
 

 

 

Notitie voor Bondsraad ter goedkeuring  

 

Betreft:  Doorontwikkeling huishoudelijk reglement van de KNGU 

 

Van:  Bondsbestuur 

 

Aan:  Bondsraad 

 

d.d.:  23 april 2020 

 

 

Bijlagen: 10 hoofdstukken huishoudelijk reglement (HHR) + verslag Bondsraad 13 

april 2019 
 

 

 

Aanleiding/voorgeschiedenis 

De Statutencommissie is sinds mei 2017 bezig met de doorontwikkeling van het 

huishoudelijk reglement (HHR) en statuten van de KNGU. O.a. met de 

implementatie van de reorganisatie. Waarbij een slag is gemaakt in het anders 

(en lager) neerleggen van verantwoordelijkheden in de reglementen, conform 

het bestuursmodel. Een directie die verantwoordelijk is voor de totstandkoming 

en uitvoering van het strategisch beleid, met een bestuur dat toezicht houdt en 

een Bondsraad die controleert. Ook de wijziging van bestuurlijke districten naar 

één landelijke KNGU is hierin meegenomen.  

 

Op 11 december 2018 heeft de Bondsraad aan het Bondsbestuur gevraagd 

het HHR en statuten te actualiseren op basis van het nieuwe ‘kiesreglement’ 

voor bondraadsleden/Bondsraad 2.0. Het Bondsbestuur heeft deze opdracht 

gedelegeerd aan het Bondsbureau i.s.m. de statutencommissie. De eerste 

versie van dit geactualiseerde HHR is op 13 april 2019 door de Bondsraad 

goedgekeurd en is geldend voor het wedstrijdseizoen 2019/2020.  
• Verslag waarin het besluit is goedgekeurd (als bijlage toegevoegd) 

• Oplegnotitie van de juridische aanpassingen13 april 2019.  

 

De Bondsraad heeft in deze aprilvergadering van 2019 aangegeven dat het 

HHR verder moet worden doorontwikkeld/opgeschoond. Dat betekent o.a. dat 

de hoofdstukken van het HHR zijn gecontroleerd op ‘dubbelingen’ en definities 

en de hoofdstukken fors vereenvoudigd zijn waar kan en nodig.  

 

Deze slag is nu gemaakt voor het wedstrijdseizoen 2020/2021, en wordt nu aan 

de Bondsraad voorgelegd.  

 

 

https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Bondsraad/Toelichting-Bestuursmodel-van-de-KNGU-vastgesteld-door-Bondsraad-op-13-april-2019-v4.pdf
https://dutchgymnastics.nl/kngu/kerndocumenten/statutencommissie
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Bondsraad/Bondsraadvergaderingen/2019/juni/dc4857f13a/4.1-Concept-verslag-bondsraadsvergadering-13-apr-2019-def.pdf
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Bondsraadvergaderingen/2019/1e9822289b/5.1-Oplegnotitie_juridischeaanpassingen_statuten_HR.pdf
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Toelichting KNGU-reglementen 

De KNGU-reglementen bestaat uit: statuten, HHR, Technische reglementen, 

andere reglementen (gedragscode bestuur KNGU, directiestatuut KNGU, 

financieel statuut KNGU). 

 

De KNGU regelgeving kent de volgende hiërarchie: 

1. Primair in de hiërarchie staan de statuten. 

2. Als tweede in de hiërarchie staat het HHR. 

3. Als derde in de hiërarchie komen de technische reglementen met de 

bijbehorende bijlagen. 

4. Als vierde in de hiërarchie komen de andere reglementen: 

• Gedragscode bestuur KNGU. 

• Directiestatuut KNGU. 

• Financieel statuut KNGU. 

 

Noot m.b.t. het lezen van het HHR:  

- Mogelijk vinden er nog wijzigingen plaats in paginanummers.  

- In sommige hoofdstukken moet de vormgeving nog worden 

toegevoegd/gemaakt, zoals in hoofdstuk 5 en 6 (na goedkeuring in 

april).  

- Redactie vindt na goedkeuring in april plaats.  

- Een voetnoot met ‘vastgesteld op 23 april 2020’ wordt toegevoegd na 

de goedkeuring van de Bondsraad.  

 

Belangrijkste wijzigingen in het HHR:  

Algemeen:  

- De HHR-hoofdstukken zijn vereenvoudigd en opgeschoond (qua regels) 

waar kon. Bepalingen zonder toegevoegde waarde zijn verwijderd. 

- We spreken – in het HHR - conform de definitie van club in H1 van club 

i.p.v. vereniging/organisatie: dit moet in sommige hoofdstukken nog 

consequent worden doorgevoerd (redactie). Hiermee sluit de definitie 

aan bij de definitie in de statuten.   

- Alle hoofdstukken van het HHR beginnen met de paragrafen doel, 

afkortingen en begripsbepalingen. Afkortingen en begripsbepalingen, 

die in meerdere hoofdstukken voorkomen, worden verklaard in 

hoofdstuk 1 (tenzij een afkorting of begripsbepaling uitsluitend in een 

hoofdstuk voorkomt) → begrippen en afkortingen die in meerdere 

hoofdstukken voorkwamen zijn verplaatst naar H1.  

- Hoofdstuk 8 is komen te vervallen. De binding met ISR (Instituut Sport 

Rechtspraak) is geregeld in de statuten. Gedragsregels, o.a. conform 

reglementen van het ISR, zijn opgenomen in H7.  

- H11 ‘Topsport en selecties’ is H8 geworden.  

https://dutchgymnastics.nl/kngu/kerndocumenten
https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Huishoudelijk-reglement/Huishoudelijk-reglement-H8-Sportrechtspraak-v2.pdf
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- Het doorontwikkelde HHR van de KNGU bestaat uit 10 hoofdstukken 

i.p.v. de huidige 11: 

 

Hoofdstuk 1 Algemeen 

Hoofdstuk 2 Organisatie 

Hoofdstuk 3 Wedstrijden 

Hoofdstuk 4 Leden en sporters 

Hoofdstuk 5 Licenties 

Hoofdstuk 6 Sponsoring en reclame 

Hoofdstuk 7 Gedragsregels  

Hoofdstuk 8 Topsport en selecties 

Hoofdstuk 9 Klachtenregeling 

Hoofdstuk 10 Activiteiten en evenementen 

 

- HHR H1: een algemeen artikel over privacy is opgenomen in H1. En het 

artikel dat in H3 en H10 te lezen was over privacy m.b.t foto-, video- en 

filmopnamen is opgenomen in H1, en verwijderd uit H3 en H10. 

- HHR H2: in het ‘kiesreglement’ zijn zinnen aangepast zodoende dat we 

niet afhankelijk zijn van o.a. 6 kieslijsten, maar dat een verkiezing ook 

georganiseerd kan worden met 1 kieslijst (omdat uit de evaluatie bleek 

dat 6 kieslijsten onnodig ingewikkeld is).  

- HHR H3: het artikel over wie Nederlands kampioen is, is sterk uitgebreid 

ter verduidelijking van wat er al stond.  

- HHR H4: afhankelijk van de uitkomsten van het project leden- en 

contributiebeleid wordt H4 in 2021-2023 aangepast.  

- HHR H7: is sterk ingekort. Aanpassingen zijn doorgevoerd i.s.m. het ISR en 

mevrouw M. Olffers. Ook is het nieuwe CMSS-artikel (gebruik case 

management systeem sport), dat op 11 december 2019 door de 

Bondraad is goedgekeurd, toegevoegd.  

- HHR H7: er is een bepaling opgenomen gericht op integer gedrag in 

relatie tot het bekleden van een positie en een het verkrijgen/intrekken 

van (nominaties voor) (bonds)onderscheiding(en), conform o.a. onze 

werkwijze VOG.  

- HHR H8: het artikel over het dopingreglement is verwijderd, omdat 

sporters via ISR (in de statuten) gebonden zijn aan het dopingreglement.  

 

Vervolg:  

De belangrijkste doorontwikkeling van het HHR heeft nu plaatsgevonden. Het is 

nu een kwestie van bijhouden, en inplannen van grotere wijzigingen die nodig 

zijn, zoals na de uitkomsten van het project ‘leden- en contributiebeleid’.  

 

Proces totstandkoming van het HHR 

Het Bondsbestuur heeft de opdracht (voor opschoning/doorontwikkeling HHR) 

op 13 april 2019 gedelegeerd aan het Bondsbureau. Het Bondsbureau heeft 

i.s.m. de statutencommissie, Stichting voor vereniging en recht, het ISR (Instituut 

https://dutchgymnastics.nl/kngu/kerndocumenten/huishoudelijk-reglement
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Bondsraad/Bondsraadvergaderingen/2019/november/5.2-Oplegnotitie-Casemanagementsysteem.pdf
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Sportrechtspraak), de Dopingautoriteit en hoogleraar sport en recht Marjan 

Olfers het HHR opgeschoond en aanpassingen gedaan.  

 

Het bestuur heeft het aangepaste HHR op 25 maart vastgesteld, en heeft de 

Bondsraad gevraagd voorafgaand aan 23 april 2020 mee te kijken met de 

doorontwikkeling en de wijze van voorleggen aan de Bondsraad op 23 april. 

Remco Korzeniewski en Mirjam Servaes hebben namens de Bondsraad 

voorbereid en meegekeken met het HHR en de oplegnotitie.  

  

Zij hebben het HHR zorgvuldig doorgenomen en de opmerkingen en vragen 

die zij hadden zijn op 6 april 2020 besproken met Naomi. Een aantal 

opmerkingen heeft geleid tot aanpassingen (in de formulering) in het HHR. En 

een aantal vragen heeft geleid tot verduidelijking – aan Remco en Mirjam – 

van artikelen en/of van de werkwijze van onze reglementen. Alle 

opmerkingen/vragen van Remco en Mirjam plus de antwoorden/reacties 

daarop zijn vastgelegd in een apart document. 

 

Twee inhoudelijke punten springen naar voren en het voorstel van Mirjam en 

Remco is om hier op een later moment op terug te komen:  

1. Contributieverplichting en -hoogte van KNGU-vrijwilligers (H4) (bv.: 

commissieleden en juryleden). Dit is nu bv. gelijk aan sporters.  

Voorstel: bespreken/meenemen in het traject van het project leden- en 

contributiebeleid.  

2. Klachtenregeling KNGU (H9): voorstel om op een later moment naar 

een professionelere klachtenregeling te kijken op voorstel van bestuur 

en directie, waarbij het bestuur ook wordt gevraagd een voorstel te 

doen voor het opnemen van een klachtenrapportage (inzicht in aantal 

en aard klachten) in het jaarverslag 2020 .  

NB.: het gaat hier dus niet om onduidelijkheden in het huidige HHR, maar om 

verbetersuggesties van het HR.  

 

 
 

 

Vraag aan Bondsraad: 

A. De Bondsraad wordt gevraagd het doorontwikkelde HHR H1 tot en met 

10 goed te keuren, waarbij op een later te plannen moment de 2 

genoemde punten (van Mirjam en Remco) worden opgepakt.  

B. De Bondsraad wordt gevraagd mandaat te geven aan het 

Bondsbureau om tekstuele en redactionele wijzigingen in het HHR, die 

voor publicatie noodzakelijk zijn en de essentie van het HHR niet 

aantasten, door te voeren.  

 

 
 


