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1.0.

Algemeen

1.0.01.

Doel
Dit huishoudelijk reglement geeft een nadere invulling te geven aan hetgeen is
vastgelegd in de statuten van de KNGU. Daarnaast zijn in het huishoudelijk
reglement onderwerpen beschreven, die een (nadere) regelgeving nodig
hebben.
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van het huishoudelijk reglement en beschrijft
zaken die niet in de diverse hoofdstukken zijn opgenomen.

1.0.02.

Afkortingen
Hierna zijn de afkortingen verklaart, die in dit hoofdstuk worden gebruikt en die in
meerdere hoofdstukken voorkomen. De afkortingen die alleen in een specifiek
hoofdstuk voorkomen, zijn in dat betreffende hoofdstuk verklaard.
ANWB
DPC
DTC
FIG
ISR
KNGU
KNMI
LTC
NOC*NSF
PC
RPC
WADA

1.0.03.

Algemene Nederlandse Wielrijders Bond
Districts Product Commissie
District Technische Commissie
Fédération Internationale de Gymnastique
Instituut Sportrechtspraak
Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie
Koninklijk Nederlands Metrologisch Instituut
Landelijke Technische Commissie
Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie
Product Commissie
Regio/Rayon Product Commissie
World Anti-Doping Agency

Begripsbepalingen
Hierna zijn de begripsbepalingen verklaart, die in dit hoofdstuk worden gebruikt
en die in meerdere hoofdstukken voorkomen. De begripsbepalingen die alleen
in een specifiek hoofdstuk voorkomen, zijn in dat betreffende hoofdstuk
verklaard.
Vereniging

De gewone leden, kandidaat-gewone leden en
buitengewone leden zoals aangeduid in de
statuten, tenzij anders vermeld.

HR1-2

1.0.04.

Indeling huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement van de KNGU is ingedeeld in hoofdstukken.
Deze hoofdstukken zijn:
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11

1.0.05.

Algemeen
Organisatie
Wedstrijden
Leden en sporters
Licenties
Sponsoring en reclame
Gedragsregels en gedragscodes
Sportrechtspraak
Klachtenregeling
Activiteiten en evenementen
Topsport en selecties

Persoonsaanduiding
Indien in de reglementen van de KNGU voor de aanduiding van personen de
mannelijke vorm wordt gebruikt, wordt hiermee tevens de vrouwelijke vorm
bedoeld.

1.0.06.

Officiële mededelingen
Officiële mededelingen van de KNGU worden in ieder geval gepubliceerd op
de website van de KNGU.
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1.1

Deelneming in andere rechtspersonen
1. Bij besluit van de Bondsraad kan het Bondsbestuur worden gemachtigd
tot het oprichten van en het deelnemen in andere rechtspersonen. Deze
deelname kan zowel financieel als bestuurlijk en organisatorisch zijn. De
Bondsraad bepaalt welk gedeelte van het vermogen van de KNGU
daartoe mag worden afgezonderd.
2. Tenzij de Bondsraad anders besluit, zal het bestuur van een door het
Bondsbestuur op te richten rechtspersoon mede bestaan uit leden van
het Bondsbestuur.
3. Bij het besluit tot het in leven roepen van een rechtspersoon kan de
Bondsraad bepalen dat in de oprichtingsakte opgenomen moet worden
dat bepaalde besluiten of handelingen vooraf de goedkeuring van de
Bondsraad benodigd zijn.
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1.2.

Doel en middelen
De KNGU tracht het in de statuten omschreven doel te bereiken door het
volgende:
a.
Ernaar te streven dat gymmend, dansend, turnend en springend
Nederland naar eigen keuze en op verantwoorde, veilige en plezierige
wijze zijn sport kan beoefenen.
b.
De oprichting van verenigingen en organisaties met een overeenkomstig
doel als de KNGU te bevorderen.
c.
De aansluiting van bestaande verenigingen en organisaties met een
overeenkomstig doel als dat van de KNGU te bevorderen.
d.
Het organiseren van wedstrijden, uitvoeringen, demonstraties, trainingen,
instructieve bijeenkomsten, kampen, workshops en dergelijke.
e.
Het opleiden van bestuurlijk en technisch kader.
f.
Het handhaven en onderhouden van een kwaliteitssysteem voor technisch
kader.
g.
Het geven van voorlichting op het gebied van wat de KNGU zich ten doel
stelt.
h.
Het behartigen van de belangen van de KNGU bij derden.
i.
Het leggen van contacten, onderhouden van vriendschappelijke
betrekkingen en deelnemen aan samenwerkingsverbanden respectievelijk
deel uitmaken van overkoepelende (sport)organisaties, zowel in Nederland
als in het buitenland, voor zover dit de doelstellingen van de KNGU
bevordert dan wel ondersteunt.
j.
Alle andere ten dienste staande middelen die aan het doel bevorderlijk
zijn.

HR1-5

1.3.

Bondsbureau
1.
2.
3.

De KNGU kan met medewerkers die bij het in de statuten aangeduide
Bondsbureau werkzaam zijn een dienstverband aangaan.
Medewerkers worden aangesteld en ontslagen door de directeur van de
KNGU.
Medewerkers in dienst van de KNGU kunnen geen lid zijn van de
Bondsraad, Bondsbestuur, landelijke technische commissie,
Bondscommissie of commissies waarvan de leden worden benoemd door
de Bondsraad, Bondsbestuur of de directeur van de KNGU. Zij kunnen
evenmin bestuurslid zijn van rechtspersonen als bedoeld in paragraaf 1.1.
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1.4.

Onderscheidingen en herinneringstekens
De KNGU kent:
a.
Bondsonderscheidingen.
b.
Herinnerinstekens langdurig lidmaatschap.
Daarnaast schenkt de KNGU aandacht aan verenigingsjubilea.

1.4.01.

Bondsonderscheidingen
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

1.4.02.

De KNGU kent de volgende bondsonderscheidingen:
a.
erelidmaatschap;
b.
lidmaatschap van verdienste,
c.
ereteken in zilver;
d.
teken van verdienste in goud;
e.
teken van verdienste in zilver;
f.
teken van verdienste in brons.
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.
Aan het erelidmaatschap en het lidmaatschap van verdienste is een
gouden draaginsigne verbonden.
De bondsonderscheidingen worden verleend door het Bondsbestuur.
Aanvragen voor de bondsonderscheidingen door verenigingen moeten
voorzien zijn van een motivering en ten minste acht weken voor de
beoogde datum van uitreiking te worden ingediend bij het Bondsbureau.
Het Bondsbureau beoordeelt de aanvraag en adviseert het Bondsbestuur,
dat vervolgens een beslissing neemt.
Aanvragen voor de bondsonderscheidingen door commissies moeten
voorzien zijn van een motivering en ten minste zes weken voor de beoogde
datum van uitreiking te worden ingediend bij het Bondsbureau. Het
Bondsbureau beoordeelt de aanvraag en adviseert het Bondsbestuur, dat
vervolgens een beslissing neemt.
Nadat het Bondsbestuur een beslissing heeft genomen, wordt de
aanvrager geïnformeerd en wordt overlegd over de uitreiking van de
toegekende bondsonderscheiding.

Herinneringstekens langdurig lidmaatschap
1.

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, 70 jaar, 75 jaar, 80 jaar en 90 jaar ononderbroken lid
is van één of meer verenigingen.

HR1-7

2.

1.4.03.

Verenigingsjubilea
1.

2.

1.4.04.

Een teken ‘langdurig lidmaatschap’ kan door de verenigingen rechtstreeks
bij het Bondsbureau worden aangevraagd en is kosteloos.

Aan jubilerende verenigingen schenkt de KNGU aandacht. Voor het eerst
bij het 25-jarig bestaan en vervolgens bij elke volgende 25 jaar.
Voorwaarde is dat de vereniging minimaal tien jaar lid is van de KNGU of
één van diens rechtsvoorgangers.
Aanmeldingen van jubilea van verenigingen 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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1.5.

Contributies en donateurs

1.5.01.

Contributies voor verenigingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

1.5.02.

De Bondsraad stelt jaarlijks de voor het volgend boekjaar verschuldigde
contributies vast.
De door de verenigingen af te dragen contributies bestaan uit
bondscontributie voor alle clubleden.
Op basis van de verstrekte gegevens 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 vereniging ook na aanmaning langer dan vier weken
in gebreke, kan het bondsbestuur overgaan tot het aanhangig maken van
een klachtzaak bij de Tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak,
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
districten zijn geen contributie verschuldigd aan de KNGU.

Berekening van de contributie voor verenigingen
1.
2.
3.

Voor het lidmaatschap van de KNGU is contributie verschuldigd: de
bondscontributie.
De hoogte van de bondscontributie voor de verenigingen aangesloten bij
de KNGU wordt bepaald door het aantal leden van de betreffende
vereniging.
De wijze van berekening van de door een vereniging af te dragen
bondscontributie is:
a.
Aan het einde van een kwartaal wordt aan de hand van de opgave
van het aantal clubleden/deelnemers via het verplichte
ledenadministratiepakket het aantal clubleden/deelnemers bepaald,
dat in het betreffende kwartaal lid is geweest.
b.
Het volgens a. bepaalde aantal leden/deelnemers is de grondslag
voor de hoogte van de over het afgelopen kwartaal af te dragen
bondscontributie. De hoogte van de af te dragen bondscontributie
voor het betreffende kwartaal wordt bepaald door het aantal
leden/deelnemers te vermenigvuldigen met een kwart van de
geldende hoogte van de jaarbondscontributie per lid/deelnemer.
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1.5.03.

Contributie voor individuele leden
1.
2.
3.
4.

1.5.04.

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.
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 betrokkene niet langer als
individueel lid beschouwd.

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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1.6.

Slotbepalingen

1.6.01.

Wijziging huishoudelijk reglement
Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan alleen worden
behandeld in de Bondsraad, indien dit tenminste twee weken voor de
vergadering van de Bondsraad is geagendeerd, dit met bijbehorend voorstel tot
wijziging ter kennis is gebracht van de deelnemers van de Bondsraad en op de
website van de KNGU is gepubliceerd.

1.6.02.

Onvoorzien
In alle gevallen waarin de statuten, het huishoudelijk reglement of enig ander
reglement van de KNGU niet voorziet, beslist het Bondsbestuur.
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