licentiehouder etcetera, of benamingen zoals hij, zij, hen en
dergelijke, wordt, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt aangegeven, tevens het vrouwelijk
geslacht bedoeld.

Bindingen.
Artikel 3
1. De bond is aangesloten bij:
a. het Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF);
en volgens artikel 8 lid 9 van de statuten bij:
b. International Skating Union (ISU);
c. Fédération Internationale de Roller Sports (FIRS); en
d. Confédération Européenne de Roller Skating (CERS).
2. De ledenraad beslist, op voordracht van het bestuur en na goedkeuring door de raad van toezicht,
over aansluiting door de bond bij internationale en nationale organisaties, die mede de zaken van
de schaats- en skatesport dan wel de sport in het algemeen behartigen of zich daartoe mede
inzetten.
3. De raad van toezicht kan het bestuur machtigen tot samenwerking met andere organisaties.
4. Het bestuur wijst in overleg met de Raad van Toezicht, de personen aan die de bond
vertegenwoordigen in internationale en nationale organisaties, dan wel worden afgevaardigd naar
organen dan wel evenementen van die organisaties.
De internationale vertegenwoordigers van de bond zijn verplicht advies te vragen aan het bestuur;
zij dienen op basis daarvan hun standpunt te bepalen en achteraf aan het bestuur te rapporteren.
5. Over sportieve afvaardigingen beslist het bestuur. Het bestuur kan deze bevoegdheid mandateren.
6. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 lid 2 van de statuten, hebben in beginsel de leden van
de raad van toezicht, in het kader van hun toezichthoudende functie en verbindende rol binnen de
bond, in naam van de bond zitting in of zijn zij vertegenwoordiger bij internationale organisaties
of samenwerkingsverbanden, waarbij de bond is aangesloten of waarvan de bond lid is, en
kunnen zij, na overleg met het bestuur, ook andere representatieve taken namens de bond
verrichten.
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Organen en commissies van de bond benoemd door het bestuur.
Artikel 4
1. Het bestuur benoemt de leden van de sectiebesturen en de navolgende commissies:
a. commissie jeugdschaatsen;
b. medische commissie
c. recordcommissie;
d. commissie statistiek;
e. commissie bondsonderscheidingen;
f. commissie natuurijsbanen;
g. redactieraad van het bondsorgaan casu quo de website(s) van de bond.
De benoemingen van de leden van de sectiebesturen en van de leden van de medische commissie
en de commissie bondsonderscheidingen, geschieden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 16
lid 4 van de statuten, in overleg met de raad van toezicht.
2. Tot lid van een sectiebestuur of van een door het bestuur ingestelde commissie van de bond - met
uitzondering van de medische commissie en de redactieraad van het bondsorgaan casu quo de
website(s) van de bond - kunnen slechts worden benoemd meerderjarige natuurlijke personen die
lid zijn van de bond, overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 lid 17 van de statuten, of lid zijn
van een gewoon lid van de bond.
Het verlies van het lidmaatschap van de bond of van het lidmaatschap van een gewoon lid van de
bond heeft het verlies van het betreffende bestuurs- of commissielidmaatschap tot gevolg.
3. De samenstelling, wijze van benoeming, zittingsduur van de sectiebesturen en door het bestuur
ingestelde commissies, alsmede hun taken en bevoegdheden zijn in de statuten (artikelen 10 en 16
leden 4 en 5) respectievelijk in dit reglement (artikelen 7, 10 en 11) vastgelegd.
Regels omtrent besluitvorming en de werkwijze van de sectiebesturen en door het bestuur
ingestelde commissies zijn door het bestuur, na overleg met de raad van toezicht, in verschillende
reglementen van orde vastgelegd.
Commissies, netwerkgroepen of samenwerkingsverbanden van de bond benoemd door de raad
van toezicht.
Artikel 5
1. De raad van toezicht benoemt de leden van de auditcommissie overeenkomstig het bepaalde in
artikel 25 van de statuten.
2. Nadere regels omtrent de auditcommissie worden door de raad van toezicht in het reglement van
de raad van toezicht vastgesteld.
3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 van de statuten, is de raad van toezicht bevoegd om te
besluiten tot het instellen en opheffen van andere vaste of ad hoc commissies, netwerkgroepen of
samenwerkingsverbanden voor de behandeling van bepaalde algemene vraagstukken of, onder
verantwoordelijkheid van de raad van toezicht, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van
zijn taak.
4. De leden van een in het vorige lid bedoeld(e) commissie, netwerkgroep of
samenwerkingsverband worden als zodanig benoemd door de raad van toezicht.
5. Van het instellen dan wel het opheffen van een commissies, netwerkgroep of
samenwerkingsverband als bedoeld in lid 3 en van het benoemen dan wel ontslaan van de leden
en van de voorzitter van een dergelijk(e) commissie, netwerkgroep of samenwerkingsverband
doet de raad van toezicht mededeling aan het bestuur en aan de ledenraad.
6. Nadere regels omtrent commissies, netwerkgroepen en samenwerkingsverbanden als bedoeld in
lid 3 kunnen door de raad van toezicht in een of meer reglementen worden vastgesteld.
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HOOFDSTUK 2: LEDENRAAD, RAAD VAN TOEZICHT EN BESTUUR.
Ledenraad.
Benoeming, taken en bevoegdheden (artikelen 11 tot en met 15 van de statuten).
Artikel 6
1. De ledenraad beoordeelt, evenals de raad van toezicht vanuit diens eigen taken en bevoegdheden,
of het bestuur de bond bestuurt conform de missie, visie en doelstellingen van de bond en toetst
of aan de gestelde doelen is voldaan. De bevoegdheden van de ledenraad zijn geregeld in de
artikelen 11 tot en met 15 en 20 leden 3, 5 en 8 van de statuten.
2. De ledenraad stelt vóór aanvang van het verenigingsjaar de begroting van het bestuur, de
beleidsplannen en de contributie vast.
De vaststelling van de begroting van het bestuur, van de beleidsplannen en van de contributie
behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
De auditcommissie heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van de raad van toezicht
omtrent zijn taak inzake de jaarrekening, de jaarlijkse begroting en de meerjarenbegroting,
alsmede het voorbereiden van de daarop betrekking hebbende besluitvorming van de raad van
toezicht.
3. De ledenraad krijgt binnen 6 maanden na afloop de jaarrekening van de bond ter goedkeuring
voorgelegd
Bij de jaarrekening wordt het verslag van de auditcommissie gevoegd.
De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuursleden en de leden van de raad van toezicht.
4. De ledenraad benoemt de leden van de navolgende commissies:
a. de tuchtcommissie;
b. de commissie van beroep / geschillencommissie;
c. de reglementencommissie.
5. De samenstelling, wijze van benoeming, zittingsduur van deze commissies, alsmede hun taken en
bevoegdheden zijn in de statuten (artikelen 26 lid 4 en 27 leden 1 en 3) respectievelijk in dit
reglement (artikelen 12, 13 en 14) vastgelegd.
6. Onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 12 lid 4 sub f van de statuten is het aan de
voorzitter van de vergadering om te bepalen of hij/zij een bepaalde situatie als uitzonderlijk
kwalificeert. De voorzitter zal zijn beslissing aan het begin van de vergadering meedelen

./.

Raad van toezicht.
Benoeming, taken en bevoegdheden (artikelen 20 tot en met 23 van de statuten).
Artikel 7
1. De leden van de raad van toezicht worden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 lid 3 van de
statuten, benoemd door de ledenraad, uit de leden van de gewone leden van de bond.
2. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de
algemene gang van zaken binnen de bond. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter
zijde. De raad van toezicht houdt namens de leden toezicht op het bestuur en op de doelrealisatie
van de bond.
3. De raad van toezicht heeft daarenboven de taken en bevoegdheden die aan hem bij of krachtens
de statuten zijn toegekend.
De bij de statuten aan de raad van toezicht toegekende taken en bevoegdheden staan vermeld in
een appendix, die als bijlage aan dit reglement is gehecht.
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Bestuur.
Benoeming, taken en bevoegdheden (artikelen 16 tot en met 19 van de statuten).
Artikel 8
1. Een aantal specifieke taakonderdelen van het bestuur is:
a. benoeming, schorsing en ontslag van leden van enkele organen en commissies van de bond;
b. benoeming, schorsing en ontslag van de medewerkers van het bondsbureau, onverminderd
het bepaalde in artikel 16 lid 3 sub e en f van de statuten;
c. verantwoordelijk voor het functioneren van het bondsbureau;
d. vertegenwoordiging van de bond ;
e. aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen etcetera, mits met goedkeuring van de raad van toezicht;
f. verlenen van volmachten om de bond te laten vertegenwoordigen, mits met goedkeuring van
de raad van toezicht;
g. een administratie te voeren waaruit de rechten en verplichtingen van de bond worden
gekend;
h. binnen een vastgestelde tijd een jaarverslag en jaarrekening uit te brengen en door middel
daarvan, na voorafgaande verantwoording te hebben afgelegd aan de raad van toezicht,
verantwoording afleggen aan de ledenraad;
i. het uitbrengen van een begroting, van de beleidsplannen en de contributie voor het komende
verenigingsjaar.
2. Het bestuur bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste één
meerderjarige natuurlijke persoon, die door de raad van toezicht wordt/worden benoemd. De
ondernemingsraad wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk door de raad
van toezicht voorgenomen besluit tot benoeming van het bestuurslid dat de bestuurder in de zin
van de Wet op de ondernemingsraden is.
3. Tot bestuurslid kunnen slechts worden benoemd meerderjarige natuurlijke personen die lid zijn van
een gewoon lid.
4. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de raad van toezicht worden ontslagen of geschorst. De
ondernemingsraad wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk door de raad
van toezicht voorgenomen besluit tot ontslag van het bestuurslid dat de bestuurder in de zin van
de Wet op de ondernemingsraden is.
5. De selectieprocedure voor bestuursleden is vastgelegd in een afzonderlijk door de raad van
toezicht vastgesteld reglement.
6. De regels omtrent besluitvorming en de werkwijze van het bestuur zijn vastgesteld in het
bestuursreglement bedoeld in artikel 16 lid 6 van de statuten.
HOOFDSTUK 3: BREEDTESPORT EN TOPSPORT.
Bij het afbakenen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de bond is het belangrijk
om de verschillende terreinen goed te definiëren.
Onder breedtesport wordt verstaan:
Alle sport (en spel) die niet-professioneel en niet op topsportniveau wordt beoefend.
Hieronder worden begrepen de recreatieve sportbeoefening als ook de wedstrijdsport op regionaal
(niet nationaal) niveau.
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Het doel van breedtesport, en dan met name van de recreatieve sportbeoefening, is mensen (weer) in
beweging te krijgen. Niet alleen bewegen, maar ook het plezier om samen met anderen bezig te zijn, is
belangrijk. Breedtesport is laagdrempelig en richt zich op onder andere kinderen, jongeren, mensen
met een beperking en senioren.
Tot het werkterrein van breedtesport binnen de bond behoren de navolgende activiteiten:
a. alle sporttechnische activiteiten die niet op nationaal wedstrijdniveau plaatsvinden;
b. alle organisatorische activiteiten en activiteiten die plaatsvinden om de benodigde financiële
middelen te generen, om breedtesportactiviteiten te kunnen uitvoeren.
Onder topsport wordt verstaan:
Alle sportbeoefening in georganiseerd verband op het niveau van de Olympische spelen,
Wereldkampioenschappen, Europese Kampioenschappen, World Cups, Grand Prix wedstrijden,
Nederlandse Kampioenschappen (NK’s) en talentherkenning en -ontwikkeling in verband met de
nationale selectie. Ook NK's vallen onder topsport (voor deelnemers aan NK's die niet onder de
topsportdefinitie vallen, zie onder wedstrijdsport).
Tot het werkterrein van topsport binnen de bond behoren de navolgende activiteiten:
a. alle sporttechnische activiteiten die noodzakelijk zijn om deel te kunnen nemen aan Olympische
Spelen, internationale en nationale kampioenschappen;
b. alle organisatorische activiteiten om de nationale selectie van KNSB- (top)sporters samen te
stellen en op hoog (topsport)niveau te laten presteren bij internationale en nationale
kampioenschappen en Olympische Spelen;
c. alle activiteiten voor het genereren van de financiële middelen die nodig zijn om alle
sporttechnische- en organisatorische activiteiten op hoog (topsport)niveau te kunnen uitvoeren.
d. regie op en bewaking van de kwaliteit van de RTC’s
e. Het samenstellen van de nationale selecties inclusief het opstellen van selectiecriteria en het
aanwijzen van deelnemers voor internationale wedstrijden en kampioenschappen, geschiedt onder
de verantwoordelijkheid van het bestuur die alle taken en verantwoordelijkheden in dit kader
delegeert aan de technisch directeur, die hierbij wordt geadviseerd door selectiecommissies.
wedstrijdsport:
Wedstrijdsport vindt zowel bij breedtesport als wel bij topsport plaats.
Organisatorisch is alle sportbeoefening in georganiseerd wedstrijdverband die niet onder topsport en
breedtesport valt het werkterrein van secties. De secties worden daarbij ondersteund door het
bondsbureau.
sportbeleid
Het algemene sportbeleid wordt vastgesteld door het bestuur.
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HOOFDSTUK 4: SECTIES.
Secties.
Artikel 9
1. Een sectie is een organisatorische eenheid binnen de bond (zie artikel 10 van de statuten) die
nationaal een verschijningsvorm van het schaatsenrijden en/of het inline-skaten
vertegenwoordigt. De secties behartigen de nationale en gewest overstijgende sportbelangen van
de schaats- en inline-skatesport.
2. De bond kent de navolgende secties:
a. hardrijden langebaan en kortebaan;
b. hardrijden shorttrack;
c. hardrijden marathon;
d. kunstrijden;
e. inline-skaten
f. toerschaatsen
g. recreatief skaten
h. schoonrijden.
Samenstelling sectiebestuur.
Artikel 10
1. Een sectiebestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, budgetbewaker en een of meerdere leden.
De gezamenlijke besturen van de topsportleden-atletenverenigingen hebben het recht een
vertegenwoordiger bindend voor te dragen als lid van het sectiebestuur. De taken van het
sectiebestuur zijn onder de leden verdeeld.
2. Leden van sectiebesturen worden benoemd overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 2 en
artikel 16 lid 4 van de statuten. De bindende voordracht , door de gezamenlijke GTC's,,
Technische Commissies (TC’s) of verenigingen (bij schoonrijden door de landelijke vereniging
van schoonrijders, LVS) dan wel door een andere vorm van achterban die voor een sectie is
overeengekomen, komt in het algemeen tot stand in een vergadering van de GTC's, TC,
verenigingen of LVS.
a). De secties stellen vast wie in de gezamenlijke vergaderingen de achterban vertegenwoordigen.
Dat kunnen GTC's zijn, de verenigingen, dan wel een andere vorm van vertegenwoordiging die
door de secties is overeengekomen.
b). In de sectievergadering met deze achterban komt de bindende voordracht voor de leden van
een sectiebestuur tot stand.
c). Indien er gestemd wordt om de voordracht te bepalen dan gelden daarbij de volgende regels:
1. Indien de achterban ter vergadering vertegenwoordigd is door de verenigingen of door
personen zoals bij de LVS, dan wordt er hoofdelijk gestemd. Iedere aanwezige vereniging heeft
daarbij 1 stem.
2. Indien de achterban wordt vertegenwoordigd door een GTC of TC per Gewest, dan heeft elke
aanwezige GTC een van te voren vastgesteld aantal stemmen. De stemverhouding is dan
afhankelijk van de grootte van het gewest en is gelijk aan de stemverhouding die in de Ledenraad
wordt gehanteerd.
De bestuursleden worden vervolgens -op basis van een bindende voordracht- benoemd door de
directeur bestuurder.
3. Onder sectiebesturen wordt mede begrepen eventuele ad hoc commissies wanneer er tijdelijk
geen sectiebestuur is.
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4.
5.

Sectiebesturen zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur ten aanzien van de uitvoering
van het vastgestelde beleid en de besteding van de ter beschikking gestelde budgetten.
Regels omtrent de besluitvorming en de werkwijze van sectiebesturen zijn vastgelegd in een door
het bestuur vastgesteld reglement van orde.

Verbinding met bestuur en raad van toezicht.
Artikel 11
De verbinding en communicatie binnen de bond veronderstelt dat er zicht blijft op een goede over en
weer informatiepositie in en over de verschillende disciplines. Vanuit het bestuur (in casu de directeurbestuurder) zal ook in combinatie met de raad van toezicht ten minste eenmaal per jaar direct overleg
plaatsvinden met de secties als geheel en/of met de sectievoorzitters, los van de al in de structuur van
de bond vastgelegde verbindingen en overleggen.
Uitgangspunten taken en verantwoordelijkheden sectiebesturen.
Artikel 12.
1. De taken en verantwoordelijkheden van een sectiebestuur bestaan uit (gemandateerde of
gedelegeerde) bestuurlijke, adviserende en operationele onderdelen;
2. Bestuur- en beleidseindverantwoordelijkheid – ook voor de uitvoering - binnen de bond is
conform de statuten gelegd bij het bestuur, onverlet de statutaire bevoegdheden van de raad van
toezicht en ledenraad;
3. Op een aantal gebieden hebben sectiebesturen naast (eventueel gemandateerde of gedelegeerde)
verantwoordelijkheid voor de uitvoering ook andere taken (bijvoorbeeld advies/voordracht);
4. Bij operationele taken van sectiebesturen kan de uitvoering desgewenst uit handen worden
gegeven, de verantwoordelijkheid ervoor echter niet.
5. De gemandateerde of gedelegeerde bevoegdheden van het bestuur aan de sectie kunnen per sectie
verschillen. De taak - en bevoegdheidsverdeling bij gedelegeerde bevoegdheden worden in een
apart besluit vastgelegd waarin tevens de verhouding tussen sectie en bondsbureau wordt
beschreven.
6. Het sectiebestuur adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur ten aanzien van de
sporttechnisch/wedstrijd technische uitvoering op de gebieden waarop de betreffende sectie
conform artikel 12 verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft.
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van secties.
Ten aanzien van de nationale wedstrijdsport (exclusief OS, WK, EK, WC, NK) ligt de operationele
verantwoordelijkheid conform artikel 12 bij het sectiebestuur. Hoewel het bestuur
eindverantwoordelijk is, stuurt het sectiebestuur de uitvoering op dit beleidsterrein aan. Het
bondsbureau heeft hierin een adviserende en ondersteunende functie. De uitvoering van activiteiten
ligt bij de secties met medewerking van het bondsbureau en de gewesten en andere noodzakelijke
regionale eenheden. Artikel 13 is van toepassing, tenzij er conform artikel 12, lid 5 afwijkende
bevoegdheidsverdelingen zijn afgesproken. Jaarlijks spreken de secties en het bestuur (in samenspraak
met het bondsbureau) af hoe binnen de kaders van het KNSB brede jaarplan en/of meerjarenplan de
activiteiten, taken en zo nodig de bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden verdeeld. Mochten
er aan de bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling substantieel veranderingen worden
aangebracht t.a.v. het in artikel 12 bepaalde, zal dit aan de raad van toezicht en ledenraad worden
gemeld en openbaar gemaakt worden. Jaarlijks wordt ook beschreven welke middelen en inzet van
capaciteit beschikbaar is per activiteit en taak. Het uitgangspunt bij de taken, bevoegdheden en
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verantwoordelijkheidsverdeling is een effectieve en efficiënte samenwerking tussen de secties en het
bondsbureau op een gelijkwaardige en complementaire basis. De directeur bestuurder geeft hierin
sturing en geeft de (beleids)kaders aan zoals die onder meer in de ledenraad zijn vastgesteld.
De directeur bestuurder kan (een deel) van zijn sturingsrol delegeren aan het managementteam.
De eindverantwoordelijkheid blijft echter bij de directeur bestuurder berusten.
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Artikel 13
1. De taken en bevoegdheden zijn in het algemeen:
a. het opstellen van een uitvoeringsplan, binnen de door het bestuur vastgestelde kaders, in
afstemming met breedtesport en topsport, resulterend in een jaarlijks activiteitenplan en een
jaarbegroting voor het werkgebied wedstrijdsport. De plannen en de jaarbegroting worden
voor accordering voorgelegd aan het bestuur en vormen na accordering het gezamenlijk
handelingskader;
b. het uitvoering (laten) geven aan het activiteitenplan;
c. het controle uitoefenen op, het evalueren van en het doen van verslag van de uitvoering van
het activiteitenplan;
d. het doen van vernieuwing- en verbeteringsvoorstellen binnen projectgroepen, vast te stellen
door het bestuur, als aanvulling op de activiteitenplannen en passend binnen de algemene
beleidskaders van de bond;
e. het gevraagd en ongevraagd adviseren en informeren van het bestuur;
f. het mede vormgeven aan het opleidingsprogramma voor organisatorisch kader, het
ondersteunen en mede uitvoeren van relevante opleidingen en het promoten daarvan;
g. het verrichten van al hetgeen redelijkerwijs in het belang van de desbetreffende sectie kan
worden gevorderd en niet behoort tot de taken of bevoegdheden van andere geledingen of
het bondsbureau.
2.

De taken en bevoegdheden met betrekking tot de wedstrijdsport zijn in het algemeen:
a. het opstellen van selectiecriteria voor deelname aan wedstrijden voor de nationale kalender
en het aanwijzen van deelnemers aan nationale kampioenschappen en landelijke
selectiewedstrijden op basis van criteria die in overleg door of namens het bestuur en de
verantwoordelijke manager zijn opgesteld
b. het opstellen van de jaarlijkse wedstrijdkalender waaronder data en locaties voor
Nederlandse Kampioenschappen en data en locaties voor de overige wedstrijden en
evenementen. Dit alles na afstemming met het bestuur en de voor wedstrijdorganisatie
verantwoordelijken op het bondsbureau;
c. het toezicht houden op deze wedstrijden;
d. het opstellen en bewaken van regels ten aanzien van de registratie van gereden tijden in het
systeem SARA of een vergelijkbaar systeem (langebaan), waarin de wedstrijdtijden van
individuele rijders langebaan worden opgenomen;
e. het laten verwerken van de aanmelding van Nederlandse rijders die in het buitenland willen
rijden en het laten registreren van deze tijden;
f. het toezien op de naleving van het wedstrijdreglement en het eventueel doen van voorstellen
aan het bestuur en ledenraad voor vernieuwing of wijziging;
g. het benoemen en aanstellen van scheidsrechters, starters, juryleden en wedstrijdleiders bij
NK's en alle overige nationale en internationale wedstrijden niet zijnde ISU / FIRS
Kampioenschappen, World Cup en Grand Prix wedstrijden, in Nederland;
h. het (bij)scholen van (inter)nationale starters en scheidsrechters.
i. verantwoordelijk voor het toezicht op de benoemde en aangestelde officials voor wedstrijden
die onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende sectie vallen, inclusief het afdoen van
geschillen in casu in overeenstemming met het geheel is bepaald in het tuchtrecht.
j.
de sectie is verantwoordelijk voor de communicatie met de relevante achterban (GTC,
vereniging of andere relevante organisaties rond banen alsmede naar nationale
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scheidsrechters- en starters en overige juryleden) met betrekking tot die onderwerpen
waarvoor de sectie verantwoordelijkheid draagt.
3.

Taken en bevoegdheden met betrekking tot voorstellen met betrekking tot technisch
afgevaardigden.
a. het doen van voorstellen voor plaatsing van scheidsrechters, starters, juryleden en technisch
specialisten op de lijst voor internationale officials;
b. het doen van voorstellen voor aanstelling van internationale officials (scheidsrechters,
starters, juryleden, wedstrijdleiders en technisch specialisten) bij Europese en
Wereldkampioenschappen en ISU en FIRS Wedstrijden in Nederland;
c. het in overleg met het bestuur opstellen van selectieprocedures voor deelname aan
Nederlandse kampioenschappen en selectiewedstrijden en het aanwijzen van deelnemers aan
deze kampioenschappen en wedstrijden overeenkomstig de vastgestelde selectiecriteria;
d. het desgewenst doen van voorstellen aan het bestuur en/of de raad van toezicht inzake de
vertegenwoordiging van de bond bij internationale (ISU, FIRS) congressen en
vertegenwoordiging in de internationale technische commissies.

HOOFDSTUK 5: COMMISSIES INGESTELD DOOR DE LEDENRAAD.
Reglementencommissie (statuten artikel 27 lid 3).
Artikel 14
1. De reglementencommissie bestaat uit ten minste vijf leden, onder wie een voorzitter. Zij worden
benoemd door de ledenraad. De voorzitter wordt in functie benoemd. De leden van de
reglementencommissie mogen niet lid zijn van de ledenraad.
2. De reglementencommissie regelt zelf haar interne werkzaamheden.
3. Hetgeen in artikel 23 van de statuten omtrent vergaderingen en besluitvorming van de raad van
toezicht is opgenomen, is van overeenkomstige toepassing op vergaderingen en besluitvorming
van de reglementencommissie.
4. Statuten en/of reglementen, vast te stellen door de ledenraad, kunnen, ter fine van advies, in
handen worden gesteld van de reglementencommissie via de raad van toezicht en/of het bestuur.
5. De reglementencommissie beoordeelt uitsluitend of de statuten en/of reglementen welke aan haar
zijn voorgelegd, voldoen aan de wet, aan statutaire en reglementaire voorschriften van de bond en
- in voorkomende gevallen - aan de voorschriften van de in artikel 3 van dit reglement genoemde
instanties waarbij de bond is aangesloten.
6. De reglementencommissie brengt zo spoedig mogelijk schriftelijk advies uit. Dit advies heeft
geen bindende kracht.
7. Een verzoek om advies kan alleen worden ingediend door leden van de bond, commissies,
sectiebesturen, het bestuur of de raad van toezicht. Indien onzekerheid of geschil bestaat omtrent
de uitlegging van de statuten en/of reglementen, zoals bedoeld in dit artikel, doet de
reglementencommissie zo spoedig mogelijk daarover uitspraak. De uitspraak dient schriftelijk en
gemotiveerd te zijn. De reglementencommissie richt haar uitspraak aan de indiener, het
betreffende sectiebestuur, het bestuur en de raad van toezicht.
Indien er na de uitspraak van de reglementencommissie geen verschil van mening meer bestaat
tussen de indiener van het verzoek en de reglementencommissie, is de uitspraak van de
reglementencommissie bindend.
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8.

Indien er na de uitspraak van de reglementencommissie een verschil van mening blijft bestaan
tussen het bestuur of de raad van toezicht, als de indiener van het verzoek, en de
reglementencommissie, dan is de uitspraak van de reglementencommissie bindend.
Indien er na de uitspraak van de reglementencommissie een verschil van mening blijft bestaan
tussen de indiener van het verzoek (niet zijnde het bestuur of de raad van toezicht) en de
reglementencommissie, dan legt de reglementencommissie dit voor aan het bestuur, die daarover,
alsdan, nadat het bestuur de raad van toezicht in de gelegenheid heeft gesteld om, indien dit naar
de mening van de raad van toezicht nodig is, aan een dergelijk besluit goedkeuring te verlenen,
beslist.
Wijzigingen in wedstrijdreglementen, ook redactionele, dienen ter beoordeling te worden
aangeboden aan de reglementencommissie, voordat deze via het bestuur en de raad van toezicht
aan de ledenraad ter acceptatie worden voorgelegd. In overleg met secties kan de
reglementencommissie wijzigingen voorstellen. De reglementencommissie kan aanpassingen in
reglementen doen, indien wijzigingen in de statuten, het algemeen reglement of de internationale
reglementen daartoe aanleiding geven.

Tuchtcommissie (statuten artikel 26 lid 2).
Artikel 15
Voor competentie en samenstelling van de tuchtcommissie alsmede het tuchtreglement wordt
verwezen naar het reglement op de bondsrechtspraak.
Geschillencommissie/Commissie van beroep (statuten artikel 27 lid 1/artikel 26 lid 3)
Artikel 16
Voor competentie, samenstelling en procesgang van de geschillencommissie/commissie van beroep
wordt verwezen naar het reglement op de bondsrechtspraak.
HOOFDSTUK 6: FINANCIËN.
Meerjarenbegroting en activiteitenbegroting per verenigingsjaar.
Artikel 17
1. Een Olympische cyclus is een periode van vier jaar die loopt van 1 juli volgend op de Olympische
Winterspelen tot en met 30 juni van het jaar waarin de volgende Olympische Winterspelen
plaatsvinden.
2. Voorafgaande aan elke Olympische cyclus wordt door het bestuur een meerjarenbegroting
opgesteld voor de eerstvolgende Olympische cyclus. De meerjarenbegroting dient in
overeenstemming te zijn met de goedgekeurde algemene beleidsplannen en de daarvan afgeleide
beleidsplannen van onder meer de secties. De meerjarenbegroting dient periodiek te worden
bijgesteld. Een en ander conform de wijze waarop in de Planning en Control cyclus geledingen
worden betrokken.
3. Vóór aanvang van ieder verenigingsjaar wordt door het bestuur een activiteitenbegroting voor dat
verenigingsjaar opgemaakt, welke aansluit op de in lid 2 van dit artikel genoemde
meerjarenbegroting.
De auditcommissie heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van de raad van toezicht
omtrent zijn taak inzake de jaarrekening, de jaarlijkse begroting en de meerjarenbegroting,
alsmede het voorbereiden van de daarop betrekking hebbende besluitvorming van de raad van
toezicht.
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4.

5.

De vaststelling van de begroting van het bestuur, van de beleidsplannen en van de contributie
behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
Het bestuur vraagt, onder kennisgeving van taakstellende budgetten, tijdig aan de secties en
verantwoordelijke budgetbewakers om de sectiebegroting op te stellen aansluitend op de
sectiebeleidsplannen. Het bestuur keurt de sectiebegrotingen goed en neemt deze op in de
activiteitenbegroting voor het verenigingsjaar. Het bestuur legt de opgestelde beleidsplannen,
meerjarenbegroting en activiteitenbegroting voor elk verenigingsjaar voor ter beoordeling aan de
ledenraad. De ledenraad stelt de activiteitenbegroting vast na kennis te hebben genomen van het
oordeel van de auditcommissie.
Indien de ledenraad over de in het vorige lid bedoelde voorstellen van het bestuur geen positief
oordeel geeft, kan de ledenraad het bestuur opdragen alternatieve voorstellen te presenteren.

HOOFDSTUK 7: GEWESTEN.
In de statuten is er ruimte gelaten voor het ontstaan van netwerken, waarin zoals verwoord in de nota
van 28 juni 2014, gedacht kan worden aan een programmatische vorm waarbij gewesten, met de
voorzitters van de gewestelijke besturen als opdrachtnemers namens de gewesten, samen met het
bondsbureau en anderen zullen bekijken welke netwerkvormen het meest functioneel en effectief
kunnen zijn. Op het moment dat dit concreet vorm en inhoud heeft gekregen, zal in dit reglement
daaraan nadere uitwerking worden gegeven.
Gewesten.
Artikel 18
De ledenraad heeft bij het vaststellen van dit algemeen reglement de navolgende gewesten bepaald:
a. Groningen;
b. Friesland;
c. Drenthe;
d. Overijssel;
e. Gelderland;
f. Noord Brabant-Limburg-Zeeland;
g. Zuid-Holland;
h. Noord-Holland/Utrecht.
Samenwerking en verbinding met de gewesten door het bestuur en de raad van toezicht.
Artikel 19
Het bestuur (in casu de directeur-bestuurder) zal – waarvan ten minste een keer per jaar in combinatie
met een vertegenwoordiging uit de raad van toezicht - ten minste twee keer per jaar een vast overleg
hebben waarin informatie over en weer wordt gedeeld met de gewestelijke besturen. Een en ander kan
los worden gezien van de al in de structuur of werkwijze van de bond vastgelegde verbindingen en
overleggen (zoals in het kader van de Planning- en Controlcyclus) met de gewestelijke besturen en/of
voorzitters van de gewestelijke besturen.
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Artikel 20
Ten minste eenmaal per jaar zal de directeur-bestuurder en een lid van de raad van toezicht aanwezig
zijn bij een gewestelijke algemene (leden)vergadering van elk gewest.
Artikel 21
Met betrekking tot de aanbieding van beleidsvoorstellen betreffende sportparticipatie, waarop
instemming van de ledenraad of goedkeuring van de raad van toezicht aan de orde is, zal telkens
worden aangegeven op welke wijze (proces en inhoudelijk) gewesten casu quo gewone leden
(verenigingen) zijn betrokken.
Artikel 22
1. De in artikel 21 van dit reglement bedoelde beleidsvoorstellen zullen ten behoeve van het bestuur
in beginsel worden voorzien van advies door een vaste expertgroep i.o., waarvan de leden zijn
benoemd door de raad van toezicht en waarvan in ieder geval permanent deel zullen uitmaken de
voorzitters van de gewestelijke besturen. De voorzitter van de expertgroep i.o. wordt door de
Raad van Toezicht in functie benoemd.
2. De expertgroep i.o. zal dienen als klankbord van het bestuur op het terrein van sportparticipatie in
de breedste zin. De expertgroep i.o. kan worden betrokken bij de voorbereiding van
beleidsvoorstellen conform artikel 21 van dit reglement en ongevraagd advies verstrekken aan het
bestuur.
3. De expertgroep i.o. overlegt ten minste drie keer per jaar, waarbij de agenda wordt bepaald door
de voorzitter van de expertgroep i.o. tezamen met de directeur/bestuurder.

HOOFDSTUK 8: VERENIGING(EN) ATLETEN.
Artikel 23
1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 4 van de statuten, worden door de gezamenlijke
besturen van de topsportleden-atletenverenigingen uit de leden van de topsportledenatletenverenigingen drie topsportafgevaardigden-atleten gekozen.
2. Topsportafgevaardigden-atleten worden gekozen voor een periode van ten hoogste drie jaar en
zijn, al dan niet aansluitend, ten hoogste tweemaal herkiesbaar, telkens voor een periode van ten
hoogste drie jaar. Alleen meerderjarige natuurlijke personen kunnen tot topsportafgevaardigdeatleten worden gekozen. Een lid van een commissie bedoeld in artikel 16 leden 4 en 5 van de
statuten of van een sectiebestuur kan niet tot topsportafgevaardigde-atleten worden gekozen.
3. Hetgeen in artikel 23 van de statuten omtrent vergaderingen en besluitvorming van de raad van
toezicht is opgenomen, is van overeenkomstige toepassing op vergaderingen en besluitvorming
van de gezamenlijke besturen van de topsportleden-atletenverenigingen, met dien verstande dat:
a. een vergadering van de gezamenlijke besturen van de topsportleden-atletenverenigingen
wordt gehouden indien en zodra een topsportafgevaardigde-atleten moet worden gekozen
dan wel ontslagen;
b. de voorzitter van het bestuur van elke topsportleden-atletenvereniging, elk bestuurslid en elk
lid van de raad van toezicht alsdan een vergadering van de gezamenlijke besturen van de
topsportleden-atletenverenigingen bijeen kan (doen) roepen;
c. het bestuur van elke topsportleden-atletenvereniging één bestuurder uit zijn midden, bij
voorkeur de voorzitter van het betreffende bestuur, afvaardigt naar een vergadering van de
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4.

5.

6.

gezamenlijke besturen en dat door elke zodanige afgevaardigde bestuurder, namens het
desbetreffende bestuur, één stem kan worden uitgebracht op die vergadering;
d. de sub c bedoelde afgevaardigde bestuurders derhalve toegang hebben tot een vergadering
van de gezamenlijke besturen van de topsportleden-atletenverenigingen, alsmede zij die door
de ter vergadering aanwezige afgevaardigde bestuurders worden toegelaten;
e. een vergadering van de gezamenlijke besturen van de topsportleden-atletenverenigingen zelf
in haar leiding voorziet en dat tot dat ogenblik het voorzitterschap waargenomen wordt door
de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige afgevaardigde bestuurder als bedoeld in sub c.
Van de verkiezing van een topsportafgevaardigde-atleten wordt terstond na afloop van de
vergadering van de gezamenlijke besturen van de topsportleden-atletenverenigingen waarin deze
verkiezing plaatsvond, schriftelijk of langs elektronische weg, door of namens de voorzitter van
de betreffende vergadering, schriftelijk of langs elektronische weg mededeling gedaan aan het
bestuur. Alleen de op voor omschreven wijze gekozen en bij het bestuur aangemelde
topsportafgevaardigden-atleten kunnen stemrecht uitoefenen ter vergadering van de ledenraad.
Het bestuur houdt een rooster van aftreden van topsportafgevaardigden-atleten bij. Een tussentijds
verkozen topsportafgevaardigde-atleten neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn
voorganger in.
Van het ontslag van een topsportafgevaardigde-atleten wordt terstond na afloop van de
vergadering van de gezamenlijke besturen van de topsportleden-atletenverenigingen waarin dit
ontslag plaatsvond, schriftelijk of langs elektronische weg, door of namens de voorzitter van de
betreffende vergadering, schriftelijk of langs elektronische weg mededeling gedaan aan het
bestuur.
Indien een topsportafgevaardigde-atleten gefungeerd op grond van het bepaalde in artikel 11 lid 9
van de statuten, dient bovendien deze topsportafgevaardigde-atleten zelf, dan wel de voorzitter
van het bestuur van de betrokken topsportleden-atletenvereniging, daarvan terstond, schriftelijk of
langs elektronische weg mededeling te doen aan het bestuur.

HOOFDSTUK 9: VERENIGING DIRECTE LEDEN.
Pm.
HOOFDSTUK 10: BONDSBUREAU.
Bondsbureau.
Artikel 24
1. De bond en met name het bestuur kunnen zich bij de uitoefening van hun taken laten bijstaan
door het bondsbureau.
2. De gewone leden van de bond kunnen een beroep doen op het bondsbureau voor advies en
informatie.
3. Het bondsbureau staat onder leiding van het bestuur.
4. De taken en bevoegdheden van het bondsbureau zijn vastgelegd in een statuut dat wordt
vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de raad van toezicht.
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HOOFDSTUK 11: WIJZIGINGEN.
Wijziging algemeen reglement.
Artikel 25
1. Het algemeen reglement wordt na vooraf goedkeuring door de raad van toezicht , vastgesteld door
de ledenraad.
2. Het algemeen reglement kan slechts worden gewijzigd door een besluit van de ledenraad.
3. Een besluit tot wijziging van het algemeen reglement behoeft de goedkeuring van de raad van
toezicht en een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
4. Een wijziging van het algemeen reglement treedt in werking op de dag zoals door de ledenraad
besloten en nadat publicatie van het besluit in het hiervoor aangewezen bondsorgaan heeft
plaatsgevonden.
HOOFDSTUK 12: SLOTBEPALINGEN.
Artikel 26
Onverminderd het bepaalde in artikel 27 lid 3 van de statuten en artikel 14 van dit reglement, beslist
het bestuur in alle gevallen, waarin noch de wet, noch deze statuten, noch de reglementen van de bond
voorzien, nadat het bestuur de raad van toezicht in de gelegenheid heeft gesteld om, indien dit naar de
mening van de raad van toezicht nodig is, aan een dergelijk besluit goedkeuring te verlenen.
Artikel 27
Dit reglement, aan te halen als Algemeen Reglement, treedt in werking op 1 oktober 2016 en vervangt
alle vóór die datum vastgestelde algemeen reglementen van de bond.
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