Notitie voor Bondsraad ter besluitvorming
Betreft:

Juridische aanpassingen Statuten en HR

Van:

Bondsbestuur

Aan:

Bondsraad

d.d.:

13 april 2019

Bijlage:

1) Statuten
2) Huishoudelijk reglement hoofdstuk 1 t/m 11

Achtergrond
In deze notitie is te lezen welke wijzigingen de Statutencommissie op verzoek van het Bondsbestuur
heeft doorgevoerd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement (HR).
De Statutencommissie is hierbij gevraagd:
1. Het advies van notaris Hekkelman te verwerken.
2. Wijzigingen door te voeren die betrekking hebben op de nieuwe samenstelling van de
Bondsraad en de daarbij behorende verkiezingen.
3. Wijzigingen door te voeren als gevolg van onze nieuwe strategie.
Toelichting KNGU Reglementering
De KNGU reglementering bestaat uit: Statuten, Huishoudelijk reglement, Technische reglementen,
andere reglementen (Gedragscode bestuur KNGU, Directiestatuut KNGU, Financieel statuut KNGU,
Antidoping statuut KNGU, Reglement atletencommissie KNGU).
De KNGU regelgeving kent de volgende hiërarchie:
1.
Primair in de hiërarchie staan de Statuten.
2.
Als tweede in de hiërarchie staat het HR.
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.

Antidoping statuut KNGU.

Reglement atletencommissie KNGU.
Statuten
De vigerende Statuten zijn gecontroleerd door Notariskantoor Hekkelman. De opmerkingen en
aanbevelingen zijn zoveel als noodzakelijk doorgevoerd in de nieuw opgestelde Statuten. Om de
leesbaarheid van de Statuten en de vindbaarheid van bepaalde onderwerpen te bevorderen is in
de Statuten een hoofdindeling opgenomen.
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Bij het opstellen van de nieuwe Statuten zijn ook de artikelen die hetzelfde onderwerp behandelen
bij elkaar geplaatst. Enkele bepalingen zijn vervallen of toegevoegd. Er is een (gedeeltelijke)
hernummering doorgevoerd.
Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) is akkoord met de relevante bepalingen en artikelen in relatie tot
ISR.
Er zijn 2 tabellen opgesteld die inzicht geven in de wijzigingen.
1). Aangepaste hoofdindeling:
In tabel 1 zijn de inhoudsopgave van de vigerende Statuten en de aangepaste Statuten
opgenomen.
Tabel 1: aangepaste hoofdindeling

VIGERENDE STATUTEN
ARTIKEL

AANGEPASTE STATUTEN

TITEL

ARTIKEL

TITEL

ALGEMEEN
1

Naam en zetel

1

Naam en zetel

2

Doel

2

Doel

3

Duur en boekjaar

3

Duur en boekjaar

4

Inrichting

4

Inrichting en organen

LIDMAATSCHAP
5

Leden

5

Leden

6

Verkrijging van het lidmaatschap

6

Verkrijging van het lidmaatschap

7

Verplichtingen van de leden

7

Verplichtingen van de leden

8

Instituut Sportrechtspraak

8

Einde lidmaatschap

9

Einde lidmaatschap

BONDSRAAD

-

-

9

Taak, vergaderingen en agenda

10

Bondsraad

10

Samenstelling Bondsraad

11

Samenstelling Bondsraad

11

Vertegenwoordigers Bondsraad

12

Vertegenwoordigers Bondsraad

12

Stemrecht, recht van discussie,
vertegenwoordiging en machtiging
in de Bondsraad

13

Stemrecht, recht van discussie,
vertegenwoordiging en
machtiging in de Bondsraad

-

-
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BONDSBESTUUR
-

-

13

Samenstelling, kandidaatstelling,
benoeming en zittingstermijn
bondsbestuur

14

Bondsbestuur

14

Bevoegdheden Bondsbestuur

15

Bevoegdheden Bondsbestuur

15

Besluitvorming Bondsbestuur

16

Bondsbureau

16

Bondsbureau en directeur KNGU

FINANCIËN
17

Districten

-

-

18

Landelijke technische commissies

17

Geldmiddelen

BONDSCOMMISSIES
19

Financieel toezicht

18

Bondscommissies

20

Geldmiddelen

19

Schorsing van besluiten

REGLEMENTEN EN RECHTSPRAAK
21

Bondscommissies

20

Huishoudelijk reglement en andere
reglementen

22

Huishoudelijk reglement

21

Instituut Sportrechtspraak

23

Schorsing van besluiten

22

Schorsing

SLOTBEPALINGEN
24

Statutenwijziging

23

Statutenwijziging

25

Ontbinding

24

Ontbinding

2). Wijziging per artikel van de Statuten:
In tabel 2 zijn per artikel de aanpassingen ten opzichte van de vigerende Statuten in grote lijnen
opgenomen. De nummering van de artikelen komt overeen met de nummering van de artikelen
van de vernieuwde Statuten.
Tabel 2: wijziging per artikel

ARTIKEL

TITEL

AANPASSINGEN

1

Naam en zetel

Geen aanpassingen doorgevoerd.

2

Doel

Geen aanpassingen doorgevoerd.

3

Duur en boekjaar

Geen aanpassingen doorgevoerd.

4

Inrichting en organen

Titel aangepast en lid 1 vervallen, want niet
(langer) relevant.

5

Leden

Lid 1: leden van verdienste toegevoegd.
Lid 2: vervallen, vanwege samenvoeging met
lid 1.
3

Lid 3: leden van verdienste toegevoegd.
Lid 5: vervallen want overlap met artikel 21 en
22 (nieuw).
6

Verkrijging van het lidmaatschap

Lid 2, 3, 6 en 7 vervangen door nieuw
geformuleerde leden 2 en 3.

7

Verplichtingen van de leden

Lid 2 en 3 zijn vervallen als gevolg van het
vervallen van artikel 5 lid 2 en de wijzigingen in
artikel 6. Het oorspronkelijke lid 6 is opgesplitst in
3 losse leden (4 t/m 6 nieuw). In lid 6 (nieuw) is
een zin toegevoegd ter verduidelijking over het
verschuldigd blijven van bondscontributie over
het lopende bondsjaar bij tussentijdse
opzegging.

8

Einde lidmaatschap

Het oorspronkelijke artikel is verplaatst naar
artikel 21. Het vroegere artikel 9 is daarom nu
artikel 8.
Lid 4 onder a: vervallen vanwege gebrek aan
belang.
Lid 8: is vervallen, omdat deze bepaling is
toegevoegd aan artikel 7, lid 6 (nieuw).
Nieuw lid 8: tekst van het vigerende lid 9.

9

Taak, vergaderingen en agenda

Er zijn enkele technische wijzigingen
aangebracht ten aanzien van verschil tussen
gewone en buitengewone vergaderingen en
zijn de oproepingstermijnen verkort t.b.v. de
flexibiliteit.
Tot slot is het bepaalde t.a.v. de inhoud van de
verschillende gewone vergaderingen
verplaatst naar het HR.

10

Samenstelling
bondsraadsvergadering

De teksten zijn aangepast aan de besluiten van
de Bondsraad betreffende de samenstelling
van de Bondsraad. Dit leidt alleen tot een
beperkte aanpassing in het eerste lid.

11

Vertegenwoordigers Bondsraad

De teksten zijn aangepast aan de besluiten van
de Bondsraad betreffende de wijze waarop de
Bondsraad wordt samengesteld en de wijze
waarop deze verkozen wordt.
Tevens is vastgelegd op welke wijze en in welke
gevallen een bondsraadslid uit zijn functie
ontheven kan worden.

12

Stemrecht, recht van discussie,
vertegenwoordiging en machtiging
in de Bondsraad

De directeur KNGU is toegevoegd als
gerechtigd om te spreken tijdens de
vergadering van de Bondsraad.
Lid 6 en 9 zijn nieuw en hebben betrekking op
de wijze van stemmen en delegatiebepaling
t.a.v. het HR.

13

Samenstelling, kandidaatstelling,
benoeming en zittingstermijn
Bondsbestuur

Aan het tweede lid is de rol van de
benoemingscommissie toegevoegd.
In het nieuwe derde lid is vastgesteld wie en op
4

welke wijze kandidaten voor het Bondsbestuur
zich kunnen kandideren.
In het vierde lid (voorheen 3e lid) is toegevoegd
hoe wordt omgegaan met het tussentijds af- en
aantreden van nieuwe bestuursleden. Dit heeft
ook doorwerking naar het vijfde lid waarin de
maximale zittingstermijn is gewijzigd in 3
periodes i.p.v. 12 jaar.
14

Bevoegdheden Bondsbestuur

Aan het eerste lid is de mogelijkheid van het
instellen van commissie en het delegeren van
taken daaraan door het Bondsbestuur
toegevoegd.
In het derde lid is het voormalige artikel 19,
tweede lid opgenomen over het benoemen
van de accountant, waarbij deze verplichting
is overgegaan van de Bondsraad naar het
Bondsbestuur.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
KNGU door het Bondsbestuur is gewijzigd en
verruimd.
Dit artikel is nieuw.

15

Besluitvorming Bondsbestuur

16

Bondsbureau en directeur KNGU

Titel aangepast.
Tekst ongewijzigd.

17

Financieel toezicht

Lid 3 is vervallen.

18

Geldmiddelen

Het bestaande artikel 18 (Geldmiddelen) is
vervallen, met dien verstande dat het eerste lid
terugkomt in het HR en het tweede lid is
opgenomen in artikel 14.

Bondscommissies

Lid 1: toegevoegd: atletencommissie.
Lid 1: onder c: m.b.t. tijdelijke commissies is
vervallen. Zie wel artikel 14, eerste lid.
Lid 2 wordt lid 4.
Leden 2 (zittingstermijnen) en 3 (verhouding tot
Bondsbestuur) zijn nieuw.

19

Schorsing van besluiten

Grotendeels herschreven ten behoeve van de
begrijpelijkheid.

20

Huishoudelijk reglement en andere
reglementen

Geen aanpassingen doorgevoerd.

21

Instituut Sportrechtspraak

In samenspraak met het ISR aangepast aan de
bestaande situatie.
Tekst bindend opgelegd door het ISR. ISR is
akkoord met deze artikelen.

22

Schorsing

Nieuw artikel ontleend aan de bepalingen in
het Huishoudelijk Reglement.

23

Statutenwijziging

Inhoudelijk geen wijzigingen.

24

Ontbinding

Geen aanpassingen doorgevoerd.
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Huishoudelijk reglement
Het vigerende HR kent een indeling in hoofdstukken:

HR-H1:
Algemeen.

HR-H3:
Wedstrijden en evenementen.

HR-H5:
Licenties.

HR-H6:
Sponsoring en reclame.

HR-H7:
Gedragsregels.

HR-H9:
Klachtenregeling.
De hoofdstukken HR-H2, HR-H4 en HR-H8 ontbreken. Dit komt door veranderingen in de organisatie
en werkwijzen, waardoor een aantal onderwerpen uit het HR is verdwenen of is verplaatst (bijv.
sportrechtspraak, doping, districtsreglement).
Op 11 december 2014 heeft de Bondsraad aan het Bondsbestuur gevraagd de ‘gaten’ in de
hoofdstuknummering te dichten. Het Bondsbestuur heeft deze opdracht gedelegeerd naar de
Statutencommissie.
Het HR is kritisch bekeken en een nieuwe indeling is gemaakt. Alle hoofdstukken van het HR
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).
De actualisatie van het HR is een eerste stap in de vernieuwing van het HR. We zijn er nog niet. Het
komende jaar trekt het Bondsbestuur uit om het HR verder door te ontwikkelen en te
vereenvoudigen, zodat het HR nog meer aansluit bij de strategie van de KNGU; een HR 2.0.
Het HR wordt (nog) geredigeerd na 13 april, en daarna opgemaakt/vormgegeven in de stijl van
Dutch Gymnastics.
In tabel 3 zijn de hoofdstukken van het aangepaste HR opgenomen. Per hoofdstuk zijn in grote lijnen
de inhoud en aanpassingen ten opzichte van het vigerende HR te zien.
Tabel 3: aangepaste hoofdstukken en inhoud/aanpassing per hoofdstuk

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
TITEL

HST
VIGEREND

INHOUD/AANPASSINGEN
NIEUW

1

Algemeen

Algemeen

Dit hoofdstuk is opnieuw opgezet en bevat
de regels, waarvoor in de andere
hoofdstukken van het HR geen plaats is.
Het betreft de huidige paragraaf 1.1.

2

-

Organisatie

Dit hoofdstuk is nieuw.
Hierin zijn o.a. de paragrafen 1.5, 1.6, 1.7,
1.8 en 1.9 van het vigerende hoofdstuk 1
opgenomen. De verschillende organen,
commissies en dergelijke worden
beschreven in dit hoofdstuk.
In dit hoofdstuk is de nieuwe organisatie,
ontstaan na de reorganisatie, vorm
gegeven.
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3

Wedstrijden en
Evenementen

Wedstrijden

De inhoud van dit hoofdstuk is in principe
gelijk aan het vigerende hoofdstuk 3.
Door de splitsing tussen wedstrijden en
evenementen zijn de paragrafen
betreffende evenementen overgeheveld
naar het nieuwe H10. Verder is de inhoud
van dit hoofdstuk geactualiseerd.

4

-

Leden en Sporters

Dit hoofdstuk is nieuw.
Hierin zijn o.a. de paragrafen 1.1, 1.2, 1.3
en 1.4 van het vigerende hoofdstuk 1
opgenomen. In dit hoofdstuk zijn de regels
opgenomen, waaraan moet worden
voldaan om lid te kunnen worden van de
KNGU. Daarnaast zijn rechten en plichten
van de verschillende ledencategorieën
opgenomen. De teksten zijn opnieuw
geordend en waar nodig geactualiseerd.
Ook hebben de vrijwilligers een plaats
gekregen in dit hoofdstuk.

5

Licenties

Licenties

De inhoud van dit hoofdstuk is gelijk aan
het vigerende hoofdstuk 5.
De inhoud is geactualiseerd en aangepast
aan de huidige werkwijze en normering.

6

Sponsoring en
Reclame

Sponsoring en
Reclame

De inhoud van dit hoofdstuk is gelijk aan
het vigerende hoofdstuk 6.
De inhoud is geactualiseerd en aangepast
aan de huidige normering en werkwijze.

7

Gedragsregels

Gedragscodes en
Gedragsregels

De inhoud van dit hoofdstuk is gelijk aan
het vigerende hoofdstuk 7.
Naast de regelgeving voor de sporter en
de trainer zijn ook de gedragsregels en
gedragscodes voor al diegenen, die met
de begeleiding (in de ruimste zin) van
sporters te maken hebben, opgenomen.
Verder zijn de regels geactualiseerd en in
overeenstemming gebracht met de
regelgeving en vereisten van het
NOC*NSF.

8

-

Sportrechtspraak

Dit hoofdstuk is nieuw.
Hierin is de sportrechtspraak opgenomen,
welke is gedelegeerd naar het ISR.
Er is een verwijzing opgenomen naar de
geldende reglementen van het ISR, die
voor de KNGU van toepassing zijn.

9

Klachtenregeling

Klachtenregeling

De inhoud van het vigerende hoofdstuk 9
is herzien en aangepast. De aanpassingen
zijn doorgevoerd naar aanleiding van de
in de praktijk opgedane ervaringen.
7

De klachtenregeling (procedure) is sterk
vereenvoudigd.
10

-

Activiteiten en
Evenementen

Dit hoofdstuk is nieuw en ontstaan door de
splitsing van H3 in twee hoofdstukken:
Wedstrijden (H3) en Activiteiten en
Evenementen (H10).
De inhoud is afgeleid van het vigerende
hoofdstuk 3. Daarnaast is de inhoud
aangepast op de “Fun”-activiteiten (niet
reguliere wedstrijdsport).

11

-

Topsport en
Selecties

Dit hoofdstuk is nieuw. In dit hoofdstuk zijn
de algemene regels opgenomen, die
betrekking hebben op de topsport en de
verschillende selecties.

Restpunten Huishoudelijk reglement
De werkzaamheden m.b.t. het HR 2.0 zijn nog niet voltooid. De volgende acties worden dit jaar
uitgevoerd:

De hoofdstukken worden geredigeerd en opgemaakt in de vormgeving van Dutch
Gymnastics;

De hoofdstukken van het HR worden gecontroleerd op ‘dubbelingen’ en definities;

De hoofdstukken worden fors vereenvoudigd waar kan en nodig;

Het hoofdstuk leden en sporters (HR-H4) wordt waar nodig aangepast op basis van de
uitkomsten van het project ‘leden- en contributie-beleid’ (start meerjarig project in 2019);

Het hoofdstuk Gedragsregels en Gedragscodes (HR-H7) wordt vereenvoudigd.
Proces bondsraadsverkiezing
Start aanmelding kandidaten:
Door de strakke planning en de installatie van de nieuwe Bondsraad op 27 juni 2019, is het nodig
om, vooruitlopend op de notariële akte, op 15 april officieel te starten met het openstellen van de
vacatures en de kandidaatstelling. Kandidaten kunnen zich aanmelden tussen 15 april en 5 mei.
Plan B (bijsturing):
Het kan zijn dat we door de strakke planning te weinig kandidaten hebben of dat er (te) weinig
verenigingen stemmen. Dan moeten we de mogelijkheid hebben meer tijd te nemen (kwaliteit
gaat voor snelheid). Het voorstel van de werkgroep governance is dan plan B in werking te stellen.
Wat betekent dat de Bondsraad blijft zitten tot de oktobervergadering en dat een langere
uitvoeringsperiode wordt genomen voor de bondsraadsverkiezing. Dat besluit kan formeel 27 juni
worden genomen.
Transitievoorstel huidige Bondsraad:
In artikel 11, zesde lid, van de Statuten staat dat bondsraadsleden in het beginsel voor vier jaar
worden benoemd. Van alle aandachtsgebieden - behalve die met aandachtsgebied coördinatie treedt telkens de helft van bondsraadleden om de 2 jaar af. De huidige Bondsraad heeft besloten
dat (maximaal 5 van) de huidige leden na twee jaar hun termijn beëindigen. Nu kan het
voorkomen dan minder dan 5 van de huidige leden doorgaan.
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Dat zou betekenen dat een of meerdere nieuwe leden na 2 jaar hun termijn moeten beëindigen (zij
kunnen zich dan wel herkiesbaar stellen). Daarom stelt de Kiescommissie al vooraf de vraag of zij
dat vrijwillig zouden willen.
Wanneer de Kiescommissie hier niet uit komt, is het transitievoorstel als volgt:
De benoemingstermijn van de nieuw verkozen leden van de Bondsraad op grond van de verkiezing
in 2019 wordt als volgt vastgesteld:
Verkozen leden die reeds zitting hadden in de Bondsraad het jaar voorafgaand aan de
verkiezingen die plaatsvinden in 2019, treden op de dag van de eerstvolgende verkiezingen
over twee jaar af;
Indien op een aandachtsgebied uitsluitend leden zijn gekozen die niet in het jaar
voorafgaand aan de verkiezingen die plaatsvinden in 2019 zitting hadden in de Bondsraad,
treedt het verkozen lid dat de minste stemmen gekregen heeft tijdens genoemde
verkiezingen, af op de dag van de eerstvolgende verkiezingen over twee jaar;
Alle overige in de Bondsraad gekozen leden treden af op de dag van de eerstvolgende
verkiezingen over vier jaar.

Gevraagd besluit aan de Bondsraad:
A.
De aangepaste Statuten goed te keuren.
B.
Mandaat te geven aan het Bondsbureau (i.s.m. de Statutencommissie) om eventuele
tekstuele wijzigingen van de Statuten, die aangedragen worden door de notaris Schot van
Loon en die de essentie van de Statuten niet aantasten, in de Statuten door te voeren.
C.
De door de Bondsraad geaccordeerde Statuten met inachtneming van het gevraagde
besluit B op te laten nemen in een notariële akte en deze akte bij de notaris te laten
passeren.
D.
Het aangepaste Huishoudelijk reglement (hoofdstukken 1 t/m 11) goed te keuren.
E.
Mandaat te geven aan het Bondsbureau (i.s.m. de Statutencommissie) om eventuele
tekstuele wijzigingen in het HR, die voor publicatie noodzakelijk zijn en de essentie van het HR
niet aantasten, door te voeren.
F.
Het starten met de kandidaatstelling vanaf 15 april goed te keuren.
G.
Plan B (bijsturing) goed te keuren.
H.
Het transitievoorstel goed te keuren.
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