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4.0.

ALGEMEEN

4.0.01.

Doel
Dit hoofdstuk van het huishoudelijk reglement beschrijft:
a.
de voorwaarden om lid te worden van de KNGU;
b.
de rechten en plichten van de verschillende soorten leden en vrijwilligers
van de KNGU;
c.
het beëindigen van het lidmaatschap van de KNGU.

4.0.02.

Afkortingen
Naast de afkortingen die verklaard zijn in hoofdstuk 1 worden de volgende
afkortingen gebruikt in dit hoofdstuk:
NAW

4.0.03.

Naam, Adres, Woonplaats

Begripsbepalingen
Naast de begripsbepalingen die verklaard zijn in hoofdstuk 1 worden de
volgende begripsbepalingen gebruikt in dit hoofdstuk:
Rechtspersoon

Vrijwilligers

In dit hoofdstuk van het huishoudelijk reglement is een
rechtspersoon gedefinieerd als een vereniging,
naamloze vennootschap, besloten vennootschap of
stichting.
In dit hoofdstuk aangeduid met ‘organisatie’.
Personen die structureel een taak vervullen in een
commissie, werkgroep e.d. of incidenteel hand- en
spandiensten verrichten en daartoe een
vrijwilligersovereenkomst hebben ondertekend.
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4.1.

LEDEN

4.1.01.

Voorwaarden tot het lidmaatschap
1.

Naast de in de statuten genoemde voorwaarden voor het lidmaatschap
van de KNGU dient een organisatie aan de volgende voorwaarden te
voldoen:
a.
gevestigd zijn in Nederland;
b.
verenigingen in de zin van het burgerlijk wetboek moeten in het bezit
zijn van schriftelijk vastgelegde statuten die door de algemene
ledenvergadering van de vereniging zijn vastgesteld, notarieel
vastgelegd en getoetst aan de regelgeving van de KNGU, waarin is
omschreven dat activiteiten ontplooid worden op het gebied van de
gymnastiek en het doel beogen als omschreven in de statuten van
de KNGU.
c.
ingeschreven zijn in een van de registers van de Kamer van
Koophandel;
d.
rechtspersonen anders dan verenigingen moeten aantoonbaar
activiteiten ontplooien op het gebied van de gymnastiek en blijkens
hun statuten, reglementen, doelstelling of bedrijfsplan het doel
beogen als omschreven in de statuten van de KNGU;
e.
op basis van de statuten dan wel de reglementen of
deelnemersvoorwaarden haar leden dan wel deelnemers verplichten
om aan het aangesloten lidmaatschap van de vereniging tevens het
lidmaatschap van de KNGU te verbinden en alle daaruit
voortvloeiende verplichtingen te aanvaarden. Deze verplichting
geldt niet voor die leden/deelnemers van een (omni-, multisport-)
organisatie die in hun vereniging/organisatie uitsluitend deelnemen
aan andere activiteiten dan zijn begrepen in de doelstelling van de
KNGU en uit dien hoofde zijn aangesloten bij een andere landelijk
erkende sportbond die als gewoon lid van het NOC*NSF is
toegelaten;
f.
bereid zijn de uitgangspunten van de KNGU te onderschrijven, als
omschreven in de statuten, alsmede alle overige verplichtingen te
aanvaarden en na te leven die uit het lidmaatschap van de KNGU
voortvloeien;
g.
niet uit het lidmaatschap van de KNGU of van een van haar
rechtsvoorgangers zijn ontzet;
h.
niet zijn ontstaan als gevolg van een splitsing, strijdig geacht met de
belangen van de KNGU, als bedoeld in de statuten;
i.
geen deel uitmaken van respectievelijk gelieerd zijn aan een
(juridische) constructie of verband als bedoeld in de statuten;
j.
vriendschappelijke en sportieve contacten onderhouden met andere
leden en geledingen van de KNGU;
k.
minimaal een jaar gefunctioneerd hebben indien als gevolg van een
conflict tussen leiding en bestuur een nieuwe vereniging is ontstaan;
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l.

4.1.02.

in staat zijn de verplichte ledenopgave volgens de voorschriften van
de KNGU digitaal aan te leveren.

Verkrijging van het lidmaatschap
1.

2.

Een organisatie die lid wenst te worden dient daartoe schriftelijk een
verzoek in bij het Bondsbestuur onder overlegging van:
a.
een afschrift van haar vastgestelde verenigingsstatuten; dan wel, als
het een vereniging betreft die niet over vastgestelde
verenigingsstatuten beschikt, een door alle bestuursleden van de
vereniging ondertekende verklaring, inhoudende dat er sprake is van
een (gymnastiek)vereniging die lid wil worden van de KNGU;
b.
een afschrift van de statuten, reglementen, bedrijfsplan en/of stukken
waaruit de rechtsvorm van de organisatie blijkt en dat de organisatie
werkt in het belang of ter bevordering van de gymnastieksport, dat
de deelnemers verplicht zijn het aangesloten clublidmaatschap te
aanvaarden en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te
komen;
c.
een afschrift van de inschrijving in een van de registers van de Kamer
van Koophandel en het nummer van inschrijving;
d.
een volledige opgave van het bestuur, dan wel raad van
commissarissen, of directie van de aanvrager met vermelding van
NAW-gegevens en geboortedata;
e.
een volledige opgave van hen die enige organisatorische functie in
de organisatie bekleden met vermelding van NAW-gegevens en
geboortedata;
f.
een volledige opgave van hen die tot de technische leiding behoren
met vermelding van NAW-gegevens, geboortedata en
bevoegdheden;
g.
een volledige opgave van de leden, leden van verdienste en
ereleden, die, op grond van de bepalingen in de statuten, rekening
houdend met het bepaalde in het huishoudelijk reglement, in
aanmerking komen voor het clublidmaatschap van de KNGU.
Alvorens een beslissing te nemen over de toelating van een organisatie als
lid van de KNGU wordt een advies opgesteld. Onderwerpen die in het
advies ten minste omschreven worden, zijn:
a. nagaan of de leiding is geschorst bij een andere bij de KNGU
aangesloten organisatie dan wel met andere zwaarwegende
redenen is vertrokken;
b. in het geval het om een afsplitsing gaat, nagaan of de leden nog
financiële verplichtingen hebben bij andere bij de KNGU aangesloten
organisaties;
c. bij bestaande organisaties, die nog geen lid van de KNGU zijn
nagaan of de organisatie voldoet aan de doelstellingen van de
KNGU.
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3.

4.

4.1.03.

Bij toelating wordt de desbetreffende organisatie schriftelijk geïnformeerd.
Het Bondsbestuur kan besluiten de vereniging/organisatie toe te laten als
kandidaat-gewoon lid. Aan kandidaat-gewone leden wordt
medegedeeld aan welke eisen voor het gewone lidmaatschap nog moet
worden voldaan en binnen welke termijn dit moet zijn gerealiseerd.
Het Bondsbestuur kan ook besluiten het verzoek af te wijzen. Een afwijzing
van een organisatie als (kandidaat-)gewoon lid of buitengewoon lid dient
schriftelijk, met redenen omkleed, aan de betrokkene
vereniging/organisatie te worden medegedeeld. Overeenkomstig de
statuten kan door de afgewezen organisatie, binnen een maand na
ontvangst van de afwijzing, beroep worden aangetekend bij de
Bondsraad van de KNGU.

Rechten
Organisaties hebben het recht om, onder inachtneming van de daarvoor
geldende bepalingen:
1. deel te nemen aan wedstrijden en andere activiteiten die binnen de KNGU
worden georganiseerd;
2. wedstrijden en andere activiteiten, passend binnen de doelstellingen van
de KNGU, te organiseren;
3. hun leden dan wel de via hen aangesloten deelnemers te laten deelnemen
aan wedstrijden en andere activiteiten, die binnen de KNGU worden
georganiseerd;
4. hun leden dan wel de via hen aangesloten deelnemers te laten deelnemen
aan de door de KNGU georganiseerde opleidingen;
5. advies, voorlichting en zo nodig bemiddeling op het gebied van bestuurlijke
en technische zaken te verkrijgen;
6. in voorkomende gevallen aanspraak te maken op een uitkering uit de
collectieve verzekeringen, die door de KNGU zijn gesloten;
7. deel te nemen aan vergaderingen en/of bijeenkomsten van de KNGU en
diens geledingen.

4.1.04.

Verplichtingen
Op grond van hetgeen in de statuten is bepaald, zijn organisaties verplicht:
1.
ervoor te zorgen dat de statuten of het bedrijfsplan of de reglementen
geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten en het
huishoudelijk reglement van de KNGU;
2.
de bepalingen na te leven en te doen naleven van de statuten, het
huishoudelijk reglement en de overige reglementen en verordeningen van
de KNGU, alsmede de besluiten van de Bondsraad en het Bondsbestuur;
3.
personen, die door de KNGU zijn geschorst of uit het lidmaatschap van de
KNGU zijn ontzet, uit te sluiten van het recht deel te nemen aan activiteiten
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4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

4.1.05.

van de organisatie die binnen het kader van het lidmaatschap van de
KNGU vallen;
van alle clubleden en van allen die enige bestuurlijke, organisatorische dan
wel technische functie in de organisatie vervullen en de leden van
verdienste en ereleden dienen de op de betrokken persoon van
toepassing zijnde gegevens via het of één van de door de KNGU
toegestane ledenadministratieprogramma('s) te worden aangeleverd;
een zodanige administratie te voeren, dat:
a.
daaraan steeds de aan de KNGU te verstrekken gegevens digitaal
volgens voorschrift van de KNGU kunnen worden ontleend en dat
controle daarvan mogelijk is;
b.
verificatie mogelijk is van het zich houden aan de
lidmaatschapsvoorwaarden;
blijft een lid, ook na aanmaning, in gebreke de opgave volledig en
overeenkomstig de daarvoor gestelde bepalingen te doen, dan heeft het
bondsbestuur de bevoegdheid tot:
a.
het opleggen van een administratieve aanslag tot een bedrag dat
ten minste gelijk is aan 125% van de door het desbetreffende lid
verschuldigde contributie over het voorafgaande kalenderjaar;
b.
het weigeren van clubleden van het lid voor deelname aan
wedstrijden en evenementen;
c.
het weigeren van clubleden van het lid voor het volgen van cursussen
van de KNGU tegen gereduceerde bijdragen;
een en ander onverminderd het recht van het Bondsbestuur om een
klachtzaak aanhangig te maken bij het ISR die kan leiden tot schorsing of
ontzetting van het (kandidaat-) gewone lid of buitengewone lid;
te verschijnen op de plaats en het tijdstip, als door of namens het
Bondsbestuur in zijn schriftelijke oproep is vermeld teneinde de administratie
respectievelijk het aangegeven deel daarvan, te doen controleren;
iedere schorsing en ontzetting, uitgesproken of overgenomen door de
KNGU, te erkennen en over te nemen;
bij een wijziging van de statuten deze, voordat deze worden vastgesteld
door de algemene ledenvergadering en notarieel worden verleden, aan
de KNGU ter goedkeuring voor te leggen;
de figerende statuten (kopie van de notariële akte) aan de KNGU voor
opneming in het verenigingsdossier op te sturen;
de KNGU steeds tijdig te informeren omtrent:
a.
een besluit tot (voorgenomen) statutenwijziging;
b.
een voorgenomen besluit tot ontbinding van de
vereniging/organisatie.

Einde lidmaatschap
1.

Opzegging van het lidmaatschap door de organisatie of door de KNGU
dient schriftelijk te geschieden. Bij de organisatie ondertekend door de
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2.

voorzitter en twee bestuursleden dan wel de directie en bij de KNGU door
de directeur, rekening houdend met het daaromtrent bepaalde in de
statuten.
Van een besluit tot ontzetting wordt door het Bondsbestuur per
aangetekende brief kennis gegeven aan de desbetreffende organisatie.
In de kennisgeving dient te worden vermeld:
a.
op welke gronden het besluit tot ontzetting is genomen;
b.
dat binnen een maand na ontvangst beroep kan worden
aangetekend bij het ISR;
c.
dat de organisatie, overeenkomstig het besluit van het ISR,
gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is geschorst;
d.
dat de ontzetting in één van de ter beschikking staande
communicatiemiddelen van de KNGU zal worden gepubliceerd.
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4.2.

CLUBLEDEN

4.2.01.

Voorwaarden tot het clublidmaatschap
1.

2.

4.2.02.

Clublid is een ieder die voldoet aan de voorwaarden dat hij:
a.
een natuurlijk persoon is;
b.
rechtens is toegelaten tot het lidmaatschap of ander
deelnemingsrecht van een organisatie die tot de KNGU is toegelaten.
Het clublidmaatschap, van de KNGU wordt niet verkregen, indien de
betrokken persoon in de (omni-, multisport) organisatie uitsluitend
deelneemt aan andere activiteiten als begrepen in de doelstelling van de
KNGU en uit dien hoofde is aangesloten bij een andere landelijke
sportbond die als gewoon lid van het NOC*NSF is toegelaten.

Verkrijging van het clublidmaatschap
Het clublidmaatschap van de KNGU wordt verkregen door personen, die lid zijn
van een organisatie, die als lid tot de KNGU is toegelaten.

4.2.03.

Rechten
Clubleden hebben het recht om, onder inachtneming van de daarvoor
geldende bepalingen:
1.
deel te nemen aan de lessen, wedstrijden en andere activiteiten van een
lid;
2.
deel te nemen aan wedstrijden, trainingen, cursussen en andere
activiteiten, die door de KNGU of een organisatorisch onderdeel daarvan
worden georganiseerd;
3.
advies en voorlichting te verkrijgen;
4.
beroep in te stellen bij het ISR tegen een hem opgelegde strafmaatregel
door zijn organisatie;
5.
in voorkomende gevallen aanspraak te maken op een uitkering uit de
collectieve verzekeringen, die door de KNGU zijn gesloten.

4.2.04.

Verplichtingen
Clubleden zijn verplicht om:
1.
de statuten, het huishoudelijk reglement en overige reglementen van de
KNGU, wedstrijdreglementen daarbij inbegrepen, alsmede de besluiten en
aanwijzingen van of namens enig orgaan van de KNGU stipt na te leven;
2.
de belangen van de KNGU niet te schaden;
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3.
4.

4.2.05.

desgevraagd volledige en juiste informatie te verstrekken, zowel mondeling
als schriftelijk, ten dienste van de KNGU;
zich te doen opnemen in de collectieve verzekeringen, die door de KNGU
voor de leden zijn gesloten. In geval van overwegende principiële
bezwaren, kan van deze verplichting ontheffing worden verleend door het
Bondsbestuur.

Einde lidmaatschap
1.

2.

3.

Van een besluit tot ontzetting wordt door het Bondsbestuur per
aangetekende brief kennis gegeven aan:
a.
het betrokken clublid, alsmede zo nodig aan zijn wettelijke
vertegenwoordiger;
b.
het desbetreffende gewone lid.
In de kennisgeving dient te worden vermeld:
a.
op welke gronden het besluit tot ontzetting is genomen;
b.
dat binnen een maand na ontvangst beroep kan worden
aangetekend bij de Commissie van Beroep van het ISR;
c.
dat betrokkene, overeenkomstig het besluit van de Tuchtcommissie
van het ISR, gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep
is geschorst;
d.
dat de ontzetting ten minste op de website van de KNGU zal worden
gepubliceerd;
e.
dat de desbetreffende organisatie op grond van het bepaalde in de
statuten en in het huishoudelijk reglement verplicht is betrokkene als
lid uit te sluiten.
Voorts eindigt het lidmaatschap van de KNGU van een clublid op het
moment dat het lidmaatschap van de desbetreffende organisatie die als
lid tot de KNGU is toegelaten, wordt beëindigd.
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4.3.
4.3.01.

INDIVIDUELE LEDEN
Voorwaarden tot het individueel lidmaatschap
Als individueel lid kunnen uitsluitend natuurlijke personen worden toegelaten die
voldoen aan de volgende voorwaarden:
1.
door de KNGU gediplomeerd en geregistreerd jurylid zijn of;
2.
geregistreerd docent zijn aan opleidingsactiviteiten van de KNGU of;
3.
bestuurs- of commissielid van de KNGU zijn en;
4.
niet zijn geschorst of ontzet uit het lidmaatschap van de KNGU of van enig
lid respectievelijk uitgesloten van deelname bij enig lid.

4.3.02.

Verkrijging van het individueel lidmaatschap
1.

2.

3.

4.
5.

4.3.03.

Een natuurlijk persoon die individueel lid van de KNGU wenst te worden
dient daartoe een verzoek in bij het Bondsbestuur onder overlegging van:
a. het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier voor
het individueel lidmaatschap;
b. een (kopie van) een geldig identiteitsbewijs;
c. een (kopie van) een bewijsstuk waaruit blijkt dat wordt voldaan aan
een van de voorwaarden als genoemd in het huishoudelijk reglement;
d. een ondertekende machtiging tot jaarlijkse afschrijving van de voor
het individueel lidmaatschap vastgestelde contributie.
Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart de aanvrager:
a. dat de verstrekte gegevens naar waarheid zijn ingevuld;
b. dat de verplichtingen, verbonden aan het individueel lidmaatschap,
als omschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement,
onverkort worden aanvaard en zullen worden nageleefd.
Het Bondsbestuur kan besluiten de persoon toe te laten als individueel lid.
Bij toelating wordt aan de betrokken persoon medegedeeld voor welke
categorie de lidmaatschapsrechten gelden en wordt een
lidmaatschapsbewijs toegezonden.
Het Bondsbestuur kan ook besluiten het verzoek af te wijzen. Een afwijzing
van een persoon als individueel lid dient schriftelijk, met redenen omkleed
te worden medegedeeld.
Overeenkomstig de statuten kan door de afgewezen persoon binnen één
maand na ontvangst van de afwijzing, beroep worden aangetekend bij de
Bondsraad van de KNGU.

Rechten
Individuele leden hebben het recht om, onder inachtneming van de daarvoor
geldende bepalingen:

HR4-11

1.
2.
3.
4.
5.

4.3.04.

functies uit te oefenen binnen de KNGU die zijn verbonden aan de
bevoegdheden, gebaseerd op hun diploma, aanstelling of benoeming;
deel te nemen aan cursussen van de KNGU;
advies en voorlichting te verkrijgen;
in voorkomende gevallen aanspraak te maken op een uitkering uit de
collectieve verzekeringen, die door de KNGU zijn gesloten;
deel te nemen aan vergaderingen en/of bijeenkomsten van het district,
waarbij het individuele lid is ingedeeld.

Verplichtingen
Individuele leden zijn verplicht om:
1.
de statuten, het huishoudelijk reglement en overige reglementen van de
KNGU, alsmede de besluiten en aanwijzingen van of namens enig orgaan
van de KNGU stipt na te leven;
2.
de belangen van de KNGU niet te schaden;
3.
desgevraagd volledige en juiste informatie te verstrekken, zowel mondeling
als schriftelijk, ten dienste van de KNGU;
4.
zich te doen opnemen in de collectieve verzekeringen, die door de KNGU
voor de leden zijn gesloten. In geval van overwegende principiële
bezwaren kan van deze verplichting ontheffing worden verleend door het
Bondsbestuur.

4.3.05.

Einde lidmaatschap
1.
2.

Opzegging van het lidmaatschap door het individuele lid of door de KNGU
dient schriftelijk te geschieden, rekening houdend met het daaromtrent
gestelde in de statuten.
Van een besluit tot ontzetting wordt door het Bondsbestuur per
aangetekende brief kennis gegeven aan het betrokken individuele lid. In de
kennisgeving dient te worden vermeld:
a.
op welke gronden het besluit tot ontzetting is genomen;
b.
dat binnen een maand na ontvangst beroep kan worden
aangetekend bij de Commissie van Beroep van het ISR;
c.
of het individuele lid, overeenkomstig het besluit van de
Tuchtcommissie van het ISR, gedurende de beroepstermijn en
hangende het beroep is geschorst;
d.
dat de ontzetting ten minste op de website van de KNGU zal worden
gepubliceerd.
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4.4.

CONTRIBUTIE EN DONATEURS

4.4.01.

Contributies voor clubs
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
4.4.02.

Berekening van de contributie voor clubs
1.
2.

4.4.03.

De Bondsraad stelt jaarlijks de voor het volgend boekjaar verschuldigde
contributies vast.
Op basis van de door de clubs verstrekte ledenaantallen ontvangt elke
vereniging een contributiefactuur.
Een contributiefactuur dient binnen de op deze factuur gestelde termijn te
worden betaald.
Bij te late betaling zijn administratiekosten verschuldigd.
Blijft de betreffende club ook na aanmaning langer dan vier weken in
gebreke, dan kan het Bondsbestuur overgaan tot het aanhangig maken
van een klachtzaak bij de Tuchtcommissie van het Instituut
Sportrechtspraak (ISR), die kan leiden tot schorsing of ontzetting van de
betreffende vereniging.
In buitengewone gevallen kan de Bondsraad besluiten tot heffing van een
bijzondere bondscontributie (bijdrage) over een lopend of reeds beëindigd
boekjaar. De Bondsraad bepaalt dan tevens op welke wijze de bijzondere
contributie wordt geïnd.
Ereleden en leden van verdienste van de KNGU, alsmede ereleden van de
geografische districten zijn geen contributie verschuldigd aan de KNGU.

De hoogte van de bondscontributie voor de clubs aangesloten bij de
KNGU wordt bepaald door het aantal clubleden van de betreffende club.
De wijze van berekening van de door een club af te dragen
bondscontributie is:
a.
Aan het begin van ieder kwartaal wordt aan de hand van de opgave
van het aantal clubleden via het verplichte ledenadministratiepakket
het aantal clubleden bepaald.
b.
Het volgens a. bepaalde aantal clubleden is de grondslag voor de
hoogte van het huidige kwartaal af te dragen bondscontributie. De
hoogte van de af te dragen bondscontributie voor het huidige
kwartaal wordt bepaald door het aantal clubleden te
vermenigvuldigen met een kwart van de geldende hoogte van de
jaarbondscontributie per clublid.

Contributie voor individuele leden
1.
2.

De Bondsraad stelt jaarlijks de voor het volgende boekjaar verschuldigde
contributie(s) voor het individueel lidmaatschap vast.
De contributie voor het individueel lidmaatschap bestaat uit:
a.
de bondscontributie voor individuele leden;
b.
administratiekosten.
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3.
4.

4.4.04.

De contributie wordt jaarlijks, op basis van de verstrekte machtiging,
automatisch in de maand januari geïnd.
Indien een individueel lid, ook na herinnering, in gebreke blijft de
overeengekomen contributie te voldoen, wordt hij geacht niet langer aan
zijn verplichtingen voor het individueel lidmaatschap te voldoen, en eindigt
zijn lidmaatschap conform het in de statuten bepaalde.

Donateurs
1.
2.

3.
4.
5.

Natuurlijke personen of rechtspersonen, die donateur wensen te worden
van de KNGU, geven daarvan schriftelijk kennis aan het Bondsbestuur.
Het Bondsbestuur beslist over de toelating als donateur. Het Bondsbestuur
stelt de donateur schriftelijk op de hoogte van de beslissing en geeft in dit
schrijven aan, dat de toelating als donateur geacht wordt in te gaan op 1
januari van het jaar waarin de toelating heeft plaatsgevonden.
Indien het Bondsbestuur besluit het donateurschap te weigeren, zal het
Bondsbestuur hiervan schriftelijk onder opgaaf van redenen de betrokkene
op de hoogte stellen.
Natuurlijke personen kunnen door betaling van een eenmalige bijdrage
van € 500,-- ‘donateur voor het leven’ worden.
Indien een donateur, ook na herinnering, in gebreke blijft de
overeengekomen bijdrage te voldoen, wordt betrokkene niet langer als
donateur beschouwd.
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4.5.

ONDERSCHEIDINGEN KNGU

4.5.01.

Leden van verdienste
1.

2.
3.

4.
5.
6.

4
5

4.5.02.

Het lidmaatschap van verdienste kan worden verleend aan natuurlijke
personen, die voldoen aan de volgende criteria:
a.
een buitengewone bijdrage hebben geleverd als KNGU-vrijwilliger
aan de organisatie van wedstrijden of activiteiten of de ontwikkeling
van een product, dienst of activiteit;
b.
langdurig lid zijn van de KNGU (indicatief vijf tot tien jaar);
c.
van onbesproken gedrag zijn.
Technisch kader, zoals leiding/staf, trainer en coach, die in dienst is bij een
club of KNGU en salaris ontvangt, komt niet in aanmerking voor een
lidmaatschap van verdienste.
Het lidmaatschap van verdienste wordt verleend door de Bondsraad op
voorstel van:
a.
het Bondsbestuur, of;
b.
ten minste vier leden van de Bondsraad.
Voor de verlening van een lidmaatschap van verdienste is een
meerderheid vereist van ten minste drie vierde van de uitgebrachte,
geldige stemmen in de bondsraadsvergadering.
Aan het lidmaatschap van verdienste is een draaginsigne in goud
verbonden.
Naast de rechten en verplichtingen, verbonden aan het clublidmaatschap
van de KNGU, hebben leden van verdienste de volgende rechten:
a.
gratis toezending van het bondsblad;
b.
vrijstelling van bondscontributie.
Het lidmaatschap van verdienste kan worden ontnomen in geval van een
(tuchtrechtelijke of strafrechtelijke) veroordeling rond integriteitsissues en/of
grensoverschrijdend gedrag.
Ontneming van het lidmaatschap van verdienste kan uitsluitend
geschieden door de bondsraadsvergadering; voor het besluit hiertoe is een
meerderheid vereist van ten minste drie vierde van de uitgebrachte,
geldige stemmen. Van een dergelijk besluit is geen beroep mogelijk. Het
Bondsbestuur geeft de betrokkene schriftelijk kennis van het besluit en van
de daaraan ten grondslag liggende motieven.

Ereleden
1.

Het erelidmaatschap kan worden verleend aan natuurlijke personen, die
voldoen aan de volgende criteria:
a.
een buitengewone, belangeloze bijdrage als KNGU-vrijwilliger die
heeft geleid tot vernieuwing of wijziging van beleid;
b.
langdurig lid zijn van de KNGU (indicatief minimaal tien jaar) en/of;
c.
een olympische medaille hebben of wereldkampioen zijn in een
KNGU-discipline;
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2
3
4
5
6

7
8

4.5.03.

d.
en van onbesproken gedrag zijn.
Technisch kader, zoals leiding/staf, trainer en coach, die in dienst is bij een
club of KNGU en salaris ontvangt, komt niet in aanmerking voor een
erelidmaatschap.
Het erelidmaatschap wordt verleend door de Bondsraad op voorstel van:
a.
het Bondsbestuur, of;
b.
ten minste vier leden van de Bondsraad.
Voor de verlening van een erelidmaatschap is een meerderheid vereist van
ten minste drie vierde van de uitgebrachte, geldige stemmen in de
bondsraadsvergadering.
Aan het erelidmaatschap is een draaginsigne in goud verbonden.
Naast de rechten en verplichtingen, verbonden aan het clublidmaatschap
van de KNGU, hebben ereleden de volgende rechten:
a.
gratis toezending van het bondsblad;
b.
vrijstelling van bondscontributie.
Het erelidmaatschap kan worden ontnomen in geval van een
(tuchtrechtelijke of strafrechtelijke) veroordeling rond integriteitsissues en/of
grensoverschrijdend gedrag.
Ontneming van het erelidmaatschap kan uitsluitend geschieden door de
bondsraadsvergadering; voor het besluit hiertoe is een meerderheid vereist
van ten minste drie vierde van de uitgebrachte, geldige stemmen. Van
een dergelijk besluit is geen beroep mogelijk. Het Bondsbestuur geeft de
betrokkene schriftelijk kennis van het besluit en van de daaraan ten
grondslag liggende motieven.

Topsport-onderscheiding
1. De topsport-onderscheiding kan worden verleend aan natuurlijke personen,
die voldoen aan de volgende criteria:
a. een medaille hebben behaald op een WK of EK in een KNGUdiscipline;
b. hebben deelgenomen aan de Olympische Spelen in een KNGUdiscipline;
c. van onbesproken gedrag zijn.
2. De topsport-onderscheiding wordt verleend door de Bondsraad op voorstel
van:
b.
het Bondsbestuur, of;
c.
ten minste vier leden van de Bondsraad.
3. Voor de verlening van een topsport-onderscheiding is een meerderheid
vereist van ten minste drie vierde van de uitgebrachte, geldige stemmen in
de bondsraadsvergadering.
4. Aan de topsport-onderscheiding is een onderscheiding verbonden.
5. De topsport-onderscheiding kan worden ontnomen in geval van een
(tuchtrechtelijke of strafrechtelijke) veroordeling rond integriteitsissues en/of
grensoverschrijdend gedrag.
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6. Ontneming van de topsport-onderscheiding kan uitsluitend geschieden door
de bondsraadsvergadering; voor het besluit hiertoe is een meerderheid
vereist van ten minste drie vierde van de uitgebrachte, geldige stemmen.
Van een dergelijk besluit is geen beroep mogelijk. Het Bondsbestuur geeft de
betrokkene schriftelijk kennis van het besluit en van de daaraan ten grondslag
liggende motieven.
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4.6.
4.6.01.

ONDERSCHEIDINGEN CLUBS EN CLUBLEDEN
Verschijningsvormen
De KNGU kent:
a.
bondsonderscheidingen clubleden;
b.
herinneringsteken langdurig lidmaatschap clubleden;
c.
jubilea clubs.

4.6.02.

Verlenen van bondsonderscheidingen clubleden
1. De KNGU kent de volgende bondsonderscheidingen:
a.
ereteken van verdienste in zilver;
b.
teken van verdienste in goud;
c.
teken van verdienste in zilver;
d.
teken van verdienste in brons.
2. Bondsonderscheidingen als bedoeld in het eerste lid hebben de vorm van
een insigne. Een insigne wordt uitgevoerd als draagspeld voor heren en als
broche voor dames. De vormgeving van de insignes wordt vastgesteld door
het Bondsbestuur.
3. De bondsonderscheidingen worden verleend door het Bondsbestuur.
4. Aanvragen voor de bondsonderscheidingen door clubs moeten voorzien zijn
van een motivering en ten minste zes weken voor de beoogde
uitreikingsdatum bij het Bondsbureau worden ingediend. Het Bondsbureau
beoordeelt deze aanvraag en adviseert het Bondsbestuur, dat vervolgens
een beslissing neemt.
5. Nadat het Bondsbestuur een beslissing heeft genomen, wordt de aanvrager
geïnformeerd en wordt overlegd over de uitreiking van de toegekende
bondsonderscheiding.

4.6.03.

Herinneringstekens langdurig lidmaatschap clubleden
1.

2.
4.6.04.

De KNGU kent diverse tekens ‘langdurig lidmaatschap’. Een teken
‘langdurig lidmaatschap’ kan worden uitgereikt aan elk clublid dat 25 jaar,
40 jaar, 50 jaar, 60 jaar, 75 jaar en 90 jaar ononderbroken lid is van de KNGU
of een van zijn rechtsvoorgangers.
Een teken ‘langdurig lidmaatschap’ kan door de clubs rechtstreeks bij het
Bondsbureau worden aangevraagd en is kosteloos.

Jubilea clubs
1.

Aan jubilerende clubs schenkt de KNGU aandacht. Voor het eerst bij het
25-jarig bestaan en vervolgens bij elke volgende 25 jaar.
Voorwaarde is dat de club minimaal tien jaar lid is van de KNGU of één van
diens rechtsvoorgangers.
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2.

4.6.05.

Aanmeldingen van jubilea van clubs dienen ten minste drie maanden voor
de datum van het jubileum te worden ingediend bij het Bondsbureau.

Onderscheidingen verleend voor 1 januari 1999
Voor onderscheidingen verleend vóór 1 januari 1999 gelden de
volgende bepalingen:
a.
Ereleden van de KNGB en het KNCGV worden geacht erelid te zijn van de
KNGU. De regels met betrekking tot ereleden van de KNGU zijn in gelijke
mate van toepassing op de hiervoor genoemde ereleden.
b.
Dragers van onderscheidingstekens, verleend vóór 1 januari 1999, blijven
onverkort aangemerkt als rechthebbende op dat ereteken.
c.
Ereleden van kringen, gewesten en regio's worden geacht erelid te zijn van
het district waarin het voormalige geografische onderdeel is opgegaan.
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4.7.

VRIJWILLIGERS
De KNGU kent naast de beroepsorganisatie een vrijwilligersorganisatie.
In de vrijwilligersorganisatie worden twee soorten vrijwilligers onderscheiden:
a.
Leden van een commissie, werkgroep en dergelijke.
b.
Personen die incidenteel taken, hand- en spandiensten verrichten.

4.7.01.

Leden van een commissie of werkgroep
De leden van een commissie of werkgroep verrichten structureel taken in
commissie-, werkgroepverband voor de KNGU, District, Regio en/of Rayon.
Deze vrijwilligers:
1.
zijn niet geschorst of ontzet uit het lidmaatschap van de KNGU of van enig
lid respectievelijk uitgesloten van deelname bij enig lid.
2.
hebben een vrijwilligersovereenkomst ondertekend, waarin onder andere is
opgenomen voor welke commissie c.q. werkgroep structureel taken
worden verricht. In deze vrijwilligersovereenkomst zijn ook de regels
opgenomen betreffende het beëindigen van de functie;
3.
beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag;
4.
indien een commissie- of werkgroeplid nog niet via een KNGU-lid lid van de
KNGU is, is deze automatisch individueel lid van de KNGU;

4.7.02.

Personen die incidenteel taken en/of hand- en spandiensten verrichten
Voor en op de diverse activiteiten van de KNGU zijn vrijwilligers actief, die een
taak toebedeeld hebben gekregen. Hierbij valt te denken aan vervoer en
begeleiding van sporters, personen die de scores verwerken, toestelcommissie
en dergelijke. Deze personen hebben deze functie voor een specifieke activiteit.
De activiteit kan op zowel landelijk, regionaal als lidniveau georganiseerd zijn.
Deze vrijwilligers:
1.
zijn niet geschorst of ontzet uit het lidmaatschap van de KNGU of van enig
lid respectievelijk uitgesloten van deelname bij enig lid.
2.
hebben voorafgaand aan de werkzaamheden voor de betreffende
activiteit een KNGU-vrijwilligersovereenkomst ondertekend, waarin onder
andere is opgenomen dat de betreffende vrijwilliger zich committeert aan
de KNGU-regelgeving.

4.7.03.

Rechten
Vrijwilligers hebben het recht om, onder inachtneming van de daarvoor
geldende bepalingen in voorkomende gevallen aanspraak te maken op een
uitkering uit de collectieve verzekeringen, die door de KNGU zijn gesloten.
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4.7.04.

Verplichtingen
Vrijwilligers zijn verplicht om:
1.
de statuten, het huishoudelijk reglement en overige reglementen van de
KNGU, alsmede de besluiten en aanwijzingen van of namens enig orgaan
van de KNGU stipt na te leven;
2.
de belangen van de KNGU niet te schaden;
3.
desgevraagd volledige en juiste informatie te verstrekken, zowel mondeling
als schriftelijk, ten dienste van de KNGU;
4.
zich te onderwerpen aan de sportrechtspraak van de KNGU.
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