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Notitie voor Bondsraad ter besluitvorming 

 

Betreft:  Aanpassing statuten   

 

Van:  Bondsbestuur 

 

Aan:  Bondsraad 

 

d.d.:  11 december 2019 

 

 

Bijlage:  (huidige) Statuten KNGU 

 

 

Toelichting 

 

Wijziging juridische binding sporters  

NOC*NSF adviseert in het kader van het goed inregelen van het integriteitsbeleid een 

statutaire wijziging.  

Het gaat om het regelen van de juridische binding van sporters en begeleiders van 

topsportbonden aan de beslissingen van de Dopingautoriteit aangezien deze nu 

ontbreekt.  

Dat betekent dat een sporter in een dopingzaak zich nu (nog) kan beroepen op het feit 

dat de sporter geen binding heeft met de Dopingautoriteit, want de binding is met de 

bond geregeld. Er is dan een kans dat een sporter gelijk krijgt en de dopingzaak wordt 

geseponeerd. Dat is niet wenselijk en daarom adviseert NOC*NSF deze wijziging. Omdat 

deze statutaire wijziging notariële kosten met zich meebrengt, biedt NOC*NSF hiervoor een 

financiële vergoeding/compensatie aan.   

 

Het voorgestelde artikel:  

De sportbond 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 sportbond gebonden 

zijn aan het door de Dopingautoriteit gehanteerde Nationaal Dopingreglement, alsmede 

aan de daarop gebaseerde beslissingen van de Dopingautoriteit en haar commissies of 

organen.  

 

De notaris heeft geadviseerd om dit artikel onder artikel 21 in de huidige statuten (bijlage) 

te plaatsen.  

 

Termijnen in statuten gelijk trekken  

In artikel 23.1 staat het volgende: 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 drie (3) weken tevoren door middel van 
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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. 

 

In artikel 24.1a. staat: Een voorstel tot ontbinding van de KNGU kan alleen worden 

behandeld in een bondsraadsvergadering, indien: 

a. dit ten minste drie (3) weken tevoren ter kennis is gebracht op de wijze, als bepaald 

in artikel 9; 

 

In artikel 9.2 staat: de agenda voor de vergadering wordt ten minste twee weken 

voorafgaand aan de vergadering door het Bondsbestuur aan alle leden van de 

Bondsraad toegezonden. 

 

Artikel 9.2 is in lijn met het besluit dat de Bondsraad op 13 april 2019 heeft genomen over 

de termijn van stukken. Er is geconstateerd dat deze termijnen in de nieuwe statuten niet 

met elkaar overeenkomen.  

 

De notaris adviseert om de statutaire termijnen in lijn te laten lopen met elkaar, en dus met 

de termijn die in de praktijk wordt gevoerd voor het verzenden van stukken. Het bestuur 

stelt daarom voor om in artikel 23.1 en 24.1a ook de termijn van twee weken aan te 

houden.   

 

Gender gelijkheid  

De uitgangspunten van het bestuursmodel van de KNGU zijn afgestemd op de 

aanbevelingen voor Code Goed Sportbestuur van NOC*NSF (2005). Deze code is op dit 

moment in doorontwikkeling voor implementatie in 2020/2021. Dit kan in de toekomst 

gevolgen hebben voor het bestuursmodel, onder andere voor de maximale zittingstermijn 

van bestuur, commissies en bondsraad. 

 

Vooruitlopend op de doorontwikkeling van de Code Goed Sportbestuur stelt het bestuur 

voor om in de statuten te bestendigen dat het bestuur van de KNGU minimaal uit 30% 

mannen en minimaal uit 30% vrouwen bestaat. 

Diversiteit (ook breder dan gender) binnen de KNGU is van belang om zoveel mogelijk 

maatschappelijk van waarde te zijn. Hiernaar wordt al gehandeld binnen de KNGU, maar 

dit handelen is niet geborgd in de statuten waardoor het niet duurzaam is en onafhankelijk 

van de visie van een bestuur en directie op dat moment. De KNGU is koploper in 

sportbondenland en geeft hiermee het goede voorbeeld. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

Vraag aan Bondsraad: 

De Bondsraad wordt gevraagd: 

a. In te stemmen met het toevoegen van het artikel over de juridische binding van 

leden aan de Dopingautoriteit aan de statuten onder artikel 21, waarbij de 

opvolgende artikelen andere volgnummers krijgen.  

b. In te stemmen met het veranderen van de termijnen in artikel 23.1 en 24.1a van 3 

naar 2 weken (conform besluit bondsraadsvergadering april 2019). 

c. In te stemmen met het toevoegen van het gender-quotum van minimaal 30% 

vrouwen en minimaal 30% mannen in het bestuur van de KNGU. In artikel 13 van de 

statuten.  

d. Mandaat te geven aan het bestuur en daarmee het bureau om deze wijzigingen 

i.s.m. de notaris door te voeren.  

 


