
 

 

Notitie voor Bondsraad ter bespreking 

 

Betreft:  Verwijderen statutencommissie uit statuten / huishoudelijk reglement 

 

Van:  Bondsbestuur 

 

Aan:  Bondsraad 

 

d.d.:  23 april 2020 

 

Bijlagen: zie het document ‘Statutencommissie 2.0’ onder ter informatie - punt d. 

 

Toelichting 

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

huishoudelijk reglement (HHR) en statuten van de KNGU (implementatie reorganisatie 

KNGU). Op 11 december 2018 heeft de Bondsraad aan het Bondsbestuur gevraagd het 

huishoudelijk reglement (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. Een grote taak, 

die met relatief weinig leden is uitgevoerd. In april 2019 zijn de eerste versie van het 

geactualiseerde HHR en de nieuwe statuten door de Bondsraad goedgekeurd (Verslag 

waarin het besluit is goedgekeurd). 

Hier vind je de oplegnotitie van de bondsraadsvergadering van april 2019 die in 

samenwerking met de Statutencommissie tot stand is gekomen. De Statutencommissie is in 

april 2019 ook bedankt voor het vele werk.  

 

Op dit moment bestaat de Statutencommissie uit 2 ‘echte’ leden conform de KNGU-

reglementen en 2 adviseurs. De Statutencommissie is al lange tijd op zoek naar nieuwe 

leden en een voorzitter. Het bieden van een structurele bijdrage aan de commissie - op de 

manier waarop het nu nog is ingericht - en haar taak blijkt echter anno 2020 een lastige 

opgave. De maatschappelijke en daarbij organisatorische ontwikkelingen volgen elkaar in 

een rap tempo op, wat maakt dat de vraag aan de huidige commissie groot is.  

 

Daarnaast wordt door de KNGU regelmatig gebruik gemaakt van (andere) externe 

juridische experts t.b.v. de KNGU-reglementen of algemeen juridisch advies, zoals 

hoogleraar sport en recht Marjan Olfers, Instituut Sportrechtspraak (ISR), Stichting voor 

Vereniging en Recht en/of de Dopingautoriteit.  

 

Omdat in april 2020 de grote doorontwikkel-taak van het HHR tot een einde komt, is dit een 

goed moment om de Statutencommissie als commissie te herijken en te laten aansluiten bij 

de vraag en behoefte van de leden en nieuwe mogelijkheden om in een commissie 

samen te werken.  

 

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/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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Derhalve is in samenwerking met de Statutencommissie gekeken naar een 

doorontwikkeling van de commissie, en hoe die er in de nabije toekomst uit zou kunnen 

zien. De uitwerking hiervan is ter informatie toegevoegd bij agendapunt ter informatie – 

punt d. Het Bondsbestuur staat achter deze ontwikkeling en onderschrijft de noodzakelijke 

aanpassingen die voor een bond anno 2020 belangrijk zijn.  

 

Ook de huidige leden en adviseurs staan achter deze doorontwikkeling en geven aan dat 

op deze manier mogelijk meer mensen/experts een bijdrage willen leveren/willen 

aansluiten (bij de pool). 

 

Het Bondsbestuur is daarbij tot de conclusie gekomen dat bij de ontwikkeling naar een 

Statutencommissie 2.0/pool van experts het noodzakelijk is om de commissie als 

bondscommissie te verwijderen uit de statuten en HHR van de KNGU.  

 

De Bondsraad is op dit moment verantwoordelijk voor de benoeming van de 

commissieleden. Daarnaast opereert de Statutencommissie als adviesorgaan voor de 

Bondsraad en veel breder voor de KNGU. Het staat de Bondsraad altijd vrij om juridisch 

advies in te schakelen, het verwijderen van de Statutencommissie staat dit niet in de weg.  

De Bondsraad blijft verantwoordelijk voor de goedkeuring van statuten en HHR.  

 

 

 

Vraag aan Bondsraad: 

• De Bondsraad wordt gevraagd in te stemmen met het verwijderen van de 

Statutencommissie als bondscommissie uit de statuten en HHR van de KNGU.  

• De Bondsraad wordt gevraagd mandaat te geven aan het Bondsbureau om ‘het 

verwijderen’ van de Statutencommissie uit de statuten en HHR van de KNGU door 

te voeren, i.s.m. de huidige leden van de Statutencommissie/pool van experts en 

daar waar nodig de notaris.  

  

 

 

 


