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STATUTENWIJZIGING

Op éénentwintig december tweeduizend twintig is voor mij, mr. Eveline Schot,
notaris te Amsterdam, verschenen:
mevrouw Chahrazad Sbai, met kantooradres 1025 WP Amsterdam,
Buikslotermeerplein 424 a, geboren te Enschede op achttien september
negentienhonderd éénennegentig, te dezen handelend als schriftelijk
gevolmachtigde, zulks blijkens de aan deze akte gehechte onderhandse akte van
volmacht van de vereniging: Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie,
statutair gevestigd te Beekbergen (gemeente Apeldoorn), kantoorhoudende te 7361
GT Beekbergen, Lage Bergweg 10, ingeschreven in het register van de Kamers van
Koophandel onder nummer 08081494, hierna te noemen: de Vereniging.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat:
1. de bondsraadvergadering van de Vereniging op respectievelijk elf december
tweeduizend negentien, drieëntwintig april tweeduizend twintig en éénendertig
oktober tweeduizend twintig rechtsgeldig heeft besloten de statuten van de
Vereniging geheel te wijzigen van welk besluit blijkt uit een aan deze akte
gehecht besluit van de bondsraadvergadering waarin is geconstateerd dat de
bestuurders in staat zijn gesteld advies te geven.
2. de statuten van de Vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden voor
mij, notaris op zestien augustus tweeduizend negentien.
Op grond van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon, handelend als
gemeld, dat de statuten van de Vereniging bij dezen worden gewijzigd en met
ingang van vandaag luiden als volgt:
STATUTEN.
INHOUDSOPGAVE
ALGEMEEN
Artikel 1.
Naam en zetel
Artikel 2.
Doel
Artikel 3.
Duur en boekjaar
Artikel 4.
Inrichting en organen
LIDMAATSCHAP
Artikel 5.
Leden
Artikel 6.
Verkrijging van het lidmaatschap
Artikel 7.
Verplichtingen van de leden
Artikel 8.
Einde lidmaatschap
BONDSRAAD
Artikel 9.
Taak, vergaderingen en agenda
Artikel 10.
Samenstelling bondsraadvergadering
Artikel 11.
Vertegenwoordigers Bondsraad
Artikel 12.
Stemrecht, recht van discussie, vertegenwoordiging en
machtiging in de Bondsraad
BONDSBESTUUR
Artikel 13.
Samenstelling, kandidaatstelling, benoeming en
zittingstermijn Bondsbestuur
Artikel 14.
Bevoegdheden Bondsbestuur
Artikel 15.
Besluitvorming Bondsbestuur
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Artikel 16.
Bondsbureau en directeur KNGU
FINANCIËN
Artikel 17.
Geldmiddelen
BONDSCOMMISSIES
Artikel 18.
Bondscommissies
Artikel 19.
Schorsing van besluiten
REGLEMENTEN EN RECHTSPRAAK
Artikel 20.
Huishoudelijk reglement en andere reglementen
Artikel 21.
Instituut Sportrechtspraak
Artikel 22.
Derdenbeding Dopingautoriteit
Artikel 23.
Schorsing
SLOTBEPALINGEN
Artikel 24.
Statutenwijziging
Artikel 25.
Ontbinding
ALGEMEEN
Artikel 1.
Naam en zetel
1. De Vereniging draagt de naam: Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie,
hierna te noemen de KNGU of de Bond.
2. Zij heeft haar zetel te Beekbergen (gemeente Apeldoorn).
Artikel 2.
Doel
1. De KNGU stelt zich ten doel:
a. het bevorderen en het doen bevorderen van het beoefenen van de
gymnastiek in al haar verschijningsvormen;
b. het verenigen van alle beoefenaars van de gymnastiek in Nederland in één
sportbond;
c. alles te doen wat tot het doel bevorderlijk kan zijn.
2. Bij het uitwerken van dit doel hanteert de KNGU daarbij als uitgangspunten:
a. het erkennen en eerbiedigen van het recht op eigen identiteit op grond
van overtuiging, geloof, ras, geslacht, geaardheid en taal van alle leden;
b. het scheppen van zodanige voorwaarden dat, met respect voor elkaars
opvattingen en op basis van gelijkwaardigheid, recht wordt gedaan aan de
beleving van het lidmaatschap en/of de sportbeoefening van de leden.
Artikel 3.
Duur en boekjaar.
1. De KNGU is op één januari negentienhonderd negenennegentig ontstaan uit
het samengaan van:
a. de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond (KNGB), ontstaan op één juli
negentienhonderd zevenentachtig (1 juli 1987) uit het samengaan van:
het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond (KNGV), opgericht op
vijftien maart achttienhonderdachtenzestig (15 maart 1868) en
de Nederlandse Katholieke Gymnastiek Bond (NKGB), opgericht op
acht mei negentienhonderd éénentwintig (8 mei 1921);
b. het Koninklijk Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond (KNCGV),
opgericht op zesentwintig maart negentienhonderd tien (26 maart 1910).
2. Als oprichtingsdatum wordt aangehouden vijftien maart achttienhonderd
achtenzestig (15 maart 1868).
3. De KNGU is aangegaan voor onbepaalde tijd.
4. Het boekjaar loopt van één (1) januari tot en met éénendertig (31) december.
Artikel 4.
Inrichting en organen.
1. Organen van de KNGU zijn:
a. de algemene vergadering, hierna te noemen de Bondsraad;
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b.
c.

het Bondsbestuur;
de bondscommissies, te weten de atletencommissie, de
toetsingscommissie en de kiescommissie;
d. de aanklager, tuchtcommissie en de commissie van beroep van de
Stichting Instituut Sportrechtspraak (hierna ook te noemen: Instituut
Sportrechtspraak) voor zover de rechtspraak in de KNGU krachtens deze
statuten daaraan is opgedragen.
2. De organen als bedoeld in het eerste lid bezitten geen rechtspersoonlijkheid.
3. Leden van de organen genoemd in het eerste lid, onder a., b. en c en leden
van overige commissies zijn vrijwilligers. In het huishoudelijk reglement is de
verdere inrichting van de KNGU door middel van commissies die geen orgaan
zijn opgenomen.
4. Bij de selectie voor alle functies die in en namens de KNGU worden vervuld
heeft iedereen gelijke kansen en wordt geen ongeoorloofd onderscheid
gemaakt naar sekse, seksuele voorkeur, religie, huidskleur, nationaliteit,
culturele achtergrond, leeftijd of gezondheid. KNGU bevordert diversiteit in alle
geledingen.
LIDMAATSCHAP
Artikel 5.
Leden.
1. De KNGU kent als leden de hierna volgende organisaties die het in artikel 2
gestelde doel onderschrijven en tevens de hierna genoemde personen:
Organisaties
a. gewone leden;
b. kandidaat-gewone leden;
c. buitengewone leden;
Personen
d. clubleden;
e. individuele leden;
f. leden van verdienste;
g. ereleden.
Daar waar in deze statuten wordt gesproken van leden, worden daaronder de
onder a tot en met g genoemde leden begrepen tenzij uit de desbetreffende
tekst anders blijkt.
Daar waar in deze statuten wordt gesproken van gewone leden, worden
daaronder tevens de kandidaat-gewone leden begrepen tenzij uit de
desbetreffende tekst anders blijkt.
Voorwaarden om als lid te worden toegelaten worden nader geregeld in het
huishoudelijk reglement van de KNGU.
2. a. Gewone leden zijn in Nederland gevestigde verenigingen van natuurlijke
personen, met door de algemene vergadering van die vereniging
vastgestelde en schriftelijk vastgelegde statuten, die als zodanig zijn
toegelaten.
b. Kandidaat-gewone leden zijn in Nederland gevestigde verenigingen van
natuurlijke personen die als kandidaat-gewoon lid zijn toegelaten.
c. Buitengewone leden zijn:
1. in Nederland gevestigde rechtspersonen, geen vereniging zijnde, die
als buitengewoon lid zijn toegelaten;
2. in Nederland gevestigde ondernemingen, geen rechtspersoon zijnde,
als zodanig ingeschreven in het handelsregister, die als buitengewoon
lid zijn toegelaten.
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d.

Clubleden zijn natuurlijke personen, die lid zijn van een vereniging als
bedoeld onder a of b, dan wel in een soortgelijke hoedanigheid zijn
ingeschreven bij een buitengewoon lid als bedoeld onder c.
e. Individuele leden zijn natuurlijke personen, die voldoen aan de
specifieke voorwaarden opgenomen in het huishoudelijk reglement voor
het individueel lidmaatschap en als individueel lid zijn toegelaten.
f. Leden van verdienste en ereleden zijn natuurlijke personen die als
zodanig zijn benoemd door de Bondsraad met een meerderheid van ten
minste drie vierde van de uitgebrachte geldige stemmen. In het
huishoudelijk reglement is geregeld in welke gevallen het lidmaatschap van
verdienste en het erelidmaatschap kan worden verleend. Leden van
verdienste en ereleden worden, voor zover zij niet tevens clublid zijn van
de KNGU, beschouwd als clublid.
3. Het lidmaatschap van de in het eerste lid, onder d, e en f bedoelde natuurlijke
personen is persoonlijk en niet overdraagbaar noch vatbaar om door
erfopvolging te worden verkregen.
Artikel 6.
Verkrijging van het lidmaatschap.
1. Over toelating van gewone leden, kandidaat-gewone leden, buitengewone
leden en individuele leden beslist het Bondsbestuur. Bij niet-toelating kan de
Bondsraad alsnog tot toelating besluiten.
2. Gewone leden, kandidaat-gewone leden en buitengewone leden zijn verplicht
in hun statuten, of, indien een buitengewoon lid niet beschikt over statuten, in
eigen voor de ingeschrevenen kenbare regels, zodanige bepalingen op te
nemen dat wordt voldaan aan de verplichtingen die gelden voor het kunnen
worden van lid van de KNGU en zijn ervoor verantwoordelijk dat personen die
namens of in opdracht van hen optreden de voor clubleden geldende rechten
en plichten jegens de KNGU naleven.
3. Bij toelating als kandidaat-gewoon lid wordt door het Bondsbestuur de duur
van dit lidmaatschap bepaald; deze periode bedraagt ten hoogste één (1) jaar.
4. Hij, die als lid of in een soortgelijke hoedanigheid tot een gewoon lid,
kandidaat-gewoon lid of buitengewoon lid van de KNGU wordt toegelaten,
wordt daardoor tevens toegelaten als clublid van de KNGU. Door aanvaarding
van het lidmaatschap van het gewone lid verplicht hij zich tevens tot
aanvaarding van het lidmaatschap van de KNGU.
5. Het lidmaatschap en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen gaan
in op de dag, volgend op de dag van toelating als lid.
Artikel 7.
Verplichtingen van de leden
1. Leden van de KNGU zijn verplicht:
a. de statuten en het huishoudelijk reglement van de KNGU, de reglementen
en besluiten van haar organen als bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder a
en b, alsmede de statuten, reglementen en besluiten van het Instituut
Sportrechtspraak als bedoeld in artikel 21 te aanvaarden en na te (doen)
leven;
b. zich te onthouden van gedragingen en/of handelingen die de belangen van
de KNGU en/of van de gymnastiek schaden of kunnen schaden;
c. alle overige verplichtingen die uit het lidmaatschap van de KNGU
voortvloeien te aanvaarden en na te komen.
2. Behoudens de in de statuten en het huishoudelijk reglement vermelde
verplichtingen kunnen aan leden slechts verplichtingen worden opgelegd door
de Bondsraad.
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3.

Door de KNGU kunnen ten laste van de leden geen verplichtingen worden
aangegaan, dan nadat het Bondsbestuur door de Bondsraad hiervoor
vertegenwoordigingsbevoegd is verklaard.
4. Binnen een maand nadat hem een besluit, waarbij de verplichtingen van de
leden van niet-geldelijke aard zijn verzwaard, is bekend geworden of is
medegedeeld, kan een gewoon lid door opzegging van zijn lidmaatschap de
toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten.
5. Binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de
KNGU in een andere rechtsvorm of tot fusie dan wel splitsing, kan een gewoon
lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen.
6. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap de
toepasselijkheid van een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van
geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. De contributie
blijft verschuldigd tot en met het moment dat het lidmaatschap op basis van
artikel 8 eindigt.
Artikel 8.
Einde lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. van een gewoon, respectievelijk buitengewoon lid door:
opzegging door het lid of door de KNGU;
besluiten als genoemd in het tweede en derde lid van dit artikel;
door ontzetting (royement) door de tuchtcommissie, respectievelijk
commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak;
het ophouden van bestaan.
b. van een kandidaat-gewoon lid bovendien door:
het verstrijken van de periode waarvoor het kandidaat-gewoon lid
conform artikel 6, tweede lid, als zodanig was toegelaten zonder
inmiddels het gewone lidmaatschap te hebben verkregen.
c. van een clublid en individueel lid door:
overlijden;
ontzetting (royement);
opzegging;
het niet langer voldoen aan de verplichtingen voor het
clublidmaatschap respectievelijk individueel lidmaatschap.
d. van een lid van verdienste of erelid door:
opzegging door het lid van verdienste of erelid;
overlijden;
het ontnemen van het erelidmaatschap of het lidmaatschap van
verdienste door de Bondsraad met een meerderheid van ten minste
drie vierde van de uitgebrachte geldige stemmen.
2. Door fusie van een gewoon of een buitengewoon lid met een andere
rechtspersoon gaat het lidmaatschap niet vanzelf over op de verkrijgende
rechtspersoon. Het Bondsbestuur dient hiertoe telkens een besluit te nemen.
3. Indien, bij besluit van de algemene vergadering of orgaan met eenzelfde
bevoegdheid van een gewoon lid, kandidaat-gewoon lid of buitengewoon lid,
de rechtspersoon wordt gesplitst, delen worden afgescheiden of een andere
rechtspersoon wordt geïnstitutionaliseerd, vervalt het lidmaatschap voor het
gewone lid, kandidaat-gewone lid of buitengewone lid dat tot de splitsing
besloot.
4. Opzegging namens de KNGU geschiedt door het Bondsbestuur en kan slechts
geschieden:
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a.

indien een lid heeft opgehouden te voldoen aan de verplichtingen voor het
lidmaatschap;
b. indien van de KNGU redelijkerwijs niet kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren;
c. indien een lid, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder a, b of c, beoefenaars
van de gymnastiek in Nederland kent die jegens dat lid rechten en plichten
hebben gelijk of grotendeels gelijk aan die van clubleden, zonder dat deze
beoefenaars als clublid bij de KNGU zijn aangemeld.
5. Opzegging van het gewone en het buitengewone lidmaatschap kan slechts
geschieden tegen het einde van het boekjaar van de KNGU en met
inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden.
Deze vormen van het lidmaatschap kunnen echter met onmiddellijke ingang
door opzegging worden beëindigd, indien van de KNGU of van het lid
redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
Opzegging van het kandidaat-gewone lidmaatschap kan zowel door het
kandidaat-gewone lid als door de KNGU te allen tijde met onmiddellijke ingang
geschieden.
6. Een opzegging in strijd met het in het vijfde lid bepaalde doet het lidmaatschap
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen
was opgezegd.
7. a. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken, indien een lid:
1. in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de
KNGU of van een van haar organen;
2. de KNGU op onredelijke wijze benadeelt.
b. Ontzetting uit het lidmaatschap namens de KNGU kan slechts geschieden
bij wijze van tuchtrechtelijke maatregel, uitgesproken door de
tuchtcommissie respectievelijk commissie van beroep van het Instituut
Sportrechtspraak.
8. a. Een lid dat heeft opgezegd wordt in afwijking van het vijfde lid geacht nog
lid te zijn tot ten hoogste het einde van het boekjaar volgend op het jaar
waarin werd opgezegd, zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke
verplichtingen ten opzichte van de KNGU of van één van haar organen, of
zolang enige andere aangelegenheid waarbij het lid is betrokken niet is
afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin
begrepen. Gedurende deze periode kan het lid geen rechten uitoefenen,
met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijn in beroep te
gaan.
b. Het gestelde in punt a is niet van toepassing ingeval van overlijden van
een clublid of individueel lid.
BONDSRAAD
Artikel 9.
Taak, vergaderingen en agenda.
1. De Bondsraad neemt al die besluiten, die nuttig of nodig geacht worden voor
een goed functioneren van de KNGU, voor zover de bevoegdheid daartoe niet
door de wet of deze statuten aan andere organen is opgedragen.
2. Driemaal per jaar wordt een gewone vergadering van de Bondsraad gehouden.
De agenda voor de vergadering wordt ten minste twee weken voorafgaand aan
de vergadering door het Bondsbestuur aan alle leden van de Bondsraad
toegezonden.
3. De Bondsraad bepaalt de datum van de gewone vergadering en stelt deze
minimaal tien (10) weken voordat deze plaatsvindt vast. Indien door bijzondere
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omstandigheden de door de Bondsraad vastgestelde datum voor het houden
van een vergadering niet kan worden gehandhaafd, kan het Bondsbestuur, na
overleg met de Bondsraad, besluiten de vergadering op een andere datum te
doen plaatsvinden.
4. Buitengewone vergaderingen van de Bondsraad worden bijeengeroepen door:
a. het Bondsbestuur, zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt;
b. het Bondsbestuur, indien daarom schriftelijk wordt verzocht door ten
minste twee leden van de Bondsraad;
c. de indieners van het verzoek als genoemd onder b, indien aan dit verzoek
binnen veertien (14) dagen geen gevolg is gegeven. Indien deze
vergadering niet bijeen wordt geroepen op de wijze waarop het
Bondsbestuur de vergadering van de Bondsraad bijeenroept, dienen in ten
minste drie (3) veelgelezen landelijke dagbladen oproepingsadvertenties te
worden geplaatst.
5. Het Bondsbestuur bepaalt de datum van een buitengewone vergadering na
overleg met de Bondsraad. Indien een buitengewone vergadering dient te
worden belegd op basis van een verzoek, als bedoeld in het vierde lid onder b.,
doet het Bondsbestuur binnen veertien dagen mededeling aan de indieners van
voornoemd verzoek van haar voornemen tot het beleggen van een
buitengewone vergadering en wordt de datum, in zoverre in afwijking van de
eerste volzin, in ieder geval in overleg met de indieners van het verzoek
bepaald. Indien het vierde lid, onder c, eerste volzin van toepassing is, bepalen
de indieners van het verzoek de datum na overleg met de overige leden van de
Bondsraad.
6. Het Bondsbestuur roept onder opgave van de (voorlopige) agenda een
buitengewone vergadering ten minste twee weken tevoren bijeen, de dag van
de vergadering niet meegerekend, door middel van publicatie in een officieel
communicatiemiddel van de KNGU en rechtstreeks aan de deelnemers van de
Bondsraad, genoemd in artikel 10, eerste lid. Tevens zendt het Bondsbestuur
tegelijkertijd de stukken die betrekking hebben op de in de desbetreffende
vergadering te behandelen onderwerpen naar genoemde deelnemers van de
Bondsraad. Het Bondsbestuur informeert daarnaast ook de gewone en
buitengewone leden over de datum van de vergadering en de plaats waar de
vermelde stukken te raadplegen zijn zulks met inachtneming van een termijn
van twee weken vóór de vergadering.
7. In afwijking van het zesde lid kan het Bondsbestuur besluiten in bijzondere
gevallen de oproepingstermijn te bekorten. Het Bondsbestuur motiveert bij de
oproeping waarom van de oproepingstermijn genoemd in het zesde lid wordt
afgeweken.
8. Naast het Bondsbestuur heeft elk lid van de Bondsraad het recht voorstellen op
de agenda van de gewone vergadering te doen plaatsen. Deze voorstellen
dienen uiterlijk zes weken vóór de gewone vergadering schriftelijk ter kennis
van het Bondsbestuur te zijn gebracht.
9. Op geagendeerde voorstellen kunnen amendementen worden ingediend. Een
amendement dient schriftelijk te zijn vastgelegd en moet worden ondertekend
door ten minste drie stemgerechtigden. Het Bondsbestuur is niettemin bevoegd
mondeling ingediende amendementen over te nemen.
10. Indien het Bondsbestuur bij de oproeping tot een vergadering de mogelijkheid
daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun stemrecht door middel van
een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden
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te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de
beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) het lid
kan worden geïdentificeerd, (iii) het lid rechtstreeks kan kennisnemen van de
verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is
geopend, het lid kan deelnemen aan de beraadslagingen.
Indien het Bondsbestuur de mogelijkheid daartoe heeft geopend, kunnen
stemmen voorafgaand aan de vergadering via een elektronisch
communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste
dag voor die van de vergadering, op een speciaal daartoe aangewezen emailadres.
Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de vergadering
worden uitgebracht.
Artikel 10. Samenstelling bondsraadvergadering
1. De Bondsraad bestaat uit de gekozen vertegenwoordigers uit de leden van de
KNGU (bondsraadsleden). Deze vertegenwoordigers mogen op generlei wijze
een functie binnen de KNGU bekleden, behoudens functies binnen
buitengewone en (kandidaat-)gewone leden. Per buitengewoon of (kandidaat)gewoon lid kan slechts één vertegenwoordiger worden benoemd.
2. Bij de vergaderingen van de Bondsraad zijn tevens aanwezig:
a. de leden van het Bondsbestuur. De voorzitter van het Bondsbestuur
fungeert tevens als voorzitter van de bondsraadvergadering;
b. de directeur KNGU (ambtelijk secretaris van het Bondsbestuur).
3. Vertegenwoordigers van gewone en buitengewone leden alsmede clubleden,
individuele leden, leden van verdienste, ereleden en donateurs kunnen de
bondsraadsvergadering als toehoorder bijwonen
4. Het Bondsbestuur en de Bondsraad zijn bevoegd functionarissen en/of
adviseurs van de KNGU uit te nodigen de Bondsraad bij te wonen en zo nodig
het woord te laten voeren.
5. De Bondsraad of het Bondsbestuur kan besluiten toestemming te verlenen aan
vertegenwoordigers van organisaties of andere personen, die geen lid zijn van
de KNGU, de vergaderingen bij te wonen en zo nodig het woord te voeren.
6. De Bondsraad kan gemotiveerd besluiten de algemene vergadering voor de
duur van de vergadering of een deel daarvan een besloten karakter te geven.
In dit geval deelt de voorzitter mede welke van de onder het derde tot en met
vijfde lid genoemde personen de vergadering dienen te verlaten.
Artikel 11. Vertegenwoordigers Bondsraad
1. De bondsraadsleden worden gekozen door alle gewone, buitengewone en
individuele leden op basis van een in het vijfde lid beschreven staffel. De
individuele leden hebben als collectief stemrecht.
2. De Bondsraad bestaat uit elf (11) leden. Deze leden hebben allen een eigen
aandachtsgebied. Er vinden verkiezingen plaats voor de elf (11)
bondsraadleden. De aandachtsgebieden zijn omschreven in het huishoudelijk
reglement.
3. De Bondsraad blijft bevoegd om besluiten te nemen indien ten minste zes (6)
leden vertegenwoordigd zijn in de bondsraadvergadering. Indien meer dan vijf
(5) bondsraadleden hun functie tussentijds neerleggen of aangeven
voornemens zijn hun functie eerder dan de eerstvolgende verkiezingen neer te
leggen, organiseert het Bondsbestuur op zo kort mogelijke termijn extra
bondsraadverkiezingen.
4. De personen bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder d, e en f kunnen zich
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kandidaat stellen voor het bondsraadlidmaatschap en worden daartoe
beoordeeld door een kiescommissie. Het lidmaatschap van de Bondsraad is
onverenigbaar met het lidmaatschap van een van de andere in artikel 4
genoemde organen van de KNGU of een commissie als bedoeld in artikel 4,
derde lid.
5. Ieder gewoon en buitengewoon lid brengt één stem per verkiesbare zetel uit.
Het aantal geregistreerde clubleden van dit lid op de eerste dag van het
kwartaal waarin de verkiezing plaatsvindt bepaalt de zwaarte van de stem
conform een staffel. De stem van gewone leden en buitengewone leden met 1250 geregistreerde clubleden wordt met een factor 1 vermenigvuldigd, de stem
van leden met 251-500 geregistreerde clubleden met een factor 3 en de stem
van leden met meer dan 500 geregistreerde clubleden met een factor 5. De
collectieve stem van de individuele leden wordt naar rato van het aantal
stemgerechtigde individuele leden verdeelt over de verschillende kandidaten
waar een of meer individuele leden een stem op heeft uitgebracht. Voor de
collectieve stem van de individuele leden geldt een vermenigvuldigingsfactor
conform het genoemde in de derde volzin, afhankelijk van het aantal
individuele leden.
6. Bondsraadsleden worden in beginsel voor vier (4) jaar benoemd. Van alle
aandachtsgebieden behalve die waarvoor slechts één bondsraadlid is benoemd
treedt telkens de helft van bondsraadleden om de twee (2) jaar af. Aftredende
bondsraadsleden zijn ter stond herbenoembaar tot een maximum van drie
zittingstermijnen.
7. In afwijking van het zesde lid kan de Bondsraad met tweederde (2/3e) van alle
geldig uitgebrachte stemmen besluiten een bondsraadlid zijn lidmaatschap af
te nemen indien hij de aan de Bondsraad opgedragen taken niet op een
behoorlijke wijze vervult. Tussentijds aftredende bondsraadleden kunnen in
geval zij aftreden binnen een jaar na de laatste bondsraadverkiezingen
vervangen worden door de niet verkozen kandidaat met de meeste stemmen
op het betreffende aandachtsgebied bij de laatste bondsraadverkiezingen. In
overige gevallen wordt het tussentijds aftredende bondsraadlid vervangen bij
de eerstvolgende verkiezingen.
8. De taken van de kiescommissie, de samenstelling en benoeming daarvan, de
procedure van aanmelding voor het bondsraadlidmaatschap, de wijze van
publicatie van de kieslijsten, de wijze waarop de gewone leden, buitengewone
leden en individuele leden hun stem kunnen uitbrengen en de vaststelling en
publicatie van de verkiezingsuitslag worden geregeld in het huishoudelijk
reglement.
Artikel 12. Stemrecht, recht van discussie, vertegenwoordiging en
machtiging in de Bondsraad
1. Stemrecht hebben de gekozen bondsraadsleden als bedoeld in artikel 11,
eerste lid. Zij stemmen zonder last of ruggespraak, geheel zoals hen naar eer
en geweten voorkomt te zijn in het belang van de KNGU.
2. De navolgende personen zijn gerechtigd aan de discussies deel te nemen en
hebben uitsluitend een adviserende stem:
a. de leden van het Bondsbestuur;
b. de directeur KNGU;
c. diegenen die daartoe krachtens een besluit van het Bondsbestuur of de
Bondsraad toestemming hebben verkregen.
3. Een lid respectievelijk vertegenwoordiger van een lid, dat een beroep heeft
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ingesteld op de Bondsraad, heeft het recht van toegang tot de
bondsraadsvergadering en het recht van discussie voor de duur van de
behandeling van het beroep.
4. De overige aanwezigen kunnen uitsluitend toehoorder zijn.
5. De gekozen bondsraadsleden hebben ieder een gelijke stem.
6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de
vergadering anders bepaalt.
7. Uitsluitend ter vergadering in persoon aanwezige stemgerechtigden zijn
bevoegd tot het uitbrengen van een stem. Stemmen bij volmacht is niet
toegestaan.
8. Tenzij in de statuten of het huishoudelijk reglement anders is bepaald, worden
alle besluiten van de Bondsraad genomen met meer dan de helft van de
uitgebrachte geldige stemmen, waarbij blanco stemmen als ongeldige
stemmen worden aangemerkt. Bij het staken van de stemmen over zaken
wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
9. Het huishoudelijk reglement kan nadere regels stellen met betrekking tot
stemmingen over personen, wanneer stemmen worden geacht ongeldig te zijn
en het vaststellen van besluiten.
BONDSBESTUUR
Artikel 13. Samenstelling, kandidaatstelling, benoeming en
zittingstermijn Bondsbestuur.
1. a. Het Bondsbestuur van de KNGU bestaat uit maximaal zeven (7) personen
te weten: voorzitter, penningmeester en overige bondsbestuursleden.
b. Bondsbestuursleden dienen meerderjarig en lid van de KNGU te zijn.
c. Het Bondsbestuur blijft bevoegd gedurende de tijd dat het bestuur uit ten
minste drie (3) leden bestaat;
d. Het Bondsbestuur is zodanig samengesteld dat het altijd uit minimaal
dertig procent (30%) vrouwen en dertig procent (30%) mannen bestaat.
2. De bondsbestuursleden worden door de Bondsraad benoemd op voordracht
van een door de Bondsraad ingestelde tijdelijke benoemingscommissie. De
benoemingscommissie bestaat uit een bondsbestuurslid, de directeur KNGU en
twee leden van de Bondsraad. De benoeming van voorzitter en
penningmeester geschiedt in functie.
3. Het Bondsbestuur en alle gewone, kandidaat-gewone en buitengewone leden
kunnen kandidaten voor een functie in het Bondsbestuur voorstellen. Tevens
kunnen clubleden en individuele leden zichzelf kandideren. De termijnen voor
en wijze waarop de kandidaatstelling plaatsvindt, is opgenomen in het
huishoudelijk reglement.
4. Bondsbestuursleden worden voor drie (3) jaar benoemd, met dien verstande
dat een bondsbestuurslid dat benoemd is op een positie waarvan de termijn
van zijn voorganger van drie (3) jaar sinds zijn laatste benoeming nog niet ten
einde was, de benoeming geldt tot het einde van het moment waarop
laatstgenoemde termijn zou eindigen. Per kalenderjaar start van maximaal
twee (2) bondsbestuursleden de zittingstermijn van drie (3) jaar.
5. Aftredende bondsbestuursleden zijn terstond herbenoembaar voor een nieuwe
zittingsperiode van drie (3) jaar. De maximale zittingstermijn bedraagt drie (3)
zittingsperiodes.
6. Het lidmaatschap van het Bondsbestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap
van de andere in artikel 4 genoemde organen van de KNGU of een commissie
als bedoeld in artikel 4, derde lid.
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7.

In een tussentijds optredende vacature kan het Bondsbestuur voorzien door
een benoeming die geldt tot de eerstvolgende bondsraadsvergadering. Het
tweede lid is van overeenkomstige toepassing
8. Een bondsbestuurslid kan, ook al is hij voor bepaalde tijd benoemd, te allen
tijde door de Bondsraad worden ontslagen of geschorst. Voor een dergelijk
besluit is een meerderheid vereist van ten minste twee derde van de
uitgebrachte geldige stemmen.
9. De schorsing van een bondsbestuurslid, die niet binnen drie (3) maanden
wordt gevolgd door ontslag, eindigt door verloop van die termijn.
Artikel 14. Bevoegdheden Bondsbestuur.
1. Behoudens beperkingen krachtens deze statuten is het Bondsbestuur belast
met het besturen van de KNGU. Voor een optimale realisatie van de technische
doelstelling van de KNGU stelt het Bondsbestuur landelijke technische
commissies in. Het Bondsbestuur kan ter uitvoering van aan hem opgedragen
taken ook andere commissies aanstellen. In het huishoudelijk reglement wordt
bepaald welke commissies door of namens het Bondsbestuur kunnen worden
ingesteld en welke taken daaraan worden opgedragen.
2. Het Bondsbestuur behoeft voorafgaande goedkeuring van de Bondsraad voor:
a. het aangaan van geldleningen;
b. het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
c. het sluiten van overeenkomsten waarbij de KNGU zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of
zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt;
d. de oprichting van en deelname in rechtspersonen;
e. het aangaan van verplichtingen als bedoeld in artikel 7, derde lid.
3. Het Bondsbestuur wijst jaarlijks een certificerend accountant aan voor
onderzoek van de balans en de staat van baten en lasten met toelichting.
4. De KNGU wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het Bondsbestuur.
De individuele leden van het Bondsbestuur en de directeur KNGU kunnen ieder
namens en voor rekening van de KNGU verplichtingen aangaan met een
waarde van ten hoogste vijfduizend Euro (€ 5000). Voor het aangaan van
overige verplichtingen dient de KNGU door minimaal twee (2) van de in de
tweede volzin genoemde personen vertegenwoordigd te worden.
5. Alle bondsbestuursleden en de directeur KNGU kunnen zich ter zake van hun
vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in het derde lid, door een
schriftelijk gevolmachtigde, onder de voorwaarden die uit de verstrekte
volmacht blijken, doen vertegenwoordigen.
6. Ieder bondsbestuurslid is tegenover de KNGU gehouden tot een behoorlijke
vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft
die tot de werkkring van twee of meer bondsbestuursleden behoort, is ieder
van hen voor het geheel aansprakelijk tenzij hij bewijst dat de tekortkoming
niet aan hem is te wijten en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van
maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
Artikel 15. Besluitvorming Bondsbestuur
1. Over alle binnen het Bondsbestuur voor besluitvorming voorliggende
voorstellen wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij enig
bondsbestuurslid anders wenst. In afwijking van de eerste volzin wordt over
voorstellen betreffende personen afzonderlijk en schriftelijk gestemd, tenzij de
vergadering anders wenst.
2. Een besluit wordt genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte,

12

geldige stemmen. Artikel 12, achtste lid, is van overeenkomstige toepassing.
Het huishoudelijk reglement kan nadere regels stellen met betrekking tot het
vaststellen van besluiten genomen door het Bondsbestuur.
Artikel 16. Bondsbureau en directeur KNGU
1. Voor de beleidsontwikkeling en de uitvoering van zijn werkzaamheden heeft de
KNGU een bureau, hierna te noemen het Bondsbureau.
2. Het Bondsbestuur is verantwoordelijk voor het Bondsbureau en bepaalt tevens
de inrichting van het bureau.
3. Het Bondsbureau staat onder leiding van de directeur KNGU. De directeur
KNGU is belast met de leiding van het Bondsbureau binnen de grenzen van de
door het Bondsbestuur te geven richtlijnen en machtigingen en is tevens
ambtelijk secretaris van het Bondsbestuur.
4. Het Bondsbestuur stelt de taken en bevoegdheden van de directeur bij
directiestatuut schriftelijk vast en is bevoegd dit directiestatuut te wijzigen. Het
directiestatuut dient te worden neergelegd ten kantore van het handelsregister.
Een exemplaar van het directiestatuut is voor alle leden beschikbaar op de
website van de KNGU.
5. De directeur KNGU wordt benoemd en ontslagen door het Bondsbestuur. Het
Bondsbestuur stelt tevens zijn arbeidsvoorwaarden vast.
FINANCIËN
Artikel 17. Geldmiddelen
1. De geldmiddelen van de KNGU bestaan uit:
a. contributies;
b. inschrijfgelden en entreegelden;
c. subsidies;
d. bijdragen van donateurs;
e. bijdragen van sponsors;
f. schenkingen, legaten en andere baten.
2. De Bondsraad stelt jaarlijks de contributie vast, die is verschuldigd door de
diverse categorieën van leden.
3. Vrijgesteld van contributie zijn de ereleden en leden van verdienste van de
KNGU.
4. Het Bondsbestuur stelt de minimumbijdrage van de donateurs vast.
5. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
BONDSCOMMISSIES
Artikel 18. Bondscommissies
1. De KNGU kent de volgende bondscommissies:
a. Kiescommissie
De leden van de kiescommissie worden benoemd door de Bondsraad.
b. Atletencommissie.
De leden van de atletencommissie worden benoemd door het
Bondsbestuur.
c. Toetsingscommissie
De leden van de toetsingscommissie worden benoemd door het
Bondsbestuur.
2. Voor de benoeming en zittingstermijn van leden van deze commissies is het
bepaalde in artikel 13, vierde en vijfde lid, van overeenkomstige toepassing.
3. Deze commissies fungeren onder de verantwoordelijkheid van het
Bondsbestuur en rapporteren daartoe aan de directeur KNGU.
3.
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4.

De regels met betrekking tot de inrichting, alsmede de taken en bevoegdheden
van deze commissies zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement.
Artikel 19. Schorsing van besluiten
1. Het Bondsbestuur is gerechtigd besluiten te schorsen van organen en
commissies van de KNGU met uitzondering van besluiten van de Bondsraad en
het Instituut Sportrechtspraak. De schorsing van het besluit wordt zo spoedig
mogelijk gemeld aan het orgaan dat het geschorste besluit genomen heeft en
binnen twee (2) weken aan de Bondsraad.
2. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter van de KNGU overgaan tot
schorsing van een besluit. Deze schorsing vervalt indien niet binnen twee (2)
weken bekrachtiging plaatsvindt door het Bondsbestuur.
3. De schorsing van een besluit is mogelijk indien:
a. het besluit strijdig wordt geacht met de statuten of reglementen van de
KNGU;
b. het besluit de belangen van de KNGU ernstig kan schaden dan wel;
c. strijdig wordt geacht met het door de Bondsraad vastgestelde beleid en/of
het beleid van het Bondsbestuur.
4. Het orgaan, waarvan het besluit is geschorst, kan binnen één (1) maand nadat
een besluit tot schorsing schriftelijk is medegedeeld, beroep aantekenen bij de
Bondsraad. De Bondsraad besluit op het beroep uiterlijk tijdens de
eerstvolgende bondsraadvergadering nadat het beroep is ingediend. Hangende
het beroep op de Bondsraad blijft het besluit geschorst.
5. Indien de Bondsraad het beroep ongegrond acht, vernietigt zij het genomen
besluit. Acht zij het beroep gegrond, dan heft de Bondsraad de schorsing op of
verzoekt hij het orgaan dat het besluit genomen heeft om een besluit te nemen
conform de door de Bondsraad geformuleerde aanwijzingen.
6. De schorsing van een besluit gaat na verloop van de in het vierde lid
genoemde beroepstermijn over in vernietiging tenzij beroep is aangetekend of
de Bondsraad de schorsing opheft.
REGLEMENTEN EN RECHTSPRAAK
Artikel 20. Huishoudelijk reglement en andere reglementen
1. Het Bondsbestuur stelt een voorstel tot een huishoudelijk reglement vast, dat
goedkeuring behoeft van de Bondsraad.
2. De Bondsraad kan ten aanzien van elk ander reglement dan het huishoudelijk
reglement besluiten dat dit zonder goedkeuring door de Bondsraad wordt
vastgesteld door het Bondsbestuur. Onverminderd het bepaalde in de eerste
volzin kan de Bondsraad ieder reglement door middel van een besluit van de
vergadering van de Bondsraad wijzigen.
3. In het huishoudelijk reglement wordt, in aanvulling op de statuten, nader
geregeld:
a. de organisatie en werkwijze van de KNGU;
b. de rechten en verplichtingen van de leden;
c. de mogelijkheden voor het Bondsbestuur om boetes op te leggen aan
leden bij overtreding van in het huishoudelijk reglement nader omschreven
bepalingen, de hoogte van die boetes en de wijze van beroep en bezwaar
tegen dergelijke besluiten van het Bondsbestuur;
d. al hetgeen verder de taken en inrichting van de KNGU betreft.
4. Het huishoudelijk reglement en andere binnen de KNGU geldende reglementen
mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet - ook waar die
geen dwingend recht bevat - of in strijd zijn met deze statuten.
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Artikel 21. Instituut Sportrechtspraak
1. Rechtspraak en geschillen
a. De in dit artikel bedoelde (tucht)rechtspraak en geschillenbeslechting is op
alle leden van de KNGU van toepassing. Aan de leden kunnen door het
Instituut Sportrechtspraak maatregelen worden opgelegd wegens het door
hen of degenen waarvoor zij op grond van artikel 6, tweede lid,
verantwoordelijk zijn niet naleven van de reglementen van de KNGU en de
reglementen van het Instituut Sportrechtspraak. Het Bondsbestuur is
verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de door het Instituut
Sportrechtspraak opgelegde maatregelen.
b. Op een overtreding van de statuten, reglementen en/of besluiten is de
tuchtrechtspraak van de KNGU van toepassing. Deze tuchtrechtspraak
geschiedt door de tuchtcommissie en de commissie van beroep van het
Instituut Sportrechtspraak.
c. Geschillen tussen leden onderling welke samenhangen met of voortvloeien
uit de doelstelling van de KNGU kunnen naar keuze van partijen worden
beslecht door arbitrage, bindend advies en/of mediation, op de wijze zoals
is bepaald in het derde lid.
d. Indien een beslissing van het Instituut Sportrechtspraak of de aanklager,
zoals bedoeld in dit artikel, tot gevolg heeft dat een besluit nietig is of
wordt vernietigd, kan hieraan door het betrokken lid noch door derden
aanspraak worden gemaakt op een gewijzigde uitslag of op het opnieuw
houden van een wedstrijd en/of evenement.
e. De door het Instituut Sportrechtspraak in de KNGU krachtens een
overeenkomst uit te oefenen (tucht)rechtspraak en geschillenbeslechting
geschiedt in naam, ten behoeve, alsmede voor rekening en risico van de
KNGU. De KNGU vrijwaart het Instituut Sportrechtspraak, zijn aanklagers,
zijn bestuursleden, zijn tuchtrechters, zijn arbiters, zijn bindend adviseurs,
zijn mediators, zijn ambtelijke secretariaat, zijn juridisch secretariaat, zijn
deskundigen en zijn juridisch adviseur voor elke aansprakelijkheid ten
aanzien van zowel de door of namens het Instituut Sportrechtspraak
verzorgde rechtspleging en mediations als met betrekking tot de bij de
oprichting van het Instituut Sportrechtspraak gekozen en toegepaste
constructie van rechtspleging door de stichting in de KNGU.
f. Een aanklager treedt af indien hij tot het Bondsbestuur van de KNGU, een
(landelijke) technische commissie van de KNGU, de KNGU Bondsraad, de
tuchtcommissie of de commissie van beroep toetreedt.
2. Rechtspraak van het Instituut Sportrechtspraak
a. Het Bondsbestuur behoeft voor het wijzigen van de overeenkomst met het
Instituut Sportrechtspraak de voorafgaande goedkeuring van de
Bondsraad.
b. Met betrekking tot de aan het Instituut Sportrechtspraak opgedragen
(tucht)rechtspraak en mediation gelden de reglementen welke conform de
overeenkomst tussen de KNGU met het Instituut Sportrechtspraak daarop
van toepassing zijn verklaard. Deze reglementen worden door het bestuur
van het Instituut Sportrechtspraak vastgesteld en gewijzigd.
c. De van toepassing zijnde reglementen van het Instituut Sportrechtspraak
treden in de KNGU in werking op de door het Bondsbestuur van KNGU met
het Instituut Sportrechtspraak overeengekomen datum, van welke datum
het Bondsbestuur aan de leden via een publicatie mededeling doet.
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Wijzigingen in de desbetreffende reglementen treden in werking op de
door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak vastgestelde datum.
Het Bondsbestuur doet van deze datum alsmede van de wijzigingen in een
van toepassing zijnde reglement via een publicatie mededeling aan de
leden. De KNGU is niet bevoegd zelf een wijziging in een van toepassing
zijnde reglement van het Instituut Sportrechtspraak aan te brengen.
d. Tenzij in een reglement van het Instituut Sportrechtspraak anders is
bepaald, zijn de van toepassing zijnde reglementen van het Instituut
Sportrechtspraak op de leden van de KNGU van toepassing volgens de
laatste, door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak vastgestelde
versie, zoals gepubliceerd op de website en in de databank van het
Instituut Sportrechtspraak.
e. De KNGU en zijn leden aanvaarden te allen tijde en zonder enig
voorbehoud volledig de toepasselijkheid van de tussen de KNGU en het
Instituut Sportrechtspraak overeengekomen reglementen van het Instituut
Sportrechtspraak op de (tucht)rechtspraak en mediation binnen de KNGU.
f. De leden aanvaarden voor de duur van hun lidmaatschap van de KNGU de
in dit artikel ten hunnen laste door de KNGU in de overeenkomst met het
Instituut Sportrechtspraak aangegane verplichtingen, alsmede voor de
duur na de beëindiging van hun lidmaatschap van de KNGU indien zij
alsdan betrokken zijn bij een bij het Instituut Sportrechtspraak in
behandeling zijnde zaak, zulks totdat in die zaak onherroepelijk is beslist.
3. Beslechten van geschillen door Instituut Sportrechtspraak
a. Geschillen tussen leden onderling welke samenhangen met of voortvloeien
uit de doelstelling van de KNGU naar keuze van partijen worden beslecht
door:
A. Arbitrage volgens het Arbitragereglement van het Instituut
Sportrechtspraak;
B. Bindend advies volgens het Reglement Bindend advies van het
Instituut Sportrechtspraak;
C. Mediation volgens het Mediationreglement van het Instituut
Sportrechtspraak.
b. Het bepaalde in het tweede lid is op het beslechten van geschillen door het
Instituut Sportrechtspraak van toepassing.
c. Er is sprake van een geschil indien een partij aan de andere betrokken
partij(en) schriftelijk verklaart dat dit het geval is.
d. Het bepaalde in lid a. vormt de grondslag voor de bevoegdheid van de
arbiter(s), bindend adviseur(s) en de mediator(s) om een geschil tussen
leden onderling te beslechten.
e. Een geschil tussen een lid en de KNGU kan niet door arbitrage, bindend
advies of mediation van het Instituut Sportrechtspraak worden beslecht
maar alleen door de burgerlijke rechter, tenzij het Bondsbestuur zich
bevoegd en verenigingsrechtelijk in staat acht een geschil door arbitrage,
bindend advies of mediation te doen beslechten.
4. Tuchtrechtspraak door het Instituut Sportrechtspraak
a. Alle leden van de KNGU zijn onderworpen aan de tuchtrechtspraak van de
KNGU, welke tuchtrechtspraak krachtens een overeenkomst door de KNGU
is opgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak. Een door het betrokken
lid geaccepteerd schikkingsvoorstel van de aanklager is bindend, voor
zowel het betrokken lid, de andere leden van de KNGU als voor de KNGU
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

zelf. Alle leden, organen en commissies van de KNGU zijn gehouden mee
te werken aan het tenuitvoerleggen van de door de aanklager opgelegde
sanctie(s).
Met ‘Algemeen Tuchtreglement’, ‘Tuchtreglement seksuele intimidatie’,
‘Tuchtreglement dopingzaken’, ‘Dopingreglement’ en 'Reglement
Matchfixing' worden - indien van toepassing - in deze statuten en in de
reglementen van de KNGU het Algemeen Tuchtreglement, het
Tuchtreglement seksuele intimidatie, Tuchtreglement dopingzaken, het
Dopingreglement met bijlagen en het Reglement Matchfixing van het
Instituut Sportrechtspraak bedoeld.
Op de tuchtrechtspraak van de KNGU is het Algemeen Tuchtreglement van
toepassing. Op de leden is ingeval van seksuele intimidatie van toepassing
het Tuchtreglement seksuele intimidatie.
Op de leden is bij een verdenking van doping van toepassing het
Tuchtreglement dopingzaken en het Dopingreglement, de daarvan deel
uitmakende dopinglijsten, de bijlage Dispensaties en de bijlage
Whereabouts, alsmede de door de internationale sportfederatie op de
KNGU van toepassing verklaarde sportspecifieke dopingbepalingen.
Wanneer het Dopingreglement wordt overtreden, geschiedt de
tuchtrechtspraak met inachtneming van het Tuchtreglement dopingzaken
en het Dopingreglement. Zolang het Tuchtreglement dopingzaken van het
Instituut Sportrechtspraak nog niet in werking is getreden, is naast het
Dopingreglement het Algemeen Tuchtreglement van het Instituut
Sportrechtspraak in dopingzaken van toepassing. Op de leden is ingeval
van het vermoeden van matchfixing het Reglement Matchfixing van
toepassing.
Indien in een door de KNGU aanhangig te maken zaak regelgeving van
toepassing is van de internationale sportfederatie, waarvan de KNGU lid is
of waarbij de KNGU is aangesloten, doet de KNGU hiervan uitdrukkelijk
mededeling bij het aanhangig maken van een zaak en legt de KNGU de
juiste versie van de desbetreffende regelgeving van de internationale
federatie over en geeft de KNGU tevens aan welke bepaling(en) naar zijn
oordeel van toepassing is/zijn.
Tenzij anders met het Instituut Sportrechtspraak is overeengekomen
geschiedt de tuchtrechtspraak in de KNGU met uitsluiting van andere
organen door de tuchtcommissie en commissie van beroep van het
Instituut Sportrechtspraak. Met ‘tuchtcommissie’ en de ‘commissie van
beroep’ worden in de statuten en reglementen van de KNGU de
tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut
Sportrechtspraak bedoeld. Wanneer gesproken wordt over de
tuchtcommissie en de commissie van beroep worden hieronder tevens
begrepen hun algemeen voorzitters, kamers, kamervoorzitters alsmede het
ambtelijk en het juridisch secretariaat van het Instituut Sportrechtspraak.
Met inachtneming van bepaalde in het Dopingreglement is het
Bondsbestuur bevoegd naar aanleiding van een overtreding van het
Dopingreglement een ordemaatregel te nemen, welke ordemaatregel een
beleidsmaatregel en geen tuchtrechtelijke straf is. Het Bondsbestuur is op
grond van het Tuchtreglement seksuele intimidatie eveneens bevoegd een
ordemaatregel te nemen.
De tuchtcommissie en de commissie van beroep spreken recht in naam
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van de KNGU en hun uitspraken gelden als uitspraken van de KNGU.
De aanklager(s), leden van de tuchtcommissie en van de commissie van
beroep worden benoemd door het bestuur van het Instituut
Sportrechtspraak. De tuchtcommissie en de commissie van beroep kennen
elk een dopingkamer die met het behandelen van een overtreding van het
Dopingreglement is belast. De tuchtcommissie en de commissie van
beroep kennen elk tevens een kamer die is belast met het behandelen van
overtredingen seksuele intimidatie betreffende. De aanklager(s) en de
commissies worden bijgestaan door het ambtelijk secretariaat en het
juridisch secretariaat van het Instituut Sportrechtspraak.
j. Er is in het kader van de tuchtrechtspraak sprake van een overtreding
indien er sprake is van een overtreding in de zin van het Tuchtreglement,
Tuchtreglement seksuele relatie, Tuchtreglement dopingzaken, het
Reglement Matchfixing en/of van het Dopingreglement.
k. Het Algemeen Tuchtreglement, het Tuchtreglement seksuele intimidatie en
het Tuchtreglement dopingzaken regelen de wijze van het benoemen van
de leden van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep, hun
samenstelling, bevoegdheden en werkwijze, alsmede de overtreding, de op
de leggen straffen, de procesgang en de rechten en verplichtingen van het
in overtreding zijnde lid.
l. Een uitspraak van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep is
bindend, zowel voor het betrokken lid, de andere leden van de KNGU als
voor de KNGU zelf. De in lid f. genoemde ordemaatregel van het
Bondsbestuur is bindend voor de duur van die maatregel.
m. Alle leden, organen en commissies van de KNGU zijn gehouden mede te
werken aan het tot stand komen van een uitspraak van de tuchtcommissie
en/of van de commissie van beroep en zijn tevens gehouden mee te
werken aan het ten uitvoerleggen van de door deze commissies opgelegde
straffen.
n. Indien de reglementering van de internationale sportfederatie daarin
voorziet, kunnen leden van de KNGU die door de commissie van beroep
van het Instituut Sportrechtspraak tuchtrechtelijk zijn bestraft hiervan in
beroep gaan bij de Court of Arbitration for Sports (CAS) te Lausanne
(Zwitserland). Op deze laatste beroepsprocedure zijn van toepassing de
reglementen en besluiten van de CAS. De reglementen van de KNGU en
van het Instituut Sportrechtspraak zijn alsdan op die beroepsprocedure
niet van toepassing.
Artikel 22. Derdenbeding Dopingautoriteit
De KNGU is bevoegd ten laste van haar leden in het kader van de bestrijding van
doping in de sport verplichtingen aan te gaan met de Dopingautoriteit, zelfstandig
bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid, opdat de leden van de KNGU gebonden
zijn aan het door de KNGU en Dopingautoriteit
gehanteerde (Nationaal) Dopingreglement, alsmede aan de daarop gebaseerde
beslissingen van de Dopingautoriteit en haar commissies of organen.
Artikel 23. Schorsing
1. Het Instituut Sportrechtspraak kan gewone leden, kandidaat-gewone leden en
buitengewone leden schorsen voor bepaalde tijd conform een procedure op
basis van artikel 21. Een dergelijk schorsing leidt tevens tot de schorsing van
alle clubleden van het betreffende lid, tenzij het Instituut Sportrechtspraak bij
de uitspraak tot schorsing anders heeft bepaald.
i.
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2.

Het Instituut Sportrechtspraak kan clubleden en individuele leden schorsen
conform een procedure op basis van artikel 21. Een schorsing door het
Instituut Sportrechtspraak heeft tot gevolg dat het geschorste lid gehouden
blijft aan zijn verplichtingen als lid te voldoen, doch daarentegen zijn rechten
als lid niet geldend kan maken. De mogelijkheid van schorsing door het
Instituut Sportrechtspraak brengt geen beperking met zich mee voor de
mogelijkheid tot schorsing van clubleden en individuele leden door de KNGU,
noch voor de mogelijkheid daartoe door de gewone leden, kandidaat-gewone
leden en buitengewone leden van hun eigen clubleden.
3. Nadere regels met betrekking tot schorsing door het Instituut Sportrechtspraak
zijn vastgelegd in de van toepassing zijnde reglementen van het Instituut
Sportrechtspraak. Het huishoudelijk reglement regelt de gevallen waarin de
KNGU zonder tussenkomst van het Instituut Sportrechtspraak een clublid of
individueel lid kan schorsen. De schorsing voor het deelnemen aan activiteiten
door clubleden en individuele leden van de KNGU duurt ten hoogste twaalf (12)
maanden.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 24. Statutenwijziging
1. Een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen in de
bondsraadsvergadering waarin deze geagendeerd is, indien het concrete
voorstel tot wijziging ten minste twee (2) weken tevoren door middel van
publicatie in een officieel communicatiemiddel van de KNGU kenbaar is
gemaakt aan de gewone, kandidaat-gewone en de buitengewone leden van de
KNGU en rechtstreeks aan de deelnemers van de Bondsraad genoemd in artikel
10.
2. Om te worden aangenomen behoeft het wijzigingsvoorstel een meerderheid
van ten minste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt. Het Bondsbestuur dient de gewijzigde statuten vervolgens
te publiceren in een officieel communicatiemiddel van de KNGU.
4. Tot het doen verlijden van de akte is, in afwijking van het bepaalde in artikel
14, vierde lid, zowel ieder bondsbestuurslid als de directeur KNGU zelfstandig
bevoegd.
Artikel 25. Ontbinding
1. Een voorstel tot ontbinding van de KNGU kan alleen worden behandeld in een
bondsraadsvergadering, indien:
a. dit ten minste twee (2) weken tevoren ter kennis is gebracht op de wijze,
als bepaald in artikel 9;
b. ter vergadering ten minste een zodanig aantal personen aanwezig is, dat
bevoegd is tot het uitbrengen van twee derde gedeelte van de stemmen
(quorum).
2. Een besluit tot ontbinding behoeft een meerderheid van ten minste twee derde
van de uitgebrachte geldige stemmen.
3. Indien het vermelde quorum niet ter vergadering aanwezig is, zal het voorstel
worden behandeld in een tweede vergadering, te houden niet eerder dan drie
(3) weken doch niet later dan tien (10) weken na de eerste vergadering, in
welke vergadering het voorstel om te worden aangenomen, ongeacht het
aantal aanwezige stemgerechtigden, een meerderheid behoeft van ten minste
twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
4. De Bondsraad die tot ontbinding besluit, bepaalt tevens:
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a. de wijze van vereffening;
b. wie met de vereffening wordt (worden) belast;
c. de bestemming van een eventueel batig saldo.
5. Na de ontbinding blijft de KNGU voortbestaan voor zover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen
van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en
aankondigingen die van de KNGU uitgaan moeten aan haar naam worden
toegevoegd de woorden "in liquidatie".
Slot akte.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE is verleden te Amsterdam op de datum zoals in het hoofd van deze
akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop door
mij, notaris, aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van
deze akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij,
notaris, ondertekend.
Volgt ondertekening.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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