
 
 

 

Aan de Bondsraad van de KNBSB 
Van de Commissie van Toezicht 
CC Bondsbestuur, Bart Volkerijk 
Datum 7 oktober 2018 
Onderwerp Amendement tot aanpassing van concept Statuten en concept Algemeen Reglement, 

ter behandeling in de Bondsraad van 20-10-2018 
 
De Commissie van Toezicht heeft de concept Statuten en het concept Algemeen Reglement besproken, zoals dat 
is toegezonden aan de Bondsraad, ter vaststelling in de Bondsraad vergadering van 20 oktober a.s. Op deze 
concepten stelt de CvT een aantal aanpassingen voor. Met deze aanpassingen willen wij zowel de beoogde 
nieuwe structuur binnen de KNBSB vastleggen, zoals gepresenteerd in juni dit jaar, alsook de taakverdeling tussen 
Congres en CvT helder en werkbaar opschrijven. 
 
Voorgestelde aanpassingen van de concept Statuten, versie 13-09-2018 
 
Voor artikel 12, lid 9, stellen wij voor de volgorde van de onderdelen aan te passen en de relatie tussen Congres 
en CvT vast te leggen. 
 
Artikel 12, lid 9 

Het Congres kent in elk geval de volgende taken en bevoegdheden: 

a. goedkeuring van het besluit tot ontbinding van de KNBSB, als bedoeld in artikel 28 lid 1; 

b. wijzigen van de Statuten, als bedoeld in artikel 27 lid 1; 

c. benoemen, schorsen en ontslaan van Bondsbestuursleden, als bedoeld in artikel 17 lid 1; 

d. vaststellen van het meerjaren beleidsplan; 

e. vaststellen van de meerjaren begroting; 

f. toekennen van het erelidmaatschap, het lidmaatschap van verdienste, of erevoorzitter, als bedoeld 

in artikel 6 lid 1;  

g. verlenen van toestemming voor het opleggen van verplichtingen aan leden, als bedoeld in artikel 7 

lid 5;  

h. verlenen van vertegenwoordigingsbevoegdheid, als bedoeld in artikel 7 lid 6;  

i. advisering aan het Bondsbestuur; 

j. goedkeuren jaarlijkse bestuursverslag van het Bondsbestuur; 

k. goedkeuren van de jaarrekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 23 lid 4; 

l. vaststellen van (wijzigingen van) het Algemeen Reglement en reglementen, niet zijnde 

reglementen van wedstrijden en reglementen van het Instituut Sportrechtspraak, als bedoeld in 

artikel 26 lid 1;  

De volgende taken en bevoegdheden zijn gedelegeerd aan het bondsbestuur: 

m. toelaten van leden, als bedoeld in artikel 6 lid 1;  

De volgende taken en bevoegdheden kunnen worden gemandateerd, dan wel gedelegeerd, aan de Commissie 

van Toezicht; dit wordt vastgelegd in het Algemeen Reglement. 

n. benoemen, schorsen en ontslaan van commissies als bedoeld in artikel 16, met uitzondering van de 

leden van de Commissie van Toezicht, Aanklager(s), de Tuchtcommissie en de Commissie van 

Beroep van het Instituut Sportrechtspraak; 

o. vaststellen van de begroting, als bedoeld in artikel 22 lid 1; 

p. vaststellen van de contributie, als bedoeld in artikel 21; 

q. de Commissie van Toezicht kan zich in spoedgevallen uitspreken over besluiten van het 

Bondsbestuur voor zover deze besluiten de goedkeuring van het Congres behoeven. Bij 



 
 

 

instemming is het besluit direct uitvoerbaar. Een dergelijk besluit wordt echter op het 

eerstvolgende Congres aan het oordeel van het Congres onderworpen. 

 
Voorgestelde aanpassingen van het concept Algemeen Reglement, versie 13-9-2018 
 
In lijn met de voorgestelde aanpassingen van de concept Statuten, willen we in het Alg.Regl. de relatie tussen het 
Congres en de CvT borgen, in artikel 11. In de voorbereiding op het eerstvolgende Congres, beoogd op 8 
december a.s., kan een voorstel uitgewerkt worden voor goedkeuring door dat Congres. 
 
Commissie van Toezicht 
Artikel 11 - Algemene bepalingen 
Toevoegen lid c en aanpassen letters overige leden (c tot en met g, wordt d tot en met h). 
c. Het Congres kan taken en bevoegdheden mandateren dan wel delegeren aan de Commissie van Toezicht. 

Dit wordt elke keer als bijlage aan het Algemeen Reglement toegevoegd. 


