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Bijlage:  

- 6.1.1 Huishoudelijk reglement hoofdstuk 1 – met wijzigingen 

- 6.1.2 Huishoudelijk reglement hoofdstuk 2 – met wijzigingen 

- 6.1.3 Huishoudelijk reglement hoofdstuk 3 – met wijzigingen 

6.1.4 Huishoudelijk reglement hoofdstuk 4 – met wijzigingen  

- 6.1.5 Huishoudelijk reglement hoofdstuk 7 – met wijzigingen  

- 6.1.6 Huishoudelijk reglement hoofdstuk 8 – met wijzigingen 

- 6.1.7 Huishoudelijk reglement hoofdstuk 10 – met wijzigingen 

 
 

Toelichting 

Conform de strategische cyclus staan wijzigingen van het huishoudelijk reglement (HR) op 

de planning van de mei-vergadering van de bondsraad. Er zijn wijzigingen doorgevoerd in 

zeven hoofdstukken van het HR. De wijzigingen zijn in afstemming met inhoudelijk 

verantwoordelijkheden van het hoofdstuk tot stand gekomen. Arthur van der Hoeff van 

Stichting Vereniging en Recht heeft hoofdstuk 1, 2, 4, 8 en 10 gecontroleerd. Laura van 

Asseldonk, advocaat, heeft hoofdstuk 3 en 7 gecontroleerd, omdat dit specifiek over de 

artikelen gaat waar het tuchtrecht betreft.  

 

De volgende wijzigingen zijn aangebracht per hoofdstuk. In de bijlagen vind je de track en 

trace versies.  

 

Huishoudelijk reglement hoofdstuk 1 

Verwijdering van definitie. Komt maar in 1 hoofdstuk voor, dus definitie hier niet nodig. 

 

Huishoudelijk reglement hoofdstuk 2 

Kandidaten bondsraadsverkiezing: 

• In artikel 2.1.09 is een lid 5 toegevoegd t.b.v. een volgende bondsraadsverkiezing: 

wanneer er evenveel of minder kandidaten zijn dan waarvoor vacatures zijn, dan is 

er geen bondsraadsverkiezing nodig en is de kiescommissie bevoegd om de 

kandidaten te plaatsen. Dit n.a.v. de verkiezingen in 2021 waar we precies genoeg 

kandidaten hadden. Artikel 2.1.10, lid 6, ziet vervolgens toe op het besluit van 

/benoeming door de bondsraad t.a.v. de geplaatste kandidaten door de 

kiescommissie (zonder bondsraadsverkiezing). 
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Waar dit mogelijk een logische en praktische uitwerking is van de realiteit, rol 

kiescommissie en tijdsinvestering (waarom dit artikel nu ook is aangepast), is het 

goed te beseffen dat op deze manier – wanneer deze situatie zich voordoet – 

clubs zich mogelijk niet betrokken voelen bij het democratisch proces. Hiermee 

voelen zij mogelijk minder eigenaarschap en betrokkenheid bij de vereniging 

KNGU. De vraag is hoe de bondsraad hierin staat. 

Wijzigingen bondscommissies:  

• De termijnen van de bondscommissies (atletencommissie, kiescommissie en 

toetsingscommissie) zijn naar het HR verplaatst en uit de statuten gehaald (zie ook 

oplegnotitie statuten). 

• De zittingstermijnen van de bondscommissies (atleten- en toetsingscommissie) zijn 

aangepast naar 3x3 jaar, gelijk aan bondsraad en bestuur en conform de code 

goed sportbestuur. 

• De zittingstermijnen van de LTC’s, DTC’s e.d. blijven hetzelfde, omdat dit 

uitvoerende commissies zijn en geen bondscommissies.  

• Artikel 2.3.01, lid 8: dit is zowel bij de atletencommissie als de toetsingscommissie 

toegevoegd en is nodig t.b.v. het zijn van een goed sportbestuur en om het 

predicaat goed bestuurd te ontvangen. 

• De toetsingscommissie-leden hoeven niet uit clubleden worden benoemd. Ze 

worden wel KNGU-lid. Zo is het wervingsveld groter.  

 
Nog wat tekstuele kleine toevoegingen/wijzigingen in hoofdstuk 2.   
 

Huishoudelijk reglement hoofdstuk 3 

Wat verbeteringen/verduidelijkingen in tekst.  

 

Huishoudelijk reglement hoofdstuk 4   

• Ook hier is het kandidaat buitengewoon lid toegevoegd, net als in de statuten (zie 

oplegnotitie en wijzigingen statuten).  

• Artikel 4.4.02. Dit artikel is bij de 2e grote aanpassing van het HR in 2019 naar 2020 

van hoofdstuk 1 naar hoofdstuk 4 verplaatst. Er is toen onbedoeld, onbewust en 

foutief tekst veranderd in die overplaatsing. De wijze van contributie-inning is 

namelijk nooit veranderd. Een club heeft ons hierop gewezen. Dat willen we nu 

weer herstellen, zodat hier geen misverstanden over kunnen ontstaan. De werkwijze 

is altijd conform het document "regelgeving en kosten lidmaatschap" geweest.  

• Artikel 4.7 moet nog een keer opgeschoond/aangepast wordt naar het huidige 

vrijwilligersbeleid. In een volgende ronde wordt dit opgepakt. 

• Nog wat andere tekstuele verbeteringen en aanpassingen. 

 
Huishoudelijk reglement hoofdstuk 7 

Wat verbeteringen/verduidelijkingen in tekst.  

Het bestuur vindt dat een beschuldigde na een tuchtrechtelijke of strafrechtelijke 

veroordeling sowieso niet meer actief mag zijn voor KNGU-activiteiten. Dat is extra 

verduidelijkt in het HR, waardoor dit nu een beleidsbepaling is geworden (artikel 7.2.01), die 

uitgevoerd kan worden door de directeur conform het directiestatuut. 

Daarnaast is toegevoegd dat een schikking ook als een tuchtrechtelijke veroordeling 

wordt gezien. Dat is nu soms niet altijd duidelijk voor de beklaagde. En omdat een 

schikking(svoorstel) ook als tuchtrechtelijke veroordeling wordt gezien, betekent dat 

https://www.verenigingenrecht.nl/nl/over-ons/het-predicaat
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Bondsraad/KNGU-bondscontributie-2022.pdf
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iemand na het accepteren van een schikkingsvoorstel ook niet meer actief mag zijn voor 

de KNGU.  
  

Huishoudelijk reglement hoofdstuk 8 

• Verbeteringen/wijzigingen aangebracht i.s.m. team topsport t.a.v. het huidige 

beleid.  

• World Cups worden ingezet voor selecties om voor te bereiden op grote 

toernooien, is geen officiële procedure. 
 

Huishoudelijk reglement hoofdstuk 10 

• Paar wijzigingen conform huidige werkwijze.  
 

 

 

Vraag aan bondsraad: 

De bondsraad wordt gevraagd de aangepaste hoofdstukken 1, 2, 3, 4, 7, 8 en 10 van het 

huishoudelijk reglement goed te keuren (de voetnoot in de hoofdstukken wordt na 

goedkeuring bondsraad aangepast). 

Het bondsbureau zorgt voor implementatie van het huishoudelijk reglement. 
 

 


