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Dit reglement is april 2012 volledig herzien. Alle voorgaande edities komen hiermee te 

vervallen. 
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Artikel 1 – De KNMV als organisatie 

1. De KNMV is lid van NOC*NSF en aangesloten bij de internationale organisaties 

Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) en de Fédération Internationale de 

Motocyclisme Europe (FIM Europe).  

2. Het bondsbestuur en de algemeen directeur vertegenwoordigen de KNMV nationaal en 

internationaal. Voorts kan het bondsbestuur hiertoe vertegenwoordigers afvaardigen. 

3. De KNMV is leidend in Nederland als vertegenwoordiger van het motorrijden, het 

recreatief motorrijden en de motorsport.  

4. De KNMV kent een officialcongres dat jaarlijks bij voorkeur in de maand januari wordt 

gehouden. 

 

Artikel 2 - Toelating tot en beëindiging van het lidmaatschap 

1.  Leden melden zich als lid aan door het indienen van een schriftelijk verzoek bij het 

bondsbureau of door aanmelding via de website van de KNMV. 

2. Om toegelaten te kunnen worden als lid mogen de statuten en reglementen van de 

club niet in strijd zijn met de statuten en reglementen van de KNMV en dient de club 

te zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, van welke 

inschrijving een recent uittreksel, niet ouder dan een week, dient te worden 

overgelegd. De aanvraag tot toelating als lid wordt schriftelijk ingediend bij de 

algemeen directeur onder overlegging van: 

a.  een lijst met namen en adressen van het bestuur, de taakverdeling in het bestuur, 

het secretariaatsadres, alsmede opgave van de gegevens zoals vermeld op het 

standaard aanmeldingsformulier; 

b. een exemplaar van de op de datum van aanvraag geldende statuten en reglementen 

van de club. 

3.  Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt door middel van een door het 

bondsbureau voorgeschreven formulier. 

4.  Leden ontvangen na hun toelating de benodigde informatie van de KNMV. 

5. Het lidmaatschap van de KNMV wordt beëindigd met inachtneming van het bepaalde in 

artikel 8 van de Statuten. 
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6. Leden zeggen hun lidmaatschap van de KNMV schriftelijk op bij het bondsbureau. 

 

Artikel 3 - Categorieën van leden 

1. De KNMV kent de volgende lidmaatschapsvormen voor verenigingsleden: 

 a. Volledig lidmaatschap voor verenigingsleden die recht hebben op gratis hulpdienst 

en aan wie het periodiek van de KNMV wordt toegezonden waarin de KNMV haar 

officiële mededelingen doet; 

 b. Partnerlidmaatschap. Deze vorm van lidmaatschap staat open voor hen die 

getrouwd of geregistreerd partner zijn, dan wel kind zijn van een verenigingslid en 

op hetzelfde huisadres woonachtig zijn. Deze leden hebben eveneens recht op 

gratis hulpdienst in Nederland maar ontvangen niet het periodiek van de KNMV. 

 c.  Beperkt lidmaatschap. Dit lidmaatschap staat open voor houders van een monteurs-

, districts-, offroadlicentie, alsmede voor jeugdleden onder de zestien jaar. Deze 

leden hebben geen recht op de kosteloze KNMV-hulpdienst en ontvangen niet het 

periodiek van de KNMV. 

 2. Tenzij in de statuten of in een ander reglement anders is bepaald, hebben de in lid 1 

genoemde leden allen dezelfde rechten en verplichtingen. 

3. De leden kunnen in reglementen nog in andere categorieën worden onderverdeeld.  

 

Artikel 4 - Algemene verplichtingen van clubs  

1.  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten gelden voor een club 

voorts de volgende verplichtingen: 

a. De clubs zijn verplicht de statuten, reglementen en bestuursbesluiten van de KNMV 

na te leven. 

b. De clubs zijn verplicht zich te onthouden van alles wat de belangen van de KNMV en 

van het motorrijden, het recreatief motorrijden en/of van de motorsport  kan 

schaden. 

c. De clubs zijn, in bijzondere gevallen, verplicht om de KNMV inzage te geven in het 

ledenregister respectievelijk een register van aangeslotenen, boeken en andere 

bescheiden. 

d. De clubs zijn verplicht om ieder jaar aan het bondsbureau op te geven hoe de 

bestuurssamenstelling van de club is. Tussentijdse wijzigingen in de 

bestuurssamenstelling dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan het 

bondsbureau, inclusief het gewijzigde bewijs van inschrijving in het handelsregister 

van de Kamer van Koophandel. 

e. De clubs zijn verplicht van de door haar te organiseren wedstrijden en 

evenementen een uitnodiging te zenden aan het bestuur van het district van de 

KNMV waarin de motorclub is gevestigd. 

f. De clubs zijn verplicht zich te onthouden van deelname aan of organiseren van 

wedstrijden of evenementen waarvoor de KNMV geen toestemming heeft verleend. 

Het bondsbestuur stelt nadere regels vast betreffende de aanmelding en  vereisten 

voor goedkeuring waaraan bij de organisatie van wedstrijden en evenementen moet 

zijn voldaan. 

Goedkeuring voor het houden van internationale wedstrijden en evenementen 

geschiedt slechts indien de club de bestaande FIM-bepalingen en FIM Europe-

bepalingen hieromtrent in acht heeft genomen. 
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g. De clubs, die een internationale wedstrijd of evenement organiseren, zijn verplicht 

om deze wedstrijd of dit evenement via het bondsbureau te plaatsen op de FIM-

kalender en op de FIM Europe-kalender; de eventueel daaraan verbonden 

inschrijfgelden of kalendergelden dienen  aan de KNMV te worden voldaan; 

h. desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te 

verstrekken aan het bondsbestuur, de tuchtcommissie en de commissie van beroep 

van de KNMV of aan de tuchtcommissie en de commissie van beroep van het ISR, 

dan wel aan een door genoemd orgaan aangewezen commissie of persoon; 

i. door de KNMV geroyeerde verenigingsleden met onmiddellijke ingang het lidmaat-

schap van de vereniging of hun contractuele verhouding met aangeslotenen die 

verenigingslid zijn op te zeggen, alsook om door de KNMV geroyeerde 

verenigingsleden niet als verenigingslid of aangeslotene toe te laten; 

j. er op toe te zien dat een gestraft verenigingslid zijn straf ondergaat;  

k. om onder opgave van redenen binnen veertien dagen schriftelijk mededeling te 

doen aan het bondsbureau van een door de club geroyeerd lid; 

l. om een lid dat geselecteerd is voor een nationaal team in de gelegenheid te stellen 

voor dit team uit te komen en om aan trainingen daarvoor deel te nemen; 

2. Voorts gelden voor clubs de verplichtingen zoals vermeld in de statuten, het 

Reglement clubs en in andere reglementen.  

3. Het bondsbestuur kan met betrekking tot het in dit artikel bepaalde dispensatie 

verlenen en aan die dispensatie voorwaarden verbinden.  

 

Artikel 5 - Algemene verplichtingen van verenigingsleden 

1.  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten verplichten 

verenigingsleden zich voorts: 

  a. desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te 

verstrekken aan het bondsbestuur, zijn districtsbestuur, de tuchtcommissie KNMV 

en de commissie van beroep KNMV of aan de tuchtcommissie en de commissie van 

beroep van het ISR, dan wel aan een door genoemd orgaan aangewezen commissie 

of persoon; 

  b. om zich ter gelegenheid van een wedstrijd, hetzij vóór, hetzij gedurende, hetzij na 

de wedstrijd behoorlijk te gedragen en zo nodig mede te helpen bij het handhaven 

van de orde. 

2.  Verenigingsleden zijn verplicht de gezondheid van aan wedstrijden en/of trainingen 

deelnemende leden te bevorderen, alsook te bevorderen dat aan wedstrijden 

deelnemende leden zoveel mogelijk onder gelijkwaardige omstandigheden zich met 

elkaar kunnen meten, waarbij noch voorafgaand noch tijdens een wedstrijd de door 

een deelnemend lid te verrichten prestatie opzettelijk of onbewust wordt beïnvloed 

door het gebruik of het toedienen van verboden middelen, als bedoeld in het 

Dopingreglement ISR. Verenigingsleden zijn voorts verplicht volledige en tijdige 

medewerking te verlenen aan dopingcontroles. 

 

Artikel 6 - Administratief verzuim 

1. Als administratief verzuim wordt aangemerkt het niet tijdig of niet volledig voldoen 

aan administratieve verplichtingen tegenover de KNMV, waardoor door het 
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bondsbureau of functionarissen van de KNMV extra werkzaamheden moeten worden 

verricht. 

2. Het bondsbestuur maakt door middel van de officiële mededelingen jaarlijks bekend 

voor welke administratieve verzuimen welke administratiekosten in rekening worden 

gebracht. 

3. Administratiekosten dienen binnen veertien dagen na de datum van verzending van 

een opgave van die kosten op de opgegeven rekening van de KNMV te zijn 

bijgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet op die datum is bijgeschreven, is 

het lid reeds daardoor in verzuim en geldt het bepaalde in artikel 5 lid 5 van de 

Statuten.  

4. Indien een lid niet tijdig de verschuldigde administratiekosten heeft voldaan, geldt het 

verzuim tevens als een overtreding van dit reglement in welk geval de overtreding 

tuchtrechtelijk kan worden bestraft. 

 

Artikel 7 - Verkiezingen en benoemingen 

1. Alle verkiezingen en benoemingen voor een functie in de KNMV geschieden door 

kandidaatstelling en zo nodig stemming en herstemming op de wijze zoals bepaald in 

artikel 23 van de Statuten. De verkiezing van leden van de ledenraad geschiedt met 

inachtneming van het bepaalde in artikel 19 van de Statuten. 

2. Wanneer de benoeming in functie geschiedt, geschiedt de kandidaatstelling ook in die 

functie. 

3. Wanneer meer dan één vacature dient te worden vervuld, geschiedt de kandidaatstel-

ling voor iedere vacature afzonderlijk. 

4. Alle kandidaten voor een functie in de KNMV zijn lid van de KNMV, meerderjarig en 

zijn in Nederland woonachtig. Voor andere functies dan het lidmaatschap van het 

bondsbestuur en van de ledenraad kan het bondsbestuur aan een in het buitenland 

woonachtig lid dispensatie verlenen van de verplichting om in Nederland woonachtig 

te zijn. 

5. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld gaan van 

een schriftelijke verklaring van de kandidaat dat deze een eventuele verkiezing of 

benoeming zal aanvaarden. 

6. Het bondsbestuur regelt de verkiezingen en benoeming in de KNMV. Het 

districtsbestuur regelt de verkiezingen en benoeming in zijn district. 

7. Indien tussentijds een vacature ontstaat, voorziet de eerstvolgende vergadering daarin 

zo mogelijk. Indien de voorziening in een vacature geen uitstel kan vergen, kan het 

desbetreffende bestuur besluiten tot een schriftelijke kandidaatstelling en 

verkiezingsprocedure op de wijze die zoveel mogelijk overeenkomt met de 

voorgeschreven wijze van verkiezen en benoemen. 

 

Artikel 8 - Taken leden bondsbestuur 

1. De bondsvoorzitter treedt bij officiële gelegenheden op als vertegenwoordiger van het 

bondsbestuur, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen. De 

bondsvoorzitter leidt de vergaderingen van de ledenraad en van het bondsbestuur. 

  De bondsvoorzitter is bevoegd in de KNMV te houden vergaderingen bij te wonen en 

desgevraagd van advies te dienen. Deze bevoegdheid geldt niet voor het bijwonen van 

vergaderingen van de tuchtcommissie KNMV en de commissie van beroep KNMV, 
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respectievelijk van de tuchtcommissie ISR en de commissie van beroep ISR. Bij 

afwezigheid van de bondsvoorzitter neemt één van de vice-voorzitters deze functie 

waar. Deze treedt, zolang de waarneming duurt, in alle rechten en verplichtingen van 

de bondsvoorzitter. 

2. De penningmeester is, in overleg met de overige bestuursleden, als eerste 

verantwoordelijk voor het goede beheer van de financiën van de KNMV, met de juiste 

besteding en aanwending daarvan, met de aanvragen voor subsidie en met de algehele 

financiële administratie van de KNMV. De penningmeester stelt jaarlijks uiterlijk in de 

maand februari na overleg met de algemeen directeur de jaarrekening en uiterlijk in 

de maand november de begroting op. 

3. Voor alle leden van het bondsbestuur worden de taken die deel uitmaken van de te 

vervullen portefeuille op schrift gesteld. 

 

Artikel 9 - Taken bondsbureau 

1. Het bondsbestuur wordt bij de uitoefening van zijn taken bijgestaan door het 

bondsbureau. 

2. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor het voeren van correspondentie en 

voor de algemene administratieve organisatie, zulks met uitzondering van de 

administratie van de districten. 

 

Artikel 10 - Vergoeding kosten 

1. Het bondsbestuur stelt een Reiskostenbesluit vast. 

2.  Verzoeken tot vergoeding van reis- en verblijfkosten worden gericht aan het 

bondsbureau. Het accorderen van de reiskosten geschiedt door de algemeen directeur. 

 

Artikel 11 - Handhaving orde, veiligheid en ordelijk verloop 

1. Elke organisator van een wedstrijd is - behoudens overmacht - verplicht tot het 

handhaven van de orde in en/of buiten de locatie waar de wedstrijd of het evenement 

wordt gehouden. De organisator is hiervoor verantwoordelijk zowel vóór, tijdens als na 

de wedstrijd of het evenement, evenals voor de persoonlijke veiligheid van 

deelnemers en functionarissen. 

2. Het bondsbestuur en/of de algemeen directeur kunnen voorschriften geven tot het 

handhaven van de orde en/of veiligheid bij wedstrijden, alsmede personen aanwijzen 

die belast zijn met de controle op de naleving van die voorschriften. 

3. Indien naar het oordeel van het bondsbestuur of van de algemeen directeur de orde 

en/of de veiligheid niet voldoende is gewaarborgd, kan het houden van een wedstrijd 

of een evenement op de geplande locatie worden verboden. 

 

Artikel 12 - Officiële mededelingen 

1. Alle mededelingen waarvan de Statuten of reglementen publicatie voorschrijven of 

waarvan dit door het bondsbestuur of door een districtsbestuur gewenst wordt geacht, 

alsmede alle uitvoeringsbesluiten worden als ‘officiële mededelingen’ opgenomen in 

het periodiek van de KNMV en/of op de website van de KNMV. 

2. De officiële mededelingen kunnen daarnaast in bijzondere gevallen ook bekend 

gemaakt worden per fax of per e-mail. Het bondsbestuur en/of de algemeen directeur 

bepaalt op welke wijze die officiële mededeling het best kan geschieden. 
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Artikel 13 – Aansprakelijkheid 

1. De KNMV is – behoudens opzet of grove schuld – niet aansprakelijk voor schade die 

leden lijden als gevolg van de beoefening van het motorrijden, van het recreatief 

motorrijden of van de motorsport, hun deelname aan wedstrijden, trainingen en 

toertochten, of door aanwijzingen van de door KNMV aangestelde personen dan wel 

door gebruik van door de KNMV ter beschikking gestelde apparatuur. 

2. Leden die schade toebrengen aan de eigendommen van de KNMV dienen die schade op 

eerste verzoek volledig te vergoeden. 

3. Leden die schade toebrengen aan andere derden dan de KNMV, zijn voor die schade 

aansprakelijk en vrijwaren de KNMV voor alle aanspraken die derden jegens de KNMV 

zouden kunnen doen gelden. 


