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Ondergetekende, mr. Robert Alexander Ritsma, notaris in de gemeente Gooise Meren, verklaart
dat aan deze verklaring is gehecht een volledig doorlopende tekst van de statuten van de

vereniging:
Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessbond gevestigd te Utrecht, waarin verwerkt de
wijzigingen aangebracht bij akte op zes december tweeduizend negentien verleden voor ondergetekende notaris.
Bussum, zes december tweeduizend negentien.

/l

"srA
1 - Naam, zetel en duur
De vereniging met volledige recfifsbevoegdheid dnagt de naam: Koninklijke
Nederlandse Rrachtspoft en Fitnessfund en wordt in de stafuten en reglementen nader

Arti*el

1.
2.
3,

aangeduid als: 'KNKF'.
De zetel van de KNKF ís gevastigd te Ulrccht
De KNKF is aangegaan vooron@paalde tijd.

Arttkel 2 - Doel

1.

De KNKF stelt zich ten doal het bevorderen en doen beoefenen van krachtsport en
Í,Íness in wedslrijd- enrbf recreatief verband, in de ruimste zin des

2.

3.

woord--

-

De KNKF tracht haar doel onder meer te fureiken door
a. het bevorderen van al die qorten díe door haar worden vertegenwoordig

b.
c.

het organiseren van wedstriiden en competities;
voorÍs aíles te doen wat tot hel gesle/de doel bevorderliik kan ziin.
De KNKF erkentgaan andere organisatie in Nèderland met een zelfde doelstelling on

-

dezelfde activitoiten.

4.

De KNKF veftegenwoordigt

als enige zowe] nationaal als internationaal

de belangen

van haar leden.

-

Artikel 3 - Arganisat
De KNKF wordt geleid door een bestuur (bondsbestuur) dat veranlwoordin
L
verschuldigd is aan de algemene vergadering van de bond (bondsvergadering).De bondsvergadering bestaaf uit de door de secties benoemde bondsafgevaardigden -

-

die allo leden van dre sectie in de bondsvergadeing verlegenwoordigen.
Ëlke spoft in de KNKF kent een ergen secÍie die geen rechtspersoonlijkheid bezit. HRe
secfie kenÍ een s6ct oöestuur en een secfieverg adering die uit alle leden van die sectie
besÍaal, leder verenigings/id ressorteert onder de sectie van de sporl die hij beoeÍent. 4.

Organen van de KNKF zijn het bondsbestuur en de bondsvergadering, een ------sectiebestuur en een sectievergadering, de aanklager, tuchtcommissie en de -*-_commissie van beroep van de Stichting lnstituut Sportrechtspraak, alsmede die -personen en commissies die op grond van de statuten door de bondsraad zfln *--belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid
is toegekend.

Adíkel4 - Leden

1.

De KNKF Rent als lid:
verenigingen mgtvottldiga rochtsbeyoegdheid, stíchtingen, alsmede sporlscholen
en flnesscentra, die uitsluitend of mede hetzelfde doel als de KNKF beogen, in de
stafufen en reglementen aon te duiden als'verenigingen':
natuurlijke petsonen die lid ziin van een vereniging of aangesloten ziJn b$ een

a.

ö,

stibhting sporÍschool of fitnesscentrum, in de statuten en reglementen aan
d u iden a ls le re nig i ngsleden';

-

le

-

2/

c.

natuurlijke personen die - al dan niet aan wedstrtjden deelnemend

-

rechtstreeks lid

zijn van de bond en in de bond een lunctie veruullen, in de statuten en
reglementen aan te duiden als'persoonliike leden'.

en perconen die niet (levens)
deelnemen aan noch anderszins betrokken z$n bij het beefenen van niet toegelaten
harde vechtvormen, zulks ter beoordeling van het tr/ndsbesluur. lndien een l*t tíjdene het lidmaatschap op enigerlei wijze betrokken is bij het beoefenen van een niet
Als leden kunnen worden toegelaten verenigingen

taegelaten harde vechtvorm, Ran Det Dondsàostuur het lidmaatsciap van de betrokkene

-

met onmÍddellijke ingang dmr opzegging beëindigen

Hijdie tot het lidmaatschap van de KNKF wilworden toegelaten geeft

b'tj zÍjn

aanmelding aan welke sporten htjwil behoren. Die opgave kan lijdens het tidmaatschap
worfun gewtjzigd- Een |id kan, wanneer hij verscheídene spoften beoefent,
evenzoveel sectrbs zijn ingedeeld-

4.

Het bondsöesÍuurbeslbÍ over de toelating van leden. lndien het bondsbestuurnr'el tot
toelating besluit kan de bondsvergadering op venoek van de betrokkene alsnog lot

-

toelating besluiten. Het bondsbestuur kan hel toelaten van leden mandateren aan de
secfreöesluren.

5.
6.

Het lidmaatschap is persoonlijk en niet vatbaar voor overdracht.

7.
8.

De wijze van toelating kan nader worden geregeld in het Algemeen Reglemen
De bondsvergadering is bevoegd leden in categorieën onder te verdelen en voor elke
categorie afw$kende rechten en verplichtinger? yasl Íe
Het bondsbestuur houdt een ledenrcgister bij. ln dit register worden alleen die
gegevens bijgehouden die voor het realiseren van het doel van de KNKF noodzakeliik

9.

Een vereniging en een verenigingslid z$n ingedeeld bijde sectie van de sport die zij
(doen) beaefenen. Een persoonlijk lid ressorteeft onder de sectie van zijn keuze.

ste//en.-

-

-

-

- -

zijn, Na voorafgaande toestemming van de bondsvergadering kan het bondsöestuur

-

geregt'slmerde gegevers aan derden verstrekken, beholve van het lid dat tegen die
verstrekking bij het bondsbestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. De KNKF verstrel<t
aan de vereniging NOCWSF de doot de algemene vergadering van NOC"NS
vasÍgestelde persoonsgege yens.
10. Op voorstel van het bondsbestuur kan de bondsvergadering een persoon die ziclt voor

één of meer in de bond beoefende sporten in het algemeen en voor de KNKF in hèt
b$zonder verdiensÍelijk heeft gemaakt het predicaat'lid van verdienste' veienen.
11.

*

Op voorstel van het bondsbestuur kan de bondsvergadering een persoon die zich voor
één of meer in de bond beoefende spoften in het algemeen en wor de KNKF in het
bijzonder gedurende lange tiJd zeer verdienstelijk heeft gemaakt het predicaat'erelid'

--

verlenen,

Artikel 5 - Algemene rechten en verplichtingen

1.

Leden van de KNKF zlJn verpticht:

a.
h.

de stafuÍen, reglementen en besluiten van de KNKF na te leven;
de belangen van de KNKF en/of van de in de KNKF beoefende spoften niet te
schaden;

-

/{

c.

de reglemenlen en besluiten van de stichting lnslituut SpoírecàÍspra ak na te

-

leven;

de statuten, reglementen en bes/ulten van organen en comrnissies van de
internatlonale sportfederaties van de desbotrctrende secÍ,e /,4 te

leveni-

alle overige verplichtingen welke de KNKF in naam of ten behoeve van de leden
aangaat of welke uit het lidmaatschap van de KNKF voorlvloeien, te aanvaarden
en na te koman.
De in artikel 4lid 1 ondar.a bedoelde vercnigingen zijn verplicht in hun statuten
bepaling op te nemen op grond weeNan leden van die vereniging verplicht ziin hat

-

een-

-

lidmaatschap van de KNKF aan te vragen en na toelating tot de KNRF verplicht zijn tehandelen in overeenstemming met de statulen, reglementen en besluiten van de KNKF.
3.

De KNKF t<anien behoevo vàn'aó leden iecnteà bedingen. Tenzij het betreffende lid zich daartegen veruet, kan de KNKF voor het lid nakoming van bedongen

'

Íechten en schadevergoeding vorderen. De KNKF kan bovendien ten laste van de
leden verplichtingen aangaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer het -aanvaarden en nakomen van verplichtingen welke de KNKF is aangegaan met --betrekking tot sponsoring en de rechten van televisieregistraties en -uilzendingen, alsmede met betrekking tot het lnstituut Sportrechtspraak.
Behalve in deze statuten kunnen aan de leden verplichtingen worden opgelegd

reglement oÍ

bi

bi

-

besluit van een oryaan

Een lid is verplicht zijn financiële verplichtingan op de door de KNKF aangegeven
datum (de verualdatum) te voldoen. lndien het lid een maand na de verualdatum niet

- -

geheel aan zijn financiiile verplichtingon heeft wldaan, is h$ vanaf die datum

zonder-

rechtvan beroep uitgesloten van deelname aan de activiteiten van de KNKF totdat het
lid geheel aan diens financiéle verplichtingen heeft voldaan. Gedurande d'o peiode kan
het lid in de KNKF geen rcchten uitoefenen en blijft hat verplicht te voldoen aan alle
verplichtingen welke uit het lidmaatschap voortvheien.
Vercnigingen zijn verplicht uiterlijk 6én februarivan ieder jaar op de door h§t

-

hondsbestuur bepaalde wljza opgave te doen van al hun veanigingsleden per
eenendertig december (peildatum). HeÍ bondsbestuur is bevaegd het opgegeven aantal
verenigingsladen von hot voorgaande iaar op iuistheid te contrcleren. lMien een
vereniging n'pt al haar leden heefr opgegeven, ís de vereniging voor ieder verenigingslid
dat niet Ís opgegeven een onmiddellijk opeisbare boete van viifentwintig euro (€ 25,)

-

-

verschuldigd. Het bodsbestuur doet hieuan schifteliik mededeling aan de vereniging
mel opgave van de datum waaruoor de boele op de bankrokening van de KNKF moet-

7.

zijn biigeschreven. lndlen de opgelegde boete niet ttidtg is voldaan, kan het
bondsbestuur de desbetreffende vereniging het recht op deelname aan de activiteiten van de KNKF onheggen totdat de boete geheel is voldaan.
lndisn een lid níet twig wldoet àan Zijn financi§le verplichtingen tegenc\rcr de KNKF, is
het lid vanaf de verualdatum over het verschuldigde bedrag de wqtteltike rcnte
verschuldigd Blijft het lid geheel of gedeeltel$k in gebreke, nadat het lid een nieuwe
termijn voor betaling is gegund dan is het lid behalve de wetteliike rente ook tien

-

-

-

4À

procent (íOTd aan buitengerechtelijke kosten over het oorspronkelij( bedrag
verschuldigd. Volhardt hat lid in zijn venuim, dan is hij naast de wèttelijke rente en
buitengerechtelijke kosten ook alle redelijhemijs

var de inning van zijn schuld aan -de -

-

KNKF door een advocaat of deurwaader gemaakte kosÍen verschuldigd, tenzij de

-

rechte r anders öes/isÍ.

8.

Het gebruik of doen gebruiken van verboden stimulerende middelen (doping)

is

verboden. Leden zijn verplicht hun volledige medewerking te geven aan
dopingmntroles en zicr? te houden aan hel Dopingreglement on het

Tuchtroglement-

Dopingzaken.
Verenigingsleden en persoonlijke leden onthouden zich tegenoveÍ andere leden van
elke vorm van seksuee/ gedrag of seksuele loenadeing, alsmede van (vebaal) geweld,

-

racisil.sche uitlatingen e.d., in verbale, non verbale of fysieke zin, opzeftelijk of
onopzettel$k, die door het andere líd, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt eruaren. Het in strijd handelen met deze bepaling geldt als een oveftreding, zoals
geregeld in het Tuchtreglement.

-

Artikel 6 - Rechtspraak en

Artikel 6.a. . ReehÍspraak en geschillen lnstiÍuuÍ Spoilrechtspraak

1,

De in dit aiikel bedoelde (tucht)rechtspraak en glesci,i/,enDes/ecl,ting is gehsal of
gedeelteliik op alle leden van de KNKF van toepassing. De luchtrechtspraak en
gescài//enbesÍechting wordt opgedngen aan de stichting lnstituut sportrechtspraak-

-

welke stichting in dè statuten en reglenrenten nader wordt adngeduid als'lnstituut

heÍ--

Sportrechtspraak'. Het bondsbestuurdoetvan de overeenkonstdie het met
lnstituut Sportrechtspraak heeft gesloten scfirtfie$k mededeling aan alle leden van de

-

bond.

2.

Na een oveftrcding van de statuten, reglementen enlof besluiïen is de tuchtrec*ttspnak
van de KNKF van toepassing. Deze tuchtrechtspraak gescàredt door da tuchtcommissie
en de commissie van beroep van het lnstituut Sportrechlspraak.
Gesch,ïren Íussen leden ondefling die samenhangen mel of voorlvloeian uit de
doelstelling van de KNKF kunnen naar keuze van partijon wotden beslechÍ door
arbitrage, bindend advies en/of medialion, op de wijze zoals is bepaald in aftikel6.c.
Geschillen tussen leden onderling dan wel lussen eën lid en een sponso,i voor zover
dezo betrekking hebben op sponsonhg, kunnen naar keuze worden beslecht door
arbitrage volgens het Arbitragereglement van het lnstituut SportrechÍspraak,

- --

5.

6.

lndien een beslissíng van de aanklager, zoals bedoeld in artikel6.a. um 6.d., tot -gevolg heeft dat een besluit nietig is of wordt vernietigd, kan hieraan flssp hgl
---_
betrokken lid noch door derden enig recht op schadeloosstelling worden
- ontleend,
terw,rjl evenmin aanspraak kan worden gemaakt op een gewijzigde uitslag oÍ op het
opnieuw houden van een wedstrijd en/of evenement. ---_
De door het lnstituut Sportrechtspraak in de KNKF krachtens een overeenkomst uit
te oefenen (tucht)rechtspraak en mediation geschiedt in naam, ten behoeve
alsmede voor rekening en risico van de KNKF. De KNKF vrijwaart het lnstituut --Sportrechtspraak, zijn aanklagers, zijn bestuursleden, zijn tuchtrechters, zijn
arbiters, zijn bindend adviseur§, zijn mediators, zijn ambtelijke secretariaat, zijn -juridisch secretariaat, zijn deskundigen en zijn juridisch adviseur voor elke
aansprakelijkheid ten aanzien van zowel de door of namens het lnstituut
Sportrechtspraak verzorgde rechtspleging en mediations als met betrekking tot de
bij de oprichting van het lnstituut Sportrechtspraak en nadien gekozen en ----*--toegepaste constructie van rechtspleging door het lnstituut Sportrechtspraak in de

/

KNKF

Artikel6.b. - RechÍspraak van het lnstituut Spoftrechtspraak
1. Ten behoeve van de door het lnstituut Sportrechtspnak in de KNKF uit te oefene
rechtspraak sluit de KNKF mel het lnstituut Spoftrechtspnak een daartoe strekkende overeenkomst in de zin van aftikel 46 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, krachtens
welke overeenkomst het uitoefenen van de overeengekomen rechtspraak in de KNKF -

2.
3.

wordt opgedragen aan het lnstituut Sportrechtsprask

Het bondsbestuurbehoeftvoorhet aangaan en hetwijzigen van de overeenkomst met
het lnstituut Spoftrechtspraah de voonfgaande goedkeuing van de bondsvergadeing.
Met betrekking tot cle aan het lnstituut Sportrechtspnak opgedngen (tucht)rechtspnak
en mediation gelden de met het lnstituut spoftrechtspraak overeengekomen
reglementen als de van toepassing zijnde reglementen van de KNKF, wetke
reglementen door het bestuur van het lnstituut Sportrechtsprcak worden vastgestetd en
gewijzigd.

-

De van toepassing zijnde reglementen van het lnstituut SportrechÍsp nak treden in de
KNKF in weffing op de door heÍ Dondsbestuur van KNKF met het tnstituut

-

-

Spoftrechtspraak overeengekomen datum, van welke datum àet Dondsöestuur aan de
leden via een publicatie mectedeling doet. wijzigingen in de desbetreffende

lnstituut-

reglementen teden in werking op de door het bestuur van het
Sportrechtspraak vasÍgestelde datum- Het bondsbestuur doet van deze datum alsmede
van de wiizigingen in een van toepassing ztjnd reglement via een publicatie mededeling

-

aan de leden. De KNKF

Tb

niet bevoegd zelf een wijztging in een van toepassing zijnd

-

reglement van het lnstituut SporÍrechtspraak aan te brengen.
Tenzii in een reglement van het lnstituut SporÍrechtsp raak anders is bepaatd, zijn de
van toepassing zijnde reglementen van het /nsÍiÍuut Sportrechtspnak op de leden van

-

de KNKF van toepassing volgens de laatste, door het bestuur van het tnstituut
SpoÍrecàtspraak vasÍgestelde versie, zoats gepubliceerd op de website van het
In

6.

stitu ut Sportrechtspra ak.

De KNKF en ziin leden aanvaarden te allen tijde en zonder enig voorbehoud voltedig de
toepasselijkheid van de overeengekomen reglementen van het lnstituut
Sportrechtspraak op de (tucht)rechtspraa( en mediation van de KNKF. De verplichting
om bedoelde reglementen te aanvaarden en na te komen geldt voor de leden tevens
als een verplichting in de zin van aftikel 27 van Boek 2 respectievetij( als een

-

verbintenis van de leden in de zin van arlikel 34a van Bwk 2 van het Burgertijk

7.

De leden aanvaarden voor de duur van hun lidmaatschap van de KNKF de in dit artiket
ten hunnen laste door de KNKF in de overeenkomst met het lnstituut Sportrechtspraak
aangegane verplichtiqtggn, alsmede voor de duur na de beëindiging van hun
lidmaatschap van de KNKF indien zij atsdan betrokken zijn bij een bij het tnstituut
SporfrechÍspraak in behandeling zijnde zaak, zulks totdat in die zaak onhenoepelijk is

-

öes/isÍ.

-

Artikel6.c. - 8esíec hten van geschillen door tnstítuut sporTrechtspraak
1. lndien de KNKF daartoe een overeenkomst met het lnstituut SporÍrechÍsp raak heeftgesloten, kunnen geschillen Íussen leden onderting die samenhangen met of
voorfuloeien uit de doelstelling van de KNKF naar keuze van partijen worden beslecàÍ -

-

6/

a.
b.

arbrtrage votgens het Arbitrageregtement van het lnstituut Spodrechtspraak;bindend advies volgens het Regtement Bindend advies van het

lnstituut-

SpoftrechtsPraak;
mediation volgens het Mediationreglement van het tnstituut Spodrechtspraak'
partiien zelf onder
Mediation is een wijze van beslechten van geschillen waarbii
leiding van een onafhankeliike, door het lnstituut Sportrechtspraak aangestelde

Z.

3.
4.
5.

--

mediator tot een opross,ng van hun geschit komen, welke oplossing wordt
vastgetegd in ee n partiie n bindende vasfsterr,ngs ove reenkomst'
lnstituut
Het bepaatde in aftiket 6.0. is op het bestechten van geschillen door het
Sportrechtsp ra a k va n toepassing.
partii(en)
Er is sprake van een geschit indien een partii aan de andere betrohken
schrifteliik vertbaft dat dit het geval is.
de arbiteís),
Het bepaatde in tid 1 vormt de grondslag voor de bevoegdheid van
te
bindend adviseur(s) en de mediator(s) om een geschil tussen leden onderling

-

worden voorgelegd
Een geschittussen een lid en een niet'tid kan alleen ter beslechting
paftiien zich hiertoe vooraf
aan het lnstituut Spoftrechtspraak wanneer de betrokken

-

schrifteliik bereid hebben verklaard.

6.

en de KNKF kan niet door arbitrage, bindend advies of
mediation worden bestecht maar alleen door de burgerlii\e rechter, tenzii het
geschil door
bondsbestuur zich bevoegd en verenigingsrechtetiik in staat acht een
arbitnge, bindend advies of p.gliation te doen beslechten'

Een geschilÍussen een

lid

-

Artikel 6.d. - Tuchtrechtspraak door het lnstituut Sportrechtspraak-1. Alle leden van de KNKF zijn onderworpen aan de tuchtrechtspraak van de KNKF, welke tuchtrechtspraak krachtens een overeenkomst door de KNKF geheel of -----gedeeltelijk is opgedragen aan het lnstituut Sportrechtspraak.
2. Met'Algemeen Tuchtreglement', 'Tuchtreglement seksuele intimidatie', ----------'Tuchtreglement dopingzaken', 'Dopingreglement'en Reglement Matchfixing ---worden - indien van toepassing - in deze statuten en in de reglementen van de --KNKF het Algemeen Tuchtreglement, het Tuchtreglement seksuele intimidatie, --Tuchtreglement dopingzaken, en het Dopingreglement met bijlagen en Reglement
Matchfixing van het lnstituut Sportrechtspraak bedoeld.
3. Op de tuchtrechtspraak van de KNKF is het Algemeen Tuchtreglement van ---------toepassing.
4. Op de leden is ingevalvan seksuele intimidatie van toepassing het Tuchtreglement
seksuele intimidatie.
5. Op de leden is ingevalvan matchfixing van toepassing het Reglement Matchfixing.
Op de leden is in dopinggevallen van toepassing het Tuchtreglement dopingzaken
6.
en het Dopingreglement, de daarvan deel uitmakende dopinglijsten en bijlagen, --waaronder de Bijlage Dispensaties en de Bijlage Whereabouts, alsmede de door de
desbetreffende internationale sportfederatie op de KNKF van toepassing verklaarde
sportspecifieke dopingbepalingen. Wanneer het Dopingreglement wordt overtreden,
geschiedt de tuchtrechtspraak met inachtneming van het Tuchtreglement
dopingzaken en het Dopingreglement.

.n

/(

7.

lndien in een door de KNKF aanhangig te maken zaak regelgeving van toepassing
is van een internationale federatie, waaryan de KNKF lid is of waarbij de KNKF is
aangesloten, doet de KNKF hiervan uitdrukkelijk mededeling bij het aanhangig
maken van een zaak en legt de KNKF de juiste versie van de desbetreffenflg
regelgeving van de internationale federalie over en geeft het bondsbestuur tevens
aan welke bepaling(en) naar zijn oordeel van toepassing is/zUn.
8. Aan de leden kunnen door de aanklager van het lnstituut Sportrechtspraak
maatregelen worden opgelegd wegens het niet naleven van de van toepassing
verklaarde reglementen van het lnstituut Sportrechtspraak. De aanklager van het
lnstituut Sportrechtspraak wordt bijgestaan door het ambtelijk secretariaat en het
juridisch secretariaat van het lnstituut Sportrechtsplqs[.
-----geschiedt de
9, Tenzij anders met het lnstituut Sportrechtspraak is overeengekomen
tuchirechtspraak ln de KNKF met uitsluiting van andere organen door de
tuchtcommissie en commissie van beroep van het lnstituut Sportrechtspraak. Met 'tuchtcommissie' en de 'commissie van beroep'worden in de statuten en
reglementen van de KNKF de tuchtcommissie en de commissie van beroep van het
lnstituut Sportrechtspraak bedoeld. Wanneer gesproken wordt over de ---_----_
tuchtcommissie en de comrnissie van beroep worden hieronder tevens begrepen
hun algemeen voorzitters, kamers, kamervoozitters alsmede het ambtelijk en het juridisch secretariaat van het lnstituut Sportrechtspraak. --_-10. Met inachtneming van het bepaalde in het Dopingreglement is het bondsbestuur -bevoegd naar aanleiding van een overtreding van het Dopingreglement een
ordemaatregelte nemen, welke ordemaatregel een beleidsmaatregel en geen
tuchtrechtelijke straf is, Het bondsbestuur is op grond van het Tuchtreglement ---seksuele intimidatie en het reglement Matchfixing eveneens bevoegd een ---------ordemaatregel te nemen.
11^ Voor de duur van de in lid 1 bedoelde overeenkomst zijn de aanklager, de ------tuchtcommissie en de commissie van beroep van het lnstituut Sportrechtspraak
een orgaan van de KNKF. De tuchtcommissie en de commissie van beroep
spreken recht in naam van de KNKF en hun uitspraken gelden als uitspraken van de KNKF. De aanklager kan maatregelen nemen overeenkomstig het van ------*--toepassing verklaarde reglement[en]. De maatregelgeldt als maatregelvan de

----

--.---

-*----

-

----**-

--

--

12. De aanklager(s), leden van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep -*
worden benoemd door het bestuur van het lnstituut §portrechtspraak. De ------tuchtcommissie en de commissie van beroep kennen elk een dopingkamer die met
het behandelen van een overtreding van het Dopingreglernent is belast. De ----tuchtcommissie en de commissie van beroep kennen elk tevens een kamer die is belast met het behandelen van overtredingen seksuele intimidatie betreffende. De
commissies worden bijgestaan door het ambtelijk secretariaat en het juridisch -*secretariaat van het lnstituut Sportrechtspraak. ----13. Een aanklager treedt af indien hij tot het bondsbestuur, een sectiebestuur,
bondsafgevaardigde, de tuchtcommissie of de commissie van beroep wordt
benoemd.

----

8/

14. Er is in het kader van de tuchtrechtspraak sprake van aen overtreding indien er ---

----------

15.

sprake is van een overtreding in de zin van het Algemeen Tuchtreglement,
Tuchtreglement seksuele intimidatie, Tuchtreglement dopingzaken, van het
Dopingreglement en/of van het reglement Matchfixing. Het Algemeen Tuchtreglement, het ïuchtreglement seksuele intimidatie, het
Tuchtreglement dopingzaken, het Dopingreglement en/of reglement MatchÍixing
regelen de wijze van het benoemen van de leden van de tuchtcommissie en van de
commissie van beroep, hun samenstelling, bevoegdheden en werkwijze, alsmede de overtreding, de op de leggen straffen, de procesgang en de rechten en
verplichtingen van het in overtreding zijnde lid. -------.*
Het Algemeen Tuchtreglement, het Tuchtreglement seksuele intimidatie, het
---Tuchtreglement dopingzaken, het Dopingreglement en/of reglement Matchfixing -regelt de wijze van het benoemen van de aanklagers, de kwaliteitseisen waar een aanklager aan moet voldoen, bevoegdheden en werkwijze, alsmede de mogelijke maatregelen, besluiten die de aanklager kan nemen en voorstetlen die de ----aanklager aan betrokkene kan doen, de procesgang en de rechten en --.-verplichtingen van het in overtreding zijnde Iid,-----__Een uitspraak van de tuchtcommissie en yan de commissie van beroep is bindend,
zowel voor het betrokken lid, de andere leden van de KNKF als voor de KNKF zeH.
De in lid 6 genoemde ordemaatregel van het bondsbestuur is bindend voor de duur
van die maatregel.._
Een door de betrokkene geaccepteerd schikkingsvoorstel van de aanklager is --*
bindend, zowelvoor het betrokken lid, de andere leden van de bond als voor de *bond zelf, Alle leden, organen en commissies van de bond zijn gehouden mee te *
werken aan het ten uitvoerleggen van de door de aanklager opgelegde sanctie(s).
Alle leden, organen en commissies van de KNKF zijn gehouden mede te werken aan het tot stand komen van een uitspraak van de tuchtcommissie en/of van de ---commissie van beroep en zijn tevens gehouden mee te werken aan het ten *-*--uitvoerleggen van de door deze commissies opgelegde strafien.
lndien de reglementering van de desbetreffende internationale sportfederatie daarin
voorziet, kunnen leden van de KNKF die door de commissie van beroep van het --lnstituut Sportrechtspraak tuchtrechtelijk zijn bestraft daarvan in beroep gaan bij de
Court of Arbitration for Spofis (CAS) te Lausanne (Zwitserland), Op deze laatste -beroepsprocedure zijn van toepassing de reglementen en besluÍten van de CAS, -De reglementen van de KNKF en van het lnstituut Sportrechtspraak zijn alsdan op
die beroepsprocedure niet van toepassing.-

-__
-

-----

16.

17.

18.

19.

20.

/,

Artikel7 - Etnde lidmaaÍscfia
1,

Het lidmaatschap van de KNKF eindigt

a.
b.

(royament);-

van verenigingen: dooropzegglng of ontzetting
van verenigingsleden en persoonlijke ledan: door hun

dad, opzegging GD

ontzelti n g (roye me nt).

- -

lndien de KNKF het lidmaatschap van een verenigingslid beëindigt, is de vereniging
gehouden het lidmaatschap van f,et desöe(reffe ndè versnigingslid door opzegging met
anmiddeiliike ingang te beéindigen. Worden door de vereniging nog andere spoften
beaefend dan de in de KNKF beoefende spoften, dan is de vereniging gehouden het-

-

desbetreffende lid te verbieden deel le nemen aan een bij de KNKF beoefende

sport.-

lndien de vereniging het lidmaatschap met een vercnigingslid beëindigt, eindigt hierdoor
niet het lldmaaÍschap van de KNKF wanneer het verenigingslid uit andere hoofde
vorenigingslid van de KNKF blijft dan wel kiest vooÍ het parsoonlijk lidmaaÍschap en a/s
zodanig aansluitend wordt toegelaten
Het lid kan zijn lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het boekjaan Een lid kan
voorls het lidmastschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat:-

-

4.

-

a.

hem een öesJuit is medegadeeld tot omzetting van de KNRF in een andere
rechtsvorm, dan wel tot fusie oÍsplítsing van de

ö.

hem een bes/urï is bekend geworden of meegedeeld waarbij z$n rechten ziin
beperkt of zíjn verplichtingen ziin venwaard, in welk geval het besluit door de

opzegging niet op hem van toepassing is.

--

-

'o/-

Het lidmaatschap kan niet met onmiddellijhe ingang worden opgezegd wanneer het een
w$ziging van rechten en verplichtingen betreft die nauwkaurig zijn omschrcven of
wanneereen verplichting van geldelijke aard wordÍ gewijzigd.
ln andere gevallen kan een lid het lidmaatscFrap voorÍs met onmiddefiiike ingang door

-

opzegging beéindigen, indien redelijkerwijs niet gevergd Ran
te taten vaorlduren.

wor*n het

lidmaatschap

Opzegging door de KNKF geschiedt door het bondsbestuur. De KNKF kan het
lidmaatschap opzeggen tegen hel einde van het boekiaar. OpzeggÍng door de KNKF
kan gescfiiede n wanneer:

a.
b,
c.

-

-

het lid zijn verplichtingen tegenover de KNKF niet of niet tijdig nakomt, waaronder doch niet uilsluitend - die van aftikel 5;

de belangen van de KNKF of van de binnen de KNKF beoefende spoften schaadt:
het lid niet voldoet aan de vereisten die de slatuten wor het lidmaatschap stellen"

Voorts kan de KNKF het lidmaal*hap met onmiddellijke ingang door opzegging doen -

beeindigen indien rcdel§kenuíjs van de KNKF niet kan worden vorlangd het
lidmaatschap te lalèn voottduren
Een opzegging tegen het einde van het boekjaar geschiedt met inachtneming van een
opzeggingstermijn van vier weken. ls niet tijdig opgezegd, dan geldt de opzegging

--

tegen het einde van het daaropvolgende boekjaar. ls ten onrechte met onmiddolliike
ingang opgezegd, dan eindigt het lidmaatschap op het vmegst toegelaten t$dstip
volgend op de dalum waartegen was oryezegd. Zolang het lidmaatschap nlet

7.

-

zijn rechten en moot hI zÍjn verplichtingen nakomen.
Ontzefting uit het lidmaatschap (myement) kan alleen op venoek van het bondsbestuur
woden uitgesproken door de tuchÍcornrnissie en de commíssie van beroep wanneer
een lid in emstrge mate in slijd handelt ne, d6 staÍuts4 reglementen en besluiten van
de KNKF dan welde KNKF op onredeliike wijze benadealt. De behandeling van het
royement geschiedt met inachtneming van het Algemeen Tuchtreglement van het
I n s titu u t S po rtrec hlsp r aak,
Behalve in geval van ovelijden en royement, blijfr een lid dat heeft opgezegd nog lid tot
ten hoogste het einde van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang hat lid niet heeft voldaan aan ziin geldelijke verplichtingen tegenover de KNKF of zolang
beëindigd, behoudt het

licl

-

-

8.

-

een aangelegenheid waarblj het lid is betrokken niet is afgewikkeld, de
tenuitvoerlegging van een opgelegde straf hieronder begrepen. H6t öondsDestuur sÍerÍ
alsdan de datum vast waarop het lidmaatschap eindigl.

Arliksl
1.

I - HetbondsàesÍuu

Het bondsbestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven meerderjarige personen. De bondsvergadering stelt het aantalbondsbestuursleden vast.-------De leden van het bondsbestuurworden door de bondsvergadeing uit de leden
bencemd

3.

De voonifter, secreÍan's en penningmeester worden in functie benoemd.

11

4.

Het lidmaatschap van heÍ bondsbestuur is niet verenigbaar met het lidmaatschap van
de luchtcommissíq de commissie van beroep of de kascommissie, hel zijn
bondsafgevaardigde of werknemer

5

wn

van-

-

het bondsbureau.

HeÍ bondsóestuur enlof vier bondsafgevaadigden kunnen voor leden van het

-

öondsbesluur schriftelijk kandidaten stellen tot uiterlijk twee weken voor de datum van
de vergadering van de bondsveryadenhg.

lndien een benoaming in tunctie geschiedt, geschiedt ook de kendidaatstelling

in-

funcde.

De leden van het bondsbestuur worden benoemd voor een peiode van drie jeren.
Afrredende leden van haÍ öondsbestuur kunnen nadien aanstuitend driemaal voor
eenzelfde periode van drie jaren worden herbenoemd. Na ommekomst van deze vierde

-

periode is àot desbefreffende bestuurslid eerst weer tot lid van het bondsbestu
benoembaar nadat híj gedurende drie jaren geen lid van het öondsbesÍuuris geweesÍ,

-

Leden van fieÍ öondsbestuu treden in functie de dag na hun benoeming en treden df

-

aan het eind van de dag van de vergadering van de bondsvergadering, waarin de duur
van hun benaeming eindigt oí waain zij aftreden. ln een tussentijdse vacaturc wordt zo
mogeliiktijdens de eersÍvolgende vergadering van de bondsvergadering voonien.
o

Het bondsbestuurverdeelt de functies en sÍeít de taken van ieder

bondsbestuurslid-

vast, waaruan mededeling wordt gedaan aan de leden. leder bondsöesfuurs

tegenover de KNKF gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. lndien hel
een aangelegenheid betrefr die tot de werkkring van twee of meer leden van het
bondsbestuur behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zeke van

-

@en

tekortkoming, tenzij deze niel aan hem te wijten is en hij niet nalatrg is geweest in het
treffen van maatregelen om de gevolgan daaruan af te wenden

-

14. Een lid van het bondsbestuur kan, ook at is hij voor bepaalcle tijd benoemd, te ailen tijde

door de bondsveryadering, met twee derden moorderheid van de uitgebnchte
stemmen worden ontslagen of gescharst. Een schorshg kan worden opgelegd voor len
hoogsÍe drie maanden. Behalve wanneer de schorsing eindigt door esn Desíurï
ontslag of bedanken, eindigt de scàorsrng door tíjdsverlory of eerder door een besluit

-

tot ophefflng van de scr?orsing. De bondsvergadeing neemt haar besluit niet eerder dan

nadat het desbetreffende bondsbestuurslid door de bondsvergadering is gehoord,
althans daartoe in de gelegenhaid is gesteld.

11.

-

Het lidmeetschep van het bondsbestuur eindigt door overlijden, ontslag, bèdanken, door
hetverstrijken van de duur van de (her)benoeming en wanneer het lidmaatschap van

-

de KNKF eindigt. Voods eindígt het tidmaatschap van het bestuur indien het bestaurs/rd
wordt benoemd in een Íunctie die onverenigbaar is met het lidnaatschap van hot
bondsbestuur

Arttkel9 . Dagelfiks bestuu

1.
2.
3.

-

Het bestuur Ran een dagelijks bestuur instellen dat alsdan lresfaat uit de voorzittor, de *
secretar.s en de penningmeesterHet dagelijks öesÍuur rs belast met de dagelijkse gang van zaken in de KNKF.
De taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur worden door het bondsbestuur

-

12Í.
vastgesterd.

4.
5.

bondsöesÍuar.-

Het dageliiks ÖesÍuuris verentwoording verschuldigd aan het
De voonitler is b'ti officiële veiegenwoordiging de woordvoerder van de KNKF, tenzg
hij
deze laak aaí, een ander heeft opgedragen.
De secreÍaris iis àelast met het voeren van

carrepndentie en het bijeenroepen van
bondsvergaderingen en het notuleren daarvan. lndien deze of andere aan desecretans
op te dngen'werkzaamheden worden vericht door het bondsbureau, hwdt

-

sacreÍans toezicht op het juist en tijdig venichten van die werkzaamheden --"-...".""-.:
De penningmeesler v@ít het beheer ovar de galden van de KNKF en is öelasÍ met hef
{doen) qstelten van de jaanekening.

Ailikel 10. Taken en bevoegdheden bondsb6sfssT
1

.

Tenz$ de sÍ€tuÍen anders bepalen,ls lret öonds0esÍurr àelasl mel het besturen van de

KNKF,

2.

Het bondsbestuur kan met behoud van zijn veranfwoordetijkheid bepaalde onderdelan
van ziin taken doot commissiesof perconen doen uitvoeren" Bovendienis Det
ÖondsbesÍnur bewegd - at dan niet tegen betating

3.
4.
5.
6.

7.

- werkzaamheden

--

aan darden op te

lndien het aantal leden van het bondsbestuur beneden het aantal, zoals bedoeld in
artikel S lid 1, is gedaatd blijft het bondsöestuur bevoegd,

-

Het öondsbesftrur ziet toe op het naleven van de sfafutea reglemenlen en doordeKNKF genomen besluiten.
Het bondsbestuur onderhoudt de contacten met de internationale federaties van de

-

door de KNKF vertegenwoordigde spoien.
Het bondsbestuur is na voorafgaande goedkeuing van de bondsvergadoring bevoegd
te besluiten tot het aangaan van overcen4omsten lot het ver*rijgen, hel verureemden of
het bezwaren van registetgoederen an tot het aangaan ven overeenkomslen waahij de

KNKF zich als borg d haofdeliik madaschuldenaarvebindt, zich voor een derde sterk
maakt of zich tot rckerheidstelling voor een schutd van een ander verbindt.
Het bondsbestuur is bevoegd öes/&slngen te nemen waavan de findnciëte

verplichtingen de voor dat boekjaar vestgestetdo begroting in totaat met niel meer dan
tien procent (1V/o) overschrijden, mits die overschrijding uí de reseryes van de KNKF kan worden gedekÍ.

8'

Het bondsöestuut is bevoegd met de Stichting ínstituut SportrocàÍspra ak een voor de
leden bindende overeenkom§ aan te gaan krachtens welke overeenkomsÍ het
uitoefenen van rechlspraak in de KNKF en ieÍ bes/ecàÍe n van geschitlen door

-

-

wordt opgedragen aan de Stichting lnstituut Sportrechtspraak
ís bevoegd ten laste van haar leden in het kader van de

^ q|a!1tion
e.
Het bondsbestuur

bestrijding van doping in de spoÉ verprichtingen aan re gaan
met de ----Dopingautoriteit, zelfstandig bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid,
opdat de leden van de sportbond gebonden zijn aan het door de bopingautoriteit
-gehanleerde NationaalDopingreglement, alsmede aan de daarop gebasèerde ___
beslissingen van de Dopingàutoriteit en haar commissies of organen. -_---_---Afilhal í, - 8esÍrursvergadèrrnge

1.
2.

Het bondsbestuur vergadert zo dikw$ls als de voonitter af twee anderc leden van het
bondsbestuur dit wense n.

-

De voonitter bepaalt de wijze van vergaderen. Het bondsbestuur kan ook anders dan ln
een bijeenkomst vergadeingen houden, mits alle betrckken leden van heÍ

---

I
13

-

bondsbestuur daanan deelnemen of in geval van afwezigheid verklaard hebben met
die wijze van vergaderen in te stemmen.

3.

Het öondsöestuur kan s/echts rechtsgeldige besluiten nomen indien ten minste

die

leden van het bondsóestuur aan de vergadering deelnemen

4.

-

lndien de stemmen in een veryadeing van heÍ öondsbestuur staken, is de srem van de

'

voonitler doorslaggevend, tenzij besloten wordt in een volgende bestuursvergadeing
apnieuw ovar het onderwerp Íe stemmen.

Artikel 12 - Vedegenwoordiging en belangenbehartlgtng1. Het bondsbestuur vertegenwoordigt de KNKF.
2. 'De KNKF wordt vootts vsrtegenwootdigd door twee gszamenlijk handelende leden van

3.

het dagelijks bestuur.
HeÍ öondsbesluur of twee gezamenlijk handelende leden van het öondsbestuur kunnen
een ander bondsbestuur§id of een derde schrtftelïR machtilen om de KNKF
veiegenwoordigen in de gevallen en onder de vaorwaarden die uit de verslrekte
volmacht bbrten.

4,

-

De verlegenwoordigingsbevoegdheid van àeÍàondsbestuuren van de gezamenlijkhandelende leden van hel öondsbestuur kan niet worden beperl<t of aan worwaarden worden gebonden, De vedegenwoordigingsbavoagdhaid

van personen aan wÍe een

--

volmacht is verleend, kon in die volmacht naar aard en omvang worden beperkt enlof
aan voorwaatden worden gebonden.

5.

Personen aan wie hetzij op grond van deze slatuten, hetz$ een volmacht
vedegenwoordigingsbevoegdheid is verlaend, oefenen die bevoegdheid niet uit dan

-

nadet hiertoe een öestuursbesluÍt is genomen waarbij tot het aangaan van de

-

desbelrefíende rechtshandeling ts öesloten.

6.
7.

De KNKF behaftigt in netionaal en internationael verband de belergen van de seclies.
De KNKF is lid van de internetbnale organisaties die de beoefaning van dezelfde
sporten ten doel hebben als die welke binnen het verband van de KNKF worde
beoefend. HeÍ öondsöestuur veftegenwoordigt de seclies bij de internationale

-

-

organrsaÍr'os.

Artil<el í3 - Sectíes

1.

De KNKF kent sectie§. De bondsvergadering steh secties in en heÍt deze op. De
KNKF kent in ieder geval secties voor sporten, zoals:
a. Functional Fitness;
b. Grappling en amateur MMA; -__Powerliften/(paralympisch) bankdrukken;

c.
d.

e.
f.

g.
h.

-*

--*-*---

(Olympisch)worstelen;
Niet-Olympische worstelstijlen (geassocieerde of bijbehorende stijlen van de

uww);

Sambo i Combat sambo:
Armworstelen;----Kettlebell.

De sectles worden nader geregetd in het Sectiereg/ern ent.
Het sectieregtement wordt
vastgestald en gewijzigd dow de bondsvergadering.

-

'o/(.

De sect'es rcgelon de zaken die uitsluitend de eigen sectie betrcffen. Het werldenein

*

sport.-

4.

van een secÍie betreft het wedsttiidwezen van de desbetreffende
De teden zijn ingedeeld bij de sectie van de spott die z$ beoefenen. Persoonliike leden
worden ingodeekl bij de sectie van hun keuze. Leden kunnen bijevenzoveel secties zijn

inge&eld als zij sporten in de KNKF beoefenen.
De benoeming van de leden van heÍ secÍíebestuur, de samenstelling van de
sactievergade ring, alsmeda tahen en bevoegdheden van de §ecÍies worden in

het-

Sectiereg/ement vasÍgelagd. Elka sectie wordt geleid door een secÍiebestuur dat

6.

-

verantwoording verschuldigd is aan de sectievergadering.
Een sectiebestuur heeft lot taak in de sectie het beleid van het fundsbestuur en van de
bondsvergadering ult te vooren en is hieruoor aan het bandsbestuur verantwoording

-

7.

verschudigd.
Een sectiebesluurls reyons bevoegd eigen actMiteiten binnen zijn sectie te verrhhten,
waarvoor het sectiebesÍuur venntwaording verschuldigd is aan de eigen
sectievergadering. De secÍre kan voor die activiteiten een eigen secliëcontibutie hatren.
De e§en ectiviteíten mogen niat ln stiid ziin met het beleid van de KNKF. Een
sectiebestuur is met betrekking tot de eigen activiteiten bevoegd te handelen binnen de
door de sectievergadenhg vasÍgestelde begroting. Leden van het socfiebestuur

-

-

handelenk,!acr,bnseendoorhetbondsÖ9síUurvoleendevolmacht.-

8"

Een sectievergadering besÍaat uit alle bij dio sectie ingedeelda leden. Do verenigingon
vertegenwoordigen in de sectievergadering zichzelf en hun verenigingsleden.
Persoonlijka leden worden in een sectievergadeing door zichzelf

9.

vertegenwoordigd.:

Een sectlböestuur is verplicht met betrekking tot besluiten die naar het oordeel van één
van de socli€§ of van het bondsbestuur mede de belangen van een andere secÍíe
raken, overleg te plegen met dat sect'ebesÍuur. Romen de sectiebesturen niet tot

-

overeenste mming da n beslisf het bondsbesluur.

Aftlkel14 - Commissles

1.

Het bondsbestuur en de bondsvergadering, alsmede een secÍiebestuur en ë€n
sectievergadeing ziin bevoegd permanente en lijdelijke comrnissres in le stellen en de

-

2.

leden van die cornmlssÈ s te benoemen, te schorsen en te ontslaan
Tenzij de samenstelling, taken an bevoegdheden van een commtssie in de statuten of in een reglement is geregeld, worden deze bij fusluit vaslgesÍeld door het orgaan dat de cornrnissie feefr ingesteld

3.
4.

Een commÍssie is verantwoording verschuldigd aon het orgaan dat haar heeft ingested.
De KNKF Rent in el( geval als permanente commissie de tuchlcommrbsie en de
cornmissr'e van beroep

5.
6.

-

*
öepaald oÍ beslolen, bestaat een commtlss ie uit ten minste drie leden.
De leden van een permanente commissle worden telkens benoemd voor de duur van drie jaren en kunnen aansluitend tweemaal voor eenzelfde periode als lid van
commr§sie warden hehenoemd. De leden van een tijdelijke cornrnisst'e worden
Tenzij anders

r.s

benoemd voor de duur van de aan da commissie verstrekte opdracht.

/
'15

Tenzij anders is bepaald of besloten bestaat elke coÍnmiss,e uit een voonltter, een

-

secrelarrs en uit een of meer leden en wordt de voonilter in funclio benoemd. De leden
van een commissre verdelen in onderling overleg de oveige functies.

De bondsvergadering kan een financiële commissie instellen die het bondsbestuur en de bondsvergadeing adviseert in financiële aangelegenheden van de bond. De
frhanciéle commissie beslaaÍ utt dfie personen waauan de leden worden benoemd door

-

de bondsvergadering.

-

Met uiftondering van de vergaderingen van de luchtcammissie en van de commissie
van beroep zijn leden van het bondsbestuur bevaegd vergaderingen van commissies bll
te wonon.

Artikel I5 - Bondsbureau

1.

Voor de administntieve werkzeamheden van de KNKF kan àeÍ bondsöestuur een

bondsbureau inslellen, dan wel die werkzaamheden geheel of gedeeltelijk bij het

-

bondsbureau van ean andere sportbond o{ bij een derde onderbrengen. lndien de
KNRF een eigen bondsbureau kent, zijn de navolgende leden van dit artikel van

toepassing.

2.

3.

De KNKF kent een bondsburcau dat belast is met de adminislratieve en de
beleidsmatige ondersteuning van het bondsbestuur en de bondsvergadering. Het
bondsbureau is hetcentrale appanaÍ van de KNKF dat belesl is mef het uitvoeren van
de besluiten van het bondsbestuur en van de bondsvergadeing,
Het bondsbestuur treedt op als werkgever van de medewerkers yan het bondsbureau en kan deze taak opdnagen aan het dagelijks bestuur van de bond.

-

-

Afttkel 16 - Boekhoudtng en ílnanclën

1.
2.

Het boekjaar, teyens verenigingsiaar, van de KNKF is goliik aan het kalonderiadt.
Do geldniddelen van de KNKF bestaan uit: contribulies, competitie- en wedstrijdgelden,

-

-

öoefes, ontvang§en ult wedstijden, sponsorbijdragen, donaties, suösidrbs legaten en
andere inkamsten. Erfenrcsen en legaten kunnen s/echts worden aanvaard onder het
voo rrecht v a n boede I be sch ijv in g

3.

De leden ziin gehouden tot bstaling van de contibutie en andsre bijdragen die
bo n

4.

-

de

-

dsve rg adenhg vasfsÍa/t

De sectievergadering kan voor de bij een sectie ingedeelde leden een sectiecontributie

vasÍsfeí/en ter financiering van de door de sect e fe verrichten

activiteiten.-

Tenzij het bondbestuur in enig boekjaar anders besfust is het bondsbestuur gerechtigd
om zonder toestemming van de bondsvergadeing jaailijks de contributie, heftingen en
àoeles aan te passen met een percentage dat maximaalgelij| is aan het prijsindexcijfer
per ultimo van het voorafgaande boekjaar, zoals blijld uit het door het Centraal Bureau

-

voor de SlaÍ,sf,'ek gepubliceerde indexcijfer voor consumentenprijzen

Artikel 17 - Rehenlng en verantwoording
1, Het bondsbestuur is verplicht van de vennogenstoestand van de KNKF en van alles-betreflende de werkzaamheden van de KNKF, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze administrafie te voeren en daartoe behorende

-

16,r(.

baaken, bescheiden en andere gegevensdmgers op zodanige
wijze te bewaren det te allen tiide de rcchten en verptichtingen van de KNKF kunoen
worden
HeÍ óondsbesluur is verplicht jaarlijks bínnen zes maanden
na afloop van het boekjaar
de balans en de sraal van baten en lasten van de RNKF op te
maken en op papier te
slel/ea.

gekend.-

2.

-

Het bondsàestuur brcngt op een binnen zes maanden na het
einde van het rx,èkjaar te
houden bondsvergadering een jaarverstag uit over de gang van
zaken in de KNKF en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en staat van baten
en lasten met een
toelichting ter goedkeuting aan de bondsvergadering over. Deze
stukken
ondeftekend door alte teden van hel bondsbestuur. Heefi een tid
van het bondsbestuur
de sfukhen n'tet ondeÍtekend dan wordt daaruan onder opgave
van de redenen metding
gemaakt.

-

De bondsveryadering kan de in tid

J genoemdo termijn veiengen met ten hoogste vijf maand6n. Na afloop van de oorspronkeliike of de verlengde
termijn kan iecler lid van de
gezamenl$ke leden van heÍ bondsbesfu ur in rechte
wrderen dat z$ hun verplichtingen
nakomen.

*

HeÍ öondsbestuur ls varpticht de op de
iaanekening betrckking habbende stuk«èn en
gegevensdragers door een (registelawountant
to doen ondenoeken, die Íeyans
controle uitoefent op de vermogensÍoesÍand van de bond. De (register)accountant
brengt van zijn bevindingen jaartijks varsrag uit aan de bondsvergadering.
bondsbestuur is verplicht de (register)acwuntant ten
behoeve van zijn onderzaek elle door hem gevraagde inlichtingen te vers;rhaffen, hem desgewenstde
kas
waarden te tonÈn en de boeken, beschëiden én anderc gogdvensdragers
van de KNKF
trcor raadpleging beschikbaar te stellen. De
bondsvergadering kan besluÍten het in dit lid bedoelde ondenoek van de
iaarrekening niet aan een (regisler)accountant op te
dragen, mear aan de kascoÍnmÍssie met inachtnemlng van
lid 6 van dit afti(el, tenzij
een dergeliik besluit in strijd is met het voldoen aan eon subsidievaorwaarde.
Do kagnommrssrb àesÍaat uit drie leden, die door de bondswryadeing
worden
benoemd- De kascommhsrb is belasl met het onderzoek
als vermeld in dil artikel. Het Itdmaatschap van de kascommissie is niet verenfubaar
met het lidmaatschap van het
bondsbestuur. De kascommissie kan, wanneer haar onderzoek
bijzondere
boekhoudkundige kennis vereist, zich voor rekening van de
bond doar een deskundige
dosn blstaan. De kascommissle otreriegÍ vooraf methet bondsbestuur
over de daaraan
verbonden koslen. Bereiken zij hierover geen overeenstemming
dan besÍ.sÍ
bondsveryadering.

-

-

-

*

Goedkeuring door de bondsvergadeing van de balans en dè sÍaat
van tasten
toelichting gebeud nadat rrs kernls genomen van de ver4laing yan
de
(register)accountant dan wel de kasoommlssle.
Goedkeuring strekt het bondsbestuur tot

met_-

----*

De balans en de sÍaaÍ van balen en /asÍen met tostichting moeten op papier
worden
gesÍeld en bewaard. lndien de boekhouding computermatig
wordt gevoerd, kunnen _

-*

met uitzondeing van de op papier ge§elde batans en de
staaÍ van baten en tasten - de

/
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op een gegevensdrager aangebrachte gegevens op een andere gegevensdrager
worden overgebraeht en bewaard. Het overbrcngen van de gegever?s moet alstlan met
juista en volledige waergave van de gegevens geschieden, terwijl deze gegeverrs
gedurende de volledige bewaaftíjd beschikbaar
leesbaar moeten kunnen worden gemaakt.

9.

-

Het öondsbestuur is verplicht de in dit aftikel bedoelde boeken, bescheiden en endere
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bèwaren.

Artikel
t.

-meten zijn en binnen redeliike tid
-

18

- Bondsvergaderin

Aan de bondsvergadeing komen in de KNKF alle bevoegdheden toe die niet door de

-

wet of de staÍuÍen aan andere otganen zijn opgedragen.

De bodsvergadering öestaaÍ uit door de secÍrres gekozen bondsafgeuaardigden die elle
leden van hun sectíe vertegenwoordigen.

*
dag-

Een bondsafgevaardigde wodt benoemd voor de duur van drie iaren en kan Íelkens
aansluitend wordan herbenoemd. Een bondsafgevaadigde treedt in functie de
volgend op zijn benoeming. Een bondsafgevaardigde trcedt af op de dag dat zijn
lidmaatschap van de KNKF eindigt en vootts op de dag waarop hii tot lid van het
bonds.f,estuur, een secÍreöestuuL de tuclrÍcomrnissie of de cpmrnlssre van bercep wordt

-

benoemd, dan wel niet meer bij zijn sectie is ingedeeld.
Het aantal bondsafgevaardigden per sectie wordt bepaald op basis van het aantal

-

-

verenigingsleden en percoanlijke leden per één en dertig december (peildatum) van het
voorafgaande boekjaar en wel aldus:

a'één(1)totenmettweehonderd(200)leden:éénafgevaardigde;-

b.

tweehonderd en één (201) tolen met vierhonderd (400) leden: twee

_-

afgevaardigden;

c.
d.
e.

vierhonded en één (401) tol en met zeshonderd (600) leden: drie afgevaardigden;
zeshonderd en één (601) toten met achthonderd @0$ leden: viar aígevaardigden;
achlhonderd en één (801) leden of meer vijf afgevaardigden en één afgevaardigde
extru voorelke tweehonderd (200) leden rneen

6.

ledere bondsa{gevaardigde heeft één stemEen bondsafgevaardigde heeft vrij mandaat. Een bondsafgevaardigde heeft het recht

7.

van initiatief, amendenrent en interpellatie
§en gescàorste bondsaígevaardigde heeft geen slemncht

5.

8.
9.

De bondsvergadeing stelt jaaníj?s de bogroting van de KNKF vast en eens in de vier
jaar het meerjarenplan van de KNKF.
De leden van het bondsbestuut zÍjn adviserend lid van de bondsvergadering.

Adviserendeledenhebbengeenstemrechtmaarz$nwelbevoegdaandeberaadslaging deel te nemen.

Artikel 19 - Het bíjeenroepen van de bondsvergadering

1.

gehouden:-

Jaadiks worden twee hondsvergaderingen
a. de voorjaarsvergadeing welke uiterlijk dertig juni wordt gehouden;
de najaarsvergadering welke uitedijk deftig decemberwordt gehouden,

b.

-
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Het

biieenr*pen gehewi door een mededeling in de officiéle mededelingen en door

-

een schriftelijk opraep aan de bondsafgevaardigden. 7'eyens wordt hieruan een
mededeling gedaan op de lyeöslÍe van de KNKF, De oproep tot het biryonen van

detoegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat een lid voor dit
doel aan de KNKF bekend heeft gemaekt, mits het lid met deze wijze van oproeping
-

algemene veryadering kan eveneens geschbden door een langs elektronlbche weg

heeft ingestemd.

Detarmijn van bijeenroeping bedraagt ten minste vier weken. Het bondsbestuur kan in
bijzondere gevallen de lermijn van bijeenroeping bekoften.
Een buitengewone bondsvergadering wotdt gehouden indien het bondsbestuur dit

-

nodig achl.

5.

VoorÍswordt een buitengéwone bondsvergadering gehouden indien len minste zoveol
leden als bevoegd zijn tot het uÍtbrengen van een tídnde gedeelte van de
bondsvergadeing uil te brengen stemmen het bondsàesfuur daarom venoeK. Het
vezoek bevat een opgava van het te behandelen onderwetp, voorzien van

een- -

toelichting. lndien het bondsbestuur niet binnen veeftien dagen aan het vezoek gevolg
heeft gegeven door binnen vier weken een bondsvergadering te doen houden, kunnen

de venoehers zelf tol die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bondsbestuur
de bondsvergadering bijeenroept of door het plaatsen van een adveftentie in een
veelgelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan leden van het
bodsbestuur belasten met de leiding van de bondsverga&ring en het opstellen van de

-

notulen.

6.

Behalve in het in het vorige lid bedoelcle geval, bepaalt het bondsbe$tuur waar en

-

wanneer een bondsvergadering wordt gehouden.
Arttkel 20 - Toegang bondsvergaderln
Toegang totdevergadering van de bondsvergadering hebben de ledenvan het
bondsbastuur, de bondsafgevaardigddn, de leden van de sectteöesÍuren, alsmede
diegenen die door het bondsbestuur of door de bondsvergadering zijn toegelaten. Voor
zover de plaatsruimte dit toelaat hebben ook overige leden toogang tot de vergadeing
van de bondsvergadering. Een gaschorst lid heefr. geen toegang tot de algemene

1.

-

-

vergadering.
Da bondsvergadeing gaat in een besloten vergadering over indien de voonifter,

het

-

bondsbestuur of ten minste vier bondsafgevaardigden hierom venoeken. Tot een
bosloten vergadering hebben toegang de bondsa$evaardigden, de leden van het
bondsbestuur en degenen die door de bondsvergadering worden toegelaten"

-

De bondsvergadeing öesíst in een öes/oÍen vergadeing of de redenen die tot het

--

aanvíagen van eën besloten vergadeing ziln aangevoerd, een öesloÍen vergadering
rechtvaatligen. ls dit niet hel geval, dan wordl de vergadering niet-besloten vooilgezet
Over wat in een besloten vergadering is behandeld, kan gaheimhouding worden

opgelegd aan hen die daarbij aanwezig of veftegenwoordigd waren.

Adikel2l - Agend

/(

I
i9

1.

Tegetijk met het bijeenrcepen van de vergadering van de bondsvergadering wordt de

-

publicatie in de officiële mededelingen en door toezending ter kennis van de bondsafgevaardigden an de sectisbesturen gebracht, lndien het lid op groncl van het
agenda

bor

bepaalde in aiikel l9 lid 2 hiermee heeft ingestemd, kan de agenda hem langs
elektronische weg wor&n toegezonden. De agenda wordt levens bekendgemaakt

op -

de websde van de RNKI-.

2.

De agenda van de vmrjaarvergadeing bevat in ieder geval:
a.

het vasÍstel/en van de notulen van de vorige bondsvergadoring;

b.

jaawerslag van ttel bondsfustuur;
het financieet verslag van het bondsbestuur;

c.
d.
e.

het

kascomrnissia,'-

de veHaing van de (register)accountant dan wel de
àet vasfslellen van de balans en van da sÍaaÍ van baten en lasten over het
afgelopen boehjaar;

f.
S.

het verlenen van decharge aan de leden van het bondsbestuur;
het voonien in vacalures;

h.

de randvnag
De agenda van de naiaarsvergadertng bevat in ieder geval.

a,
b.
c.
d
e.
f.
4.

hèt vaststellen van de notuten van de vorige bondsvergadering;

heÍ vastsÍe//en van de bondscontríbutie en van andere bidngen:
hel vasfstelle n van het jaarylan voor het volgende boekiaar,
het vasÍsle/len van de bogroting voor het volgende boekiaar;
het voonien in vacatures:

de rondvraag.

die

weken voor do dag van de bondsvergadenng kunnen ten minste vier
bondsatgevaardigden een voorstel of amendement schrifteliik bii het bondsbestuur
Uilerlijk

--

indienen, welke vooaien is van een toelichting.
De bondsvergadering kan geen besluiten nemen over voorstellen die niet in de agenda
zijn vermeld, tenzij de bondsvergadering bij gewone meerderheid anders bestbl.

Artikel22 - Besluite
1.

Het in dit artikel bepaalde is van toepassing op alle besluiten die in de KNKF worden
genomen. Lid 8 is alleen van foepassrng op de besluitvorming in de vergadeing van de

-

bondsvergadering en van een sectievergade
De voorzitter van een orgaan of van een commissie leidt de vergadering. De
bondsvergadering wordt geleid door de vooaitter van het bondsbestuur. De vmaifter
stell daain de orde van de vergadering vast, behoudens het recht van de vergadering

daarin wijziging te brengen.
3.

-

-

Tenz$ in dë statuten of in een reglement anders ,b Depaald, worden besluiten

vergadeingen genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Ander meerderheid wordt versÍaan meer dan de helft van de door stemgerechtigden
ubebnchte stemmen, zo nodig door afronding naar boven. lndien stomman staken is -

-

gaen meerderheid behaald.

,o

Ongeldige stemmen zijn etemmen uitgebracht door een geschorste stémgerecht,gde en
wanneer schriftelijk is gestemd voorls blanco slemmen en stemmen die een andere

-

aanduiding bevatten dan voor de desbetreffende siemming nodzakeliik
Tanzij in de slatulen anders is bopaald, brengt iedere steryerechtígde in de

desbetreftende vergadedng één stem ult. Een lid kan een ander stemgerechtigd lid
rnachtigen naírrcns hem aan een stemming deel te nemen. Een gemachtigd lid kan ten

-

F,oogsÍe namens zichzelf en één ander lid aan een slemming

deelnemen.-

De slëmming oveÍ pe§onèn gebeuft schiftelijk met gesloten stembÍiafies. De
slemming over zaken gebeui hoofdelijk door handopsteken of bij arclamatie. ln bekle
gevallen kan de vergadeing lot een andere dan de voorgeschreven wiize van slemmen
besluiten, ln elk geval wordt schrtfiefiik gestemd indien een stemgerechtigde een
sch riftel ijke ste m m in g verl a n gt.
lndien bij een stemming over peÍsanen geon van de kandfuleten bI de eerste stemming

-

een twee derden rneerderheid behaalt, wordl een tweede stemming gehouden Íussen
de kandidaten die het hoogste respeclievel$k heÍ hoogste en het op één na hoogsÍe

-

-

aantal stemmen hebben behaald. SÍaken bíi de tweede stemming de stemmen, dan
wordt een derde stemming gehouden. Benoemd is die kandidaat die bii de fweede of de
derde stemming de gewone maerderheid haalt, oí door loting na een derde stemming is
aangewezen
8.

Bij een schrtftefijke stemming in de Mndsvergadering benoemt de voonilter een

slembureau van

die

leden, die geen lid van het bondsbestuur of van een sacÍiebesÍuur

-

mogen zijn. Hel stembureau ondenoekt de geldigheid van de uitgebnchte stemmen,

-

berekent de urtslag en doet daaruan mededeling.
Het door de voonitter uitgesproken oordeel aver de uítstag van een stemming

öeslissend Helzelfde geldt voorde inhoud van Qen genomen óeSIuÍ, vOor zOVerwerdgeslemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddelliik na hel
uitspreken van het oordoet van de voonifter de juisÍlreid daawan botwist, den wordt hst
te nemen DesíuíÍ schriftel$R vasÍgelegd en vindl een nieuwe stemming plaats, indíen de
neerderheid van de vergadering dit vertangt of - wanneer de oorspronkeliike stemming
niet hoofdelijk of schriftelijk gebeurde, een stemgerechtigd lid dit ver,angt. Door dsze

-

nieuwe stemming veruallen de rechtsgevolgen van de oorsprcnkeliike stemming
10. Over alle voorslellen en voorstellen tot wijziging wordt in volgorde van indienen
gestemd, tenzij naar het oordeel van de voonitler een later ingediend voorslel een

-

verder reikende strekking heefl dan een eerder ingediend vaorstel en daardoor eerder
dient te worden behandeld

11.

Wanneer een voorstel tot wijziging is ingediend, komt dit eersl in stemming. Een
yoorsÍeí tol w$ziglng van een geagendeerd onderwerp mag niel de strekking hebben
het doel van het yoorste/ te wijzigen of aan te tasten, zulks ter uitsluitende boordeling

-

*

van de voonitler.

A,fttkel 23

1.

- Reglementen en uitvoeringsbesluitdn

De organisalie van de KNKF alsmede de tahen en bevoegdheden van haar organen en
commissies Runnen nader worden u@ewerkt in reglementen.

f,

I
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2.

Reglementen van de KNKF woÉen met een gewane meerderheid vastgesteld eD

*._*

gewijzigd door da bondsvergàdering.
Nieuwe reglementen en wilzigingen in reglementen, alsmede uitvoenngsöesluíten

-

treden in werking op de veefiiende dag na de dag waatop de bondsveryadering
vastsfellrng of wijziging van het reglement heeft besloten. ln dë statuten, in een
reglement of bij besluÍl van de bondsvergadering kan er.n andere datum van

inwefingtreden worden bepaald. Van een nieuw reglement, van een wijziging ven
- sen
reglement en van een uitvoeringsbeslurï wordl in de officiële mededelingen of op andere

wijze mededelíng aan de leden gedaan met vermelding van de datum van
inwartingtreding.
4.

-

lndien de KNKF op grcnd van ean met de strbhtlng lnstrtuut Sportrechtspraak gestoten

overeenkomst rechtspnak en/of mediation in de KNKF aan het lnstituut

-

Sportrechtspraak heeft opgedragen, worden de rcglementen van de Stichtlng lnsÍifuuÍ

-

Sporlrcchtspraak vasÍgesÍeld en gewijz§d door het bestuurvan de St'rchting lnstituut
S@ftrechtspraak. Het bondsbestuur doet hiervan mededeling aan de leden. De
bondsvergadering is vanaf de datum van die overeenkomst niet bewegd in een
reglement van da Stichting lnstltuut Sportrachtspraak een wijziging aan te

brcngen.-

lnstituut-

Het in lid 2 en 3 bepaalde geldt niet voor de door het bestuur van het
Spoftrechtspraak vasÍ te stellen en te wijzigen Tuchtreglement, Tuchtreglement

§eksuele intimidalie, Dopingreglement, Bilage Dispersaiieq Reglement SeksueÍo

- -

intimidalie, Arbitragereglement, Reglement Bindend advres, Mediationreglement en
andere door de stichting lnstituut Spoírecàtspraak rastgesÍelde reglementen6.

7.

ln gevallen waarin de statuten en een rcglernent niet voonien, àes/isl heÍ bondsbestuur.
HeÍ öondsbestuur is bewegd om in spoedarsende gevalten mat aen algameen karakler,

die een nadere regeling vereisen een uitvoeringsbesluit vasl te sÍorren. Het
uitvoeringsbesluit heeft de kracht van een reglement, is voor alle leden bindend vanaf
de dalum van bekendmaking en dient daor de eersl volgende bondsvergadering te
worden bekrachtigd, dan wel alsdan als bepaling in ds statuten of in een reglement te worden opganomen. Een uitvoeingsöesluit mag niet in strijd zijn met de stafulen en

-

-

-

-

reglementen

8.
9.

het bondsbestuur in de vorm van een uitvoeringsbesluit voor een bepaalde
tiidsdu ur heffingen, bedragen of percentages vasÍsfellen.
leder lid wordt geacht de stetuten, reglementen en uivoertngsDes/urÍÍen te kennen,
waaronder begrepen de wedstijdbepalingen en de op grond van het Dopingreglemont
van toepassing ver*laarde dopingl'tjsten, alsmede alle mededelingen die als officiële
Tevens

Ran

-

-

mededelinge n zij n g epu blice erd.

10. Een sectievergadering is bevoegd ten behoeve van de eigen sectie reglementen vasÍ Íe
stellen, welke niet in stiid mogen zijn met de statuten en reglementen van de RNRF.

1t

-*

Alle officiële mededelingen van organen van de KNKF worden bekend gemaakt in de
offtciële mededelingen van de KNKF. De ofticiële mededelingen kunnen op de website
van de KNRF bekend worden gemaakt, alsmede aan leden, die hiermede hebben

ingestemd, langs eleffironische weg worden toegezonden

-

2't(

Ailikel 21- Wjzigtng van statuten

1.

h

2.

-

ln de statuten van de KNKF kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluiÍ
van een bondsvergadering, waartoe is opgeroepen metde mededeling dat aldaar
termiin voor oproeping tot een
wijziging van de sÍaÍuÍen zal worden voorgesteld.

--

zodanile vergadering bednagt ten minste vierwekenZij die de aproep vmr dÈ bondsvergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben verzonden, moeten ten minste víer weken vÓor de
bondsvergadering een yoorslel tol statutenwijziging, waarin de voorgestalde wiiziging

-

woordetijk is opgenomen en welke is voorzien van oen telichting, op het kanloor van
het bondsbureau voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de

-

-

bon d sve rg ade ring wordt

g e houde

n.

Een beslult tot wiiziging van de slatuÍen kan slechts door de bondsvergadering met
tenminste twge derden meerderheid van de U@ebrachte stemmen worden gonomen.
Het bepaatde in tid 2 en 3 is niet van loepassing indien in de bondsvergadertng alle

-

4.

'

-

-

bondsafgevaardigden aanwezig of verÍegenwoordigd ziin en het besluit tot
slatutenwijziging met algemene stemmen wor&,
Éen statutenwijziging treedt niel eeder in werking dan nadat hiervan oen notaiële akle

genomen.-

is opgemaakt. Tot het doen verlpen van de

al<te

is ieder lid van het bondsbestuur

bevoegd.

6.

-

De leden van het bondsbestuurziin verplicht een euthentiek afschrift van de wiizigíng
en van de gewijzigde slatuten neer te laggen op het kantoor van het Handeísregrster

-

-

waarin de KNKF is ingescDrEven.

Artlkel25 - Antblndlng en vereflening

1.

Een besluit tot ontbinding van de KNKF kan alleen worden ganamen in een daaftoe
speciaal bijeengercepen bondsvergadering. Het bepaalde in hetvorige aiikel is van

-

ove rcenkom stlge toepassing.

Z.

lndien de bondstergadering tot ontbinding van de KNKF fieefi besloten, treden de leden
van het bondsbestuur als vereffenaar op, tenzil de bondsvergadering de vereffening

-

aan een dede opdraagl.
Na

de ontbinding

bti!ft

de KNKF wortbestaan voor zover dit voor de vereffening van het

vetmogen nodig is. Godwende de vereffening bliiven de bepalingen van de statuten
voor zoveel mogetijk van kracht. ln stukken en aankondigingen die van de KNKF
uitgaan, wordt aan de naam toegevoegd'in liquidatie'-

-

-

De bondsvergadering benaemt een bewaarder die de boelken en bescheiden van de KNKF zal bewaren gedurenda zeven iaar na afloop der vereffoning. De
b2ndsvergadering ken de bewaardereen bewaarloon toekennen. ls goen bewaader aangcwezen en is de laatste verefienaar niet bereid te bewaren, dan kan de bevoegde
kantonrechter op venoek van een belanghebbende uit de leden een bewaarder
aanwijzen.

-

Bíj besluillot ontbinding bes/rct de bondsveryadering welke bestemming aan het batigsaldo wordt gegeven. nadat atle verplichlingen zijn verelfend en rekening is gehouden

/
23

met de sociare belangen van de werknemers van de KNKF. Deze bestemming dient
zoveelmogelijk aan te stuiten bij de doelstellingen van de KNKF."

-

Overgangsbepaling bij de statuten
De periode die leden van het bondsbestuur op de fusiedatum reeds zitting hebben gehad in
het federatieb$tuur van de KNKF telt niet mee b'rj het bepalen van de in artikel 8 lid 7
vermelde benoemingsduur

-

