
Voorstel aanpassing Statuten KNBSB 
 
Agendapunt: 2 
 
Voorstel tot aanpassing artikel 13, lid 2 onder l en artikel 14, lid 19 Statuten KNBSB 
 
Artikel I 
 
Voorstel tot aanpassing artikel 13, lid 2 onder l. 
 

13 
1. Aan de bondsraad komen in de KNBSB alle 

bevoegdheden toe, die niet door de wet casu quo 
door of krachtens de statuten aan andere organen 
of derden zijn opgedragen. 

2. In het bijzonder kent de bondsraad de volgende 
taken en bevoegdheden: 

 ….. 
 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 30 lid 1; 

 ….. 
 
 

13 
1. Aan de bondsraad komen in de KNBSB alle 

bevoegdheden toe, die niet door de wet casu quo 
door of krachtens de statuten aan andere organen 
of derden zijn opgedragen. 

2. In het bijzonder kent de bondsraad de volgende 
taken en bevoegdheden: 

 ….. 
 l. a. vaststellen van (wijzigingen van) het 

Algemeen Reglement en reglementen, niet 
zijnde reglementen van het Instituut 
Sportrechtspraak, als bedoeld in artikel 30 
lid 1; 

  b. Op voorstel van het Bondsbestuur het 
vaststellen van: 

   1. Een Vademecum voor 
Sportaccommodaties geldend voor de 
KNBSB; 

   2. Licentiereglementen voor 
topsportcompetities Honk- en/of Softbal; 

   3. Overige Reglementen van Wedstrijden; 
   4.  Reglementen met betrekking tot 

overschrijvingsvergoedingen, 
registratievergoedingen en/of 
opleidingsvergoedingen. 

   Bij een voorstel als hiervoor bedoeld wordt 
tenminste een verslag van een vergadering 
met de direct betrokken aangesloten 
verengingen aan de Bondsraad overlegd. 

 

 
Artikel II 
 
Voorstel tot aanpassing artikel 14, lid 19. 
 

1 
      
19.Ieder bondsraadslid heeft het recht van initiatief, 

amendement, en interpellatie. 
 

1 
….. 
19. a. Ieder bondsraadslid heeft het recht van 

initiatief, amendement, en interpellatie. 
 b. Initiatieven m.b.t. hetgeen bepaald is in artikel 

13, lid 2 onder l, sub 2 dienen ingediend te 
worden uiterlijk drie maanden voorafgaande 
aan de betreffende vergadering van de 
Bondsraad. Amendementen m.b.t. het 
voorgaande dienen schriftelijk ingediend te 
worden uiterlijk bij aanvang van de betreffende 
vergadering van de Bondsraad. 

 

  
Toelichting: 
De bondsraad heeft in haar vergadering van 6 april 2013 op voorstel van het bondsbestuur een “protocol 
onverenigbaarheid van functies” vastgesteld. In de huidige structuur worden Reglementen van Wedstrijden niet 
vastgesteld door de Bondsraad (wetgevende macht), maar door een door het Bondsbestuur benoemd kolomoverleg 
(waarin zitting hebben direct belanghebbenden) of het Bondsbestuur. Het Bondsbestuur c.q. het betreffende 
kolomoverleg is verder ook het uitvoeringsorgaan (uitvoerende macht) van het zelf vastgestelde Reglement van 



Wedstrijden en het beslist (al of niet krachtens een daartoe door het bondsbestuur verleende mandaat) ook inzake 
beslissingen op bezwaar (onderdeel rechtsprekende macht). 
De procedures ten aanzien van de vaststelling en uitvoering van genoemde Reglementen van Wedstrijden zijn 
daarmee strijdig (formeel en/of gezien de bedoeling) met het “protocol onverenigbaarheid van functies”. 
Met dit voorstel wordt verder beoogd belangrijke voor verenigen geldende reglementen vast te stellen door de 
Bondsraad. De goede voorbereiding met betrekking tot de op voorstel van het Bondsbestuur vast te stellen 
reglementen wordt gewaarborgd, doordat initiatieven tijdig, d.w.z. tenminste drie maanden voorafgaande aan een 
vergadering van de Bondsraad ingediend moeten worden. Drie maanden wordt geacht genoeg tijd op te leveren om 
met direct betrokkenen te overleggen en een advies voor de Bondsraad op te maken. 
 
Advies Bondsbestuur: 
 
 
 


