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Dit reglement is medio september 2012 volledig herzien. Alle voorgaande edities komen 

hiermee te vervallen. 
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Artikel 1 – Uitgangspunten 

1. De ledenraad is bij voorkeur een juiste afspiegeling van het ledenbestand.  

2. Bij voorkeur zijn in de ledenraad vertegenwoordigd verenigingsleden met kennis en kwaliteiten 

op het gebied van de verschillende motordisciplines, verkeersveiligheid, marketing, financiën 

en ledenbehartiging.  

 

Artikel 2 - Aan ledenraadsleden te stellen voorwaarden 

1. Een ledenraadslid is lid van de KNMV en heeft affiniteit met het motorrijden, met het recreatief 

motorrijden en/of met de motorsport. 

2. Een ledenraadslid onderschrijft het statutaire doel van de KNMV. 

3. Een ledenraadslid heeft ten minste middelbaar denk- en werkniveau of vergelijkbare 

werkervaring.  

4. Een ledenraadslid is onafhankelijk en vertegenwoordigt in de ledenraad niet specifiek zijn 

district, club of een lid 1 genoemde motordiscipline. 

5. Een ledenraadslid kent ten opzichte van de KNMV een positieve grondhouding. 

6. Een ledenraadslid maakt niet voor zichzelf of ter behartiging van zijn individuele belangen 

deel uit van de ledenraad.  

7. Het ledenraadslid beschikt over voldoende (vrije) tijd, inzet, kennis en ervaring om het 

lidmaatschap van de ledenraad naar behoren te kunnen uitvoeren en woont de 

ledenraadsvergaderingen bij, ook wanneer deze in het weekend worden gehouden. 

8. Een ledenraadslid is in staat om zonder schroom zijn mening in het openbaar of in het publieke 

debat kenbaar te maken. 

9. Een ledenraadslid kan met betrekking tot het (voorgenomen) beleid van de KNMV hoofd- en 

bijzaken van elkaar onderscheiden. 

10. Een ledenraadslid is bereid zich te verantwoorden naar de leden en in het bijzonder naar de 

leden die hem hebben gekozen. 

11. Een ledenraadslid dient lid te zijn van een club, die lid is van de KNMV, wanneer hij door een 

club wordt gekozen. 

12. Een ledenraadslid is bereid om maximaal twee dagdelen per jaar zich door middel van 

cursussen, trainingen en workshops de benodigde kennis van de organisatie van de KNMV 

eigen te maken. 

 

Artikel 3 - Gedragscode ledenraadsleden 

1. Algemeen 

 Een ledenraadslid richt zich naar de geschreven en ongeschreven regels en afspraken die 

houvast bieden bij het bepalen en toepassen van normen omtrent de gewenste 

omgangsvormen in de ledenraad, in relatie tot het bondsbestuur, een districtsbestuur, de 

leden en de werknemers. 

2. Dienstbaarheid 

 Het handelen van een ledenraadslid is volledig gericht op het belang van de KNMV. 

3. Functionaliteit 

 Het handelen van een ledenraadslid heeft een herkenbaar verband met de functie die hij 

vervult in de KNMV. 



4. Onafhankelijkheid 

 Het handelen van een ledenraadslid wordt gekenmerkt door onafhankelijkheid, dat wil 

zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat iedere schijn van 

een dergelijke vermenging wordt vermeden. 

5. Openheid 

 Het handelen van een ledenraadslid is transparant, waardoor volledig inzicht ontstaat in het 

handelen en de beweegreden en daarbij de eventuele dialoog gevoerd kan worden en 

verantwoording naar elkaar mogelijk is. 

6. Informatie 

 Een ledenraadslid gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie waarover hij uit 

hoofde van zijn functie beschikt. Kennis en informatie worden slechts aangewend voor het 

doel waarvoor deze is gegeven. Het ledenraadslid verstrekt geen vertrouwelijke informatie aan 

medewerkers of aan leden van de KNMV, die tot die vertrouwelijke informatie niet gerechtigd 

zijn, en evenmin aan derden buiten de KNMV. 

7. Respect 

 Een ledenraadslid laat een ieder in de KNMV in zijn waarde. Een ledenraadslid oordeelt niet te 

snel en heeft begrip voor gevoelige omstandigheden. Eventuele onderlinge geschillen worden 

zo snel mogelijk in een persoonlijk gesprek of in een overleg met betrokkenen aan de orde 

gesteld. 

8. Belangenverstrengeling en aanbesteding 

 Een ledenraadslid doet van zijn (financiële) belangen in ondernemingen, instellingen en 

organisaties waarmee de KNMV zakelijke betrekkingen onderhoudt opgave aan het 

bondsbestuur. Belangen kunnen bestaan uit het hebben van aandelen, het optreden als 

firmant of als contractpartij, het optreden als afnemer of als financier of het vervullen van een 

managementfunctie. 

 Een ledenraadslid dat familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke 

betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten aan de KNMV, onthoudt zich van 

deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht. 

 Een ledenraadslid kan niet als opdrachtnemer of als werknemer betaalde werkzaamheden 

voor de KNMV verrichten.  

 Een ledenraadslid doet van een en ander schriftelijk mededeling aan het bondsbestuur en 

aan de ledenraad en onthoudt zich van deelname aan de beraadslaging hierover. Indien de 

ledenraad van oordeel is dat er sprake is van een belangenverstrengeling, legt een 

ledenraadslid zich bij die beslissing neer.  

9. Nevenfuncties 

 Een ledenraadslid vervult geen nevenfuncties waarbij strijdigheid is of, voor het oog van de 

buitenwereld, kan zijn met het belang van de KNMV. Wanneer een ledenraadslid een 

dergelijke nevenfunctie wil vervullen deelt hij dit schriftelijk mee aan de ledenraad. Indien de 

ledenraad van oordeel is dat een nevenfunctie niet verenigbaar is met de belangen van de 

KNMV, legt het ledenraadslid zich daarbij neer. 


