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Artikel 1 - Naam, zetel en duur 

 

1. De vereniging draagt de naam: Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging en 

wordt in de statuten en reglementen nader aangeduid als KNMV. 

2. De KNMV is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en is aangegaan voor 

onbepaalde tijd. 

3. De KNMV is gevestigd in Arnhem. 

4.  De KNMV is opgericht op zesentwintig juni negentienhonderdvier. 

 

Artikel 2 - Doel 

 

1. De KNMV stelt zich ten doel het motorrijden, het recreatief motorrijden en de 

motorsport, in al haar verschijningsvormen te bevorderen en voorts het verrichten 

van al hetgeen daaruit voortvloeit, daartoe bevorderlijk kan zijn, dan wel daarmede 

verband houdt.  

2. De KNMV bereikt dit doel onder meer door het participeren in rechtspersonen die 

een met de KNMV gerelateerd doel hebben - waaronder uitdrukkelijk begrepen het 

(mede) (doen) oprichten van zodanige rechtspersonen, het bezitten van aandelen in 

zodanige rechtspersonen en de uitoefening van het daaraan verbonden stemrecht en 

andere rechten.  

3. De KNMV tracht voorts haar doel onder meer te bereiken door: 

a. het behartigen van de belangen van de leden; 

b.  het volgen en begeleiden van de ontwikkelingen op het gebied van het 

wegverkeer met name in relatie tot de motor; 

c. het organiseren, stimuleren, coördineren, regelen en begeleiden van 

motor(sport)evenementen op ieder gebied; 

d. het behartigen van de belangen van de KNMV en van haar leden bij de 

bevoegde instanties; 

e. het stimuleren van top-motorsport; 

f. het vertegenwoordigen van Nederland in internationale organisaties zoals de 

Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) en de Fédération 

Internationale de Motocyclisme Europe (FIM Europe). 

 

Artikel 3 - Organen van de KNMV 

 

1. Organen van de KNMV zijn: 

a. de ledenraad; 

b. de raad van toezicht; 

c. het bestuur; 

d.  de aanklager van de KNMV;  
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e. de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak;  

f.  de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak; 

g. de aanklager van het Instituut Sportrechtspraak; 

h.  alsmede die personen en commissies die op grond van de statuten door de 

ledenraad zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij 

beslissingsbevoegdheid is toegekend. 

2. Overtredingen van de statuten en reglementen worden berecht door de 

tuchtcommissie en commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak.  

3. De Stichting Instituut Sportrechtspraak wordt in de statuten en reglementen tevens 

nader aangeduid als ISR.   

4. De organen van de KNMV bezitten geen rechtspersoonlijkheid.  

 

Artikel 4 - Boekjaar  

Het verenigingsjaar en het boekjaar van de KNMV zijn gelijk aan het kalenderjaar.  

 

Artikel 5 - Leden 

 

1. De KNMV kent als lid: 

a. verenigingen en stichtingen; 

b. overige rechtspersonen, waaronder BV’s, die zich richten op een doel 

vergelijkbaar met het doel zoals genoemd onder artikel 2 lid 1 van deze 

statuten;   

c. natuurlijke personen die zich rechtstreeks voor het lidmaatschap bij de KNMV 

hebben aangemeld en voldoen aan de in het Algemeen Reglement gestelde 

eisen. 

2. De wijze van aanmelding, de eisen voor toelating en overige voorwaarden staan 

nader uitgewerkt in het Algemeen Reglement.  

3. Een lid wordt toegelaten door het bestuur.  

4. Indien het bestuur tot niet-toelating besluit, kan de ledenraad op verzoek van 

betrokkene alsnog tot toelating besluiten.  

5. De ledenraad kan op voordracht van het bestuur en na goedkeuring van de raad van 

toezicht een voorzitter die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor 

het motorrijden, het recreatief motorrijden en/of de motorsport in het algemeen en 

voor de KNMV in het bijzonder, benoemen tot erevoorzitter. De betrokkene ontvangt 

een ere-insigne in goud.  

6. De ledenraad kan op voordracht van het bestuur en na goedkeuring van de raad van 

toezicht een persoon die zich voor het motorrijden, het recreatief motorrijden en/of 

voor de motorsport in het algemeen en voor de KNMV in het bijzonder, gedurende 

lange tijd zeer verdienstelijk heeft gemaakt het predikaat ‘erelid’ verlenen. De 

betrokkene ontvangt een ere-insigne in goud.  
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7. Het bestuur kan een persoon die zich voor het motorrijden, het recreatief 

motorrijden en/of voor de motorsport in het algemeen en voor de KNMV in het 

bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt het predikaat ‘official van verdienste’ dan wel 

‘lid van verdienste’ verlenen. De betrokkene ontvangt een hierbij behorend insigne. 

8. De erevoorzitter(s), ereleden en leden van verdienste betalen geen contributie.  

 

Artikel 6 - Ledenadministratie 

1. De KNMV kent een ledenadministratie waarin in ieder geval zijn opgenomen:  

a. de gegevens van alle rechtspersonen, waaronder mede begrepen de gegevens van de 

bestuurders; en  

b. de volledige namen, geboortedatum, adresgegevens, contactgegevens en geslacht 

van alle leden natuurlijke personen.  

2. Voorschriften betreffende de aanmelding van leden staan nader uitgewerkt in het 

Algemeen Reglement.  

 

Artikel 7 - Einde lidmaatschap  

1. Het lidmaatschap van natuurlijke personen eindigt:  

a. door de dood van het lid, dan wel; 

b. door opzegging door het lid; 

c. door opzegging door de KNMV; 

d. door ontzetting. 

2. Het lidmaatschap van een vereniging, stichting of andere rechtspersoon eindigt: 

a. door zijn ontbinding of doordat hij ophoudt te bestaan; 

b. door opzegging door het lid; 

c. door opzegging door de KNMV; 

d. door ontzetting. 

3. Na opzegging van het lidmaatschap door het lid, eindigt het lidmaatschap tegen het 

einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste 

twee maanden. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het 

lidmaatschap door tot eenendertig december van het daaropvolgende jaar. 

4. Het lidmaatschap kan onmiddellijk door opzegging door ieder lid worden beëindigd 

indien:  

a. van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 

voortduren; 

b. binnen een maand nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt, of wel 

zijn verplichtingen ten opzichte van de KNMV zijn verzwaard, bekend is geworden of 

medegedeeld. Het besluit is dan niet op hem van toepassing;  

c. binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de 

KNMV in een andere rechtsvorm, of tot fusie of tot splitsing.  
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5. De opzegging door leden dient schriftelijk of langs elektronische weg aan het bestuur te 

worden gedaan.  

6. Opzegging door de KNMV kan geschieden:  

a. indien een lid een financiële verplichting en/of onherroepelijk vaststaande geldboete 

niet binnen de reglementaire termijn heeft voldaan, vervolgens op grond daarvan 

door het bestuur is geschorst en binnen twintig werkdagen na die schorsing de 

financiële verplichting en/of geldboete niet heeft voldaan. De opzegging doet de 

financiële verplichting en/of de geldboete niet vervallen;  

b. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten van 

de KNMV aan het lidmaatschap gesteld;  

c. wanneer een vereniging, stichting of andere rechtspersoon zijn verplichtingen jegens 

de KNMV niet nakomt; 

d. wanneer redelijkerwijs van de KNMV niet gevergd kan worden het lidmaatschap te 

laten voortduren.  

7. Opzegging van het lidmaatschap door de KNMV geschiedt door het bestuur. De 

betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk of langs elektronische weg van het besluit 

tot opzegging van het lidmaatschap, met opgave van redenen, in kennis gesteld. 

8. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, 

reglementen of besluiten van de KNMV handelt, of de KNMV op onredelijke wijze 

benadeelt. De ontzetting geschiedt door de tuchtcommissie van het Instituut 

Sportrechtspraak dan wel de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak 

van de KNMV. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid 

geschorst. 

9. Zodra de opzegging van het lidmaatschap door de KNMV of de ontzetting uit het 

lidmaatschap van de KNMV van kracht wordt en onherroepelijk vast staat, betekent dit 

voor een lid, natuurlijk persoon zijnde, dat ook het lidmaatschap met de desbetreffende 

vereniging dient te worden beëindigd.  

10. Wanneer een lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse 

contributie voor het geheel verschuldigd.  

Artikel 8 - Algemene rechten en verplichtingen 

 

1. Leden van de KNMV zijn verplicht: 

a. de statuten, reglementen en besluiten van organen van de KNMV na te leven; 

b. de statuten, reglementen en besluiten na te leven van de FIM en van de  FIM Europe 

waarbij de KNMV is aangesloten, tenzij de statuten en reglementen van de KNMV 

anders bepalen; 

c. de belangen van de KNMV niet te schaden; 

d. de statuten, reglementen en besluiten van het Instituut Sportrechtspraak na te leven; 
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e. alle overige verplichtingen die de KNMV in naam of ten behoeve van de leden 

aangaat of die uit het lidmaatschap van de KNMV voortvloeien, te aanvaarden en na 

te komen.  

2. Het bestuur is bevoegd aan de leden verplichtingen van financiële en andere aard op te 

leggen en om verbintenissen aan het lidmaatschap te verbinden.  

3. Het bestuur is bevoegd ten laste van haar leden in het kader van de bestrijding van 

doping in de sport verplichtingen aan te gaan met de Dopingautoriteit, zelfstandig 

bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid, opdat de leden van de KNMV gebonden zijn 

aan het door de Dopingautoriteit gehanteerde Nationaal Dopingreglement, alsmede aan 

de daarop gebaseerde beslissingen van de Dopingautoriteit en haar commissies of 

organen. 

4. De KNMV kan ten behoeve van de leden rechten bedingen. Tenzij het betreffende lid 

zich daartegen verzet, kan de KNMV voor een lid nakoming van bedongen rechten en 

schadevergoeding vorderen. De KNMV kan bovendien ten laste van leden verplichtingen 

aangaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer het aanvaarden en nakomen van 

de rechten en verplichtingen die de KNMV is aangegaan met betrekking tot sponsoring 

en de televisieregistraties en -uitzendingen en met betrekking tot de rechtspleging door 

het Instituut Sportrechtspraak.    

5. Behalve in deze statuten kunnen aan de leden verplichtingen worden opgelegd bij 

reglement of bij besluit van een orgaan.  

6. Een lid is verplicht zijn financiële verplichtingen op de door de KNMV aangegeven datum 

(de vervaldatum) te voldoen. Indien het lid een maand na de vervaldatum niet geheel 

aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, is hij vanaf die datum zonder recht van 

beroep uitgesloten van deelname aan de activiteiten van de KNMV totdat hij geheel aan 

zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende die periode kan het lid in de 

KNMV geen rechten uitoefenen en blijft hij verplicht te voldoen aan alle verplichtingen 

welke uit het lidmaatschap voortvloeien.  

 

Artikel 9 - Rechtspraak, geschillen en mediation van het Instituut Sportrechtspraak 

 

1. Op grond van de door de KNMV met het Instituut Sportrechtspraak gesloten 

overeenkomst is het beslechten van geschillen en de tuchtrechtspraak op de leden van 

de KNMV van toepassing. Het bestuur doet van de overeenkomst die het met het 

Instituut Sportrechtspraak heeft gesloten schriftelijke mededeling aan alle leden van de 

KNMV. 

2. In gevallen waarin er sprake is van een overtreding van een reglement van het Instituut 

Sportrechtspraak, waaronder het Reglement Seksuele Intimidatie of van een overtreding 

van het Dopingreglement inclusief de bijlagen of van het Reglement Matchfixing, 

geschiedt de tuchtrechtspraak door de tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak en de 

commissie van beroep Instituut Sportrechtspraak.  
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3. De aanklager van de KNMV bepaalt welke zaken op het gebied van het algemeen 

tuchtrecht worden afgedaan door: 

a. de tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak en de commissie van beroep Instituut 

Sportrechtspraak op basis van het Algemeen Tuchtreglement van het Instituut 

Sportrechtspraak worden afgedaan; of door  

b. de KNMV, zoals bepaald in het reglement administratief verzuim en rechtspleging 

KNMV.  

4. De leden van de tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak en van de commissie van 

beroep Instituut Sportrechtspraak alsmede de aanklagers en de onderzoekscommissie 

van het Instituut Sportrechtspraak worden benoemd door het bestuur van het Instituut 

Sportrechtspraak. Deze commissies van het Instituut Sportrechtspraak worden 

bijgestaan door het ambtelijk secretariaat en het juridisch secretariaat van het Instituut 

Sportrechtspraak.       

5. Indien een beslissing tot gevolg heeft dat een besluit nietig is of wordt vernietigd, kan 

hieraan door het betrokken lid noch door derden enig recht op schadeloosstelling 

worden ontleend, terwijl evenmin aanspraak kan worden gemaakt op een gewijzigde 

uitslag of op het opnieuw houden van een wedstrijd en/of evenement.   

6. De door het Instituut Sportrechtspraak in de KNMV krachtens een overeenkomst uit te 

oefenen tuchtrechtspraak en geschillenbeslechting geschiedt in naam, ten behoeve, 

alsmede voor rekening en risico van de KNMV. De KNMV vrijwaart het Instituut 

Sportrechtspraak, zijn bestuursleden, zijn tuchtrechters, zijn arbiters, zijn bindend 

adviseurs, zijn aanklagers zijn leden van de onderzoekscommissie, zijn mediators, zijn 

ambtelijk secretariaat, zijn juridisch secretariaat, zijn deskundigen en zijn juridisch 

adviseur voor elke aansprakelijkheid ten aanzien van zowel de door of namens het 

Instituut Sportrechtspraak verzorgde rechtspleging en mediations als met betrekking tot 

de bij de oprichting van het Instituut Sportrechtspraak en nadien gekozen en toegepaste 

constructie van rechtspleging door het instituut Sportrechtspraak in de KNMV.   

 

Artikel 10 - Rechtspraak van het Instituut Sportrechtspraak 

 

1. Ten behoeve van de door het Instituut Sportrechtspraak in de KNMV uit te oefenen 

tuchtrechtspraak en geschillenbeslechting sluit de KNMV met het Instituut 

Sportrechtspraak een daartoe strekkende overeenkomst in de zin van artikel 46 van Boek 

2 van het Burgerlijk Wetboek, krachtens welke overeenkomst het uitoefenen van de 

overeengekomen tuchtrechtspraak en geschillenbeslechting in de KNMV wordt 

opgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak.  

2. Het bestuur behoeft voor het aangaan en wijzigen van de overeenkomst met het 

Instituut Sportrechtspraak de voorafgaande goedkeuring van de ledenraad.  

3. Met betrekking tot de aan het Instituut Sportrechtspraak opgedragen tuchtrechtspraak 

en geschillenbeslechting gelden de met het Instituut Sportrechtspraak overeengekomen 
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reglementen als de van toepassing zijnde reglementen van de KNMV, welke reglementen 

door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak worden vastgesteld en gewijzigd.  

4. De van toepassing zijnde reglementen van het Instituut Sportrechtspraak treden in de 

KNMV in werking op de door het bestuur van de KNMV met het Instituut 

Sportrechtspraak overeengekomen datum, van welke datum het bestuur aan de leden 

via een publicatie mededeling doet. Wijzigingen in de desbetreffende reglementen 

treden in werking op de door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak 

vastgestelde datum. Het bestuur doet van deze datum alsmede van de wijzigingen in een 

van toepassing zijnd reglement via een publicatie mededeling aan de leden. De KNMV is 

niet bevoegd zelf een wijziging in een van toepassing zijnd reglement van het Instituut 

Sportrechtspraak aan te brengen.  

5. Tenzij in een reglement van het Instituut Sportrechtspraak anders is bepaald, zijn de van 

toepassing zijnde reglementen van het Instituut Sportrechtspraak op de leden van de 

KNMV van toepassing volgens de laatste, door bestuur van het Instituut 

Sportrechtspraak vastgestelde versie, zoals gepubliceerd op de website van het Instituut 

Sportrechtspraak.  

6. Een uitspraak van de tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak en van de commissie 

van beroep Instituut Sportrechtspraak is bindend, zowel voor het betrokken lid, de 

andere leden van de KNMV als voor de KNMV zelf.  

7. Alle leden, organen en commissies van de KNMV zijn gehouden mede te werken aan het 

tot stand komen van een uitspraak van de tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak 

en/of van de commissie van beroep Instituut Sportrechtspraak en zijn tevens gehouden 

mee te werken aan het ten uitvoerleggen van de door deze commissies opgelegde 

straffen.  

8. De KNMV en zijn leden aanvaarden te allen tijde en zonder enig voorbehoud volledig de 

toepasselijkheid van de overeengekomen reglementen van het Instituut 

Sportrechtspraak op de tuchtrechtspraak en geschillenbeslechting van de KNMV. De 

verplichting om bedoelde reglementen te aanvaarden en na te komen geldt voor de 

leden tevens als een verplichting in de zin van artikel 27 van Boek 2 respectievelijk als 

een verbintenis van de leden in de zin van artikel 34a van Boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek. 

9. De leden aanvaarden voor de duur van hun lidmaatschap van de KNMV de in dit artikel te 

hunnen laste door de KNMV in de overeenkomst met het Instituut Sportrechtspraak 

aangegane verplichtingen, alsmede voor de duur na de beëindiging van hun lidmaatschap 

van de KNMV indien zij alsdan betrokken zijn bij een bij het Instituut Sportrechtspraak in 

behandeling zijnde zaak, zulks totdat in die zaak onherroepelijk is beslist.  

10. Indien in en door de KNMV aanhangig te maken zaak regelgeving van toepassing is van 

de FIM en/of FIM Europe, doet de KNMV hiervan uitdrukkelijk mededeling bij het 

aanhangig maken van een zaak en legt de KNMV de juiste versie van de desbetreffende 

regelgeving van de FIM en/of FIM Europe over en geeft het bestuur tevens aan welke 

bepaling(en) naar zijn oordeel van toepassing is/zijn. 
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11. Wanneer de reglementering van de FIM en/of FIM Europe daarin voorziet, kunnen leden 

van de KNMV die door de Commissie van Beroep van het Instituut Sportrechtspraak 

tuchtrechtelijk zijn bestraft hiervan in beroep gaan bij de Court of Arbitration for Sports 

(CAS) te Lausanne (Zwitserland). Op deze laatste beroepsprocedure zijn van toepassing 

de reglementen en besluiten van de CAS. De reglementen van de KNMV en van het 

Instituut Sportrechtspraak zijn alsdan op die beroepsprocedure van toepassing. 

 

Artikel 11 - Beslechten geschillen door Instituut Sportrechtspraak 

 

1. Indien de KNMV daartoe een overeenkomst met het Instituut Sportrechtspraak heeft 

gesloten, kunnen geschillen tussen leden onderling die samenhangen met of voorvloeien 

uit de doelstelling van de KNMV naar keuze van partijen worden beslecht door: 

a. arbitrage volgens het Arbitragereglement van het Instituut Sportrechtspraak; 

b. bindend advies volgens het Reglement Bindend advies van het Instituut  

 Sportrechtspraak; 

c. mediation volgens het Mediationreglement van het Instituut Sportrechtspraak.   

2. Het bepaalde in lid 1 vormt de grondslag voor de bevoegdheid van de arbiters, bindend 

adviseur, de mediator en andere geschillenbeslechters om een geschil tussen leden 

onderling te beslechten. 

3. Een geschil tussen een lid en een niet-lid kan alleen ter beslechting worden voorgelegd 

aan het Instituut Sportrechtspraak wanneer de betrokken partijen zich hiertoe vooraf 

schriftelijk bereid hebben verklaard.    

 

Artikel 12 - Het bestuur 

 

1. Het bestuur bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten 

minste één en maximaal twee meerderjarige natuurlijke persoon respectievelijk 

personen, die door de raad van toezicht wordt respectievelijk worden benoemd.  

2. Tot bestuurslid kunnen slechts worden benoemd meerderjarige natuurlijke personen die 

lid zijn van de KNMV.  

3.   Het bestuurslidmaatschap is in elk geval onverenigbaar met de functie van: 

a. lid van de ledenraad; 

b. lid van de raad van toezicht;  

c. lid van de financiële commissie; 

d. aanklager van de KNMV;  

e. aanklager van het Instituut Sportrechtspraak;  

f. de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak; 

g. de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak. 

4. Bovendien mogen bestuursleden geen bestuurlijke of toezichthoudende functies 

 vervullen bij leden van de KNMV.  



10 
 

5. De voorzitter van het bestuur wordt door de raad van toezicht in functie benoemd. 

 Aan de voorzitter van het bestuur wordt door de raad van toezicht de titel "directeur- 

 bestuurder" toegekend. 

6. De raad van toezicht kan een vicevoorzitter als bestuurder aanwijzen.  

7. In geval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden, is de raad van toezicht 

 bevoegd om een tijdelijk bestuurslid aan te wijzen en verplicht om zo spoedig mogelijk 

 in de open plaats of open plaatsen te voorzien.  

8. De salarissen en verdere arbeidsvoorwaarden van de bestuursleden worden 

 vastgesteld door de raad van toezicht.   

9. Nadere regels omtrent het bestuur worden in het bestuursreglement vastgesteld. De 

 raad van toezicht is bevoegd te besluiten tot goedkeuring en wijziging van het 

 bestuursreglement. 

  

Artikel 13 - Einde lidmaatschap bestuur  

 

1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door:  

a. overlijden; 

b. door vrijwillig aftreden;  

c. door ontslag verleend door de raad van toezicht;  

d. door het eindigen van het lidmaatschap van de KNMV;  

e. door ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als 

gevolg van een lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over een of meer van  

de goederen van het bestuurslid wordt ingesteld;  

f. doordat het bestuurslid failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of 

verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de 

Faillissementswet; 

g. doordat sprake is van een onverenigbare functie. 

2. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de raad van toezicht worden ontslagen of 

geschorst.  

3. Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurslid kan slechts door de raad van 

toezicht worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de 

uitgebrachte stemmen en mits het desbetreffende bestuurslid in de gelegenheid is 

gesteld zich tegenover de raad van toezicht te verklaren.  

4. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag 

eindigt door verloop van die termijn. Gedurende de periode waarin een bestuurslid is 

geschorst kan dit bestuurslid zijn functie niet uitoefenen.  

5. In tussentijdse vacatures wordt door de eerstvolgende vergadering van de raad van 

toezicht voorzien. 
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Artikel 14 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid 

 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de KNMV.  

2. De KNMV wordt vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een (1) bestuurder en 

een lid van het managementteam gezamenlijk. Indien sprake is van ontstentenis van een 

van beiden kan het bestuur met goedkeuring van de raad van toezicht besluiten tot het 

verlenen van volmacht aan een (ander) lid van het managementteam van de KNMV, om 

de KNMV binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.  

3. Indien en voor zolang dit is bepaald in artikel 2:47 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat 

in alle gevallen waarin de KNMV een tegenstrijdig belang heeft met een of meer 

bestuursleden of leden van de raad van toezicht, de ledenraad een of meer personen kan 

aanwijzen om de KNMV te vertegenwoordigen.  

4. De raad van toezicht oefent het stemrecht ten aanzien van de gehouden aandelen in een 

rechtspersoon uit en bepaalt de richting van het stemrecht.  

5. Het bestuur vormt in beginsel eveneens het bestuur van de rechtspersoon waarin KNMV 

de meerderheid van de aandelen bezit.   

6. De KNMV kan slechts overgaan tot het vervreemden of bezwaren van aandelen in de 

KNMV krachtens besluit van het bestuur dat is goedgekeurd door de raad van toezicht en 

de ledenraad.  

 

Artikel 15 - Taken en bevoegdheden bestuur 

 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de KNMV en voert tevens de directie over de 

werkorganisatie. 

2. Het bestuur is belast met het (doen) uitvoeren van door de ledenraad genomen 

besluiten. 

3. Het bestuur is bevoegd te handelen binnen de door de ledenraad vastgestelde begroting. 

4. Het bestuur kan met behoud van zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn 

taken door personen of commissies doen uitvoeren. Bovendien is het bestuur bevoegd - 

al dan niet tegen betaling – werkzaamheden aan derden op te dragen.   

5. Het bestuur ziet toe op het naleven van de statuten, reglementen en door de KNMV 

genomen besluiten. 

6. Het bestuur is na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd te 

besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, het vervreemden of 

het bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de 

KNMV zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 

maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

7. Het bestuur is bevoegd met het Instituut Sportrechtspraak een voor de leden bindende 

overeenkomst aan te gaan krachtens welke overeenkomst het uitoefenen van de 

(tucht)rechtspraak in de KNMV en het beslechten van geschillen door mediation wordt 

opgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak.  
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Artikel 16 - Raad van toezicht 

 

1. De raad van toezicht bestaat uit een door de ledenraad, op voorstel van de raad van 

toezicht, vast te stellen aantal van ten minste vijf meerderjarige natuurlijke personen, 

die door de ledenraad, op voordracht van de raad van toezicht worden benoemd.  

2. De benoeming van de leden van de raad van toezicht geschiedt uit de leden van de 

KNMV.  

3. Een besluit tot (her)benoeming van een lid van de raad van toezicht wordt genomen 

op basis van de door de raad van toezicht, in overleg met het bestuur, opgestelde en 

door ledenraad vastgestelde profielschets en met inachtneming van het Algemeen 

Reglement.  

4. De selectiecommissie voor leden van de raad van toezicht (RVT) bestaat uit twee 

leden van de raad van toezicht die zich laten ondersteunen door een onafhankelijke 

derde. De selectiecommissie RVT heeft een adviserende taak en draagt ervoor zorg 

dat de voordracht(en) bijdragen aan een goede samenstelling van de raad van 

toezicht. 

5. De selectie van kandidaten staat nader uitgewerkt in het Algemeen Reglement. 

6. Het lidmaatschap van de raad van toezicht is in elk geval onverenigbaar met de 

functie van: 

a) lid van het bestuur; 

b) lid van de ledenraad;  

c) aanklager van de KNMV; 

d) aanklager van het Instituut Sportrechtspraak; 

e) de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak; en  

f) de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak; 

g) een werknemer van de  KNMV.  

7. De voorzitter van de raad van toezicht wordt door de ledenraad, op voordracht van 

de raad van toezicht, in functie benoemd.  

8. Indien het aantal leden van de raad van toezicht beneden het op enig moment 

vastgestelde minimum is gedaald, blijft de raad van toezicht bevoegd. Er moet dan 

echter zo spoedig mogelijk een vergadering van de ledenraad worden belegd, waarin 

de voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde komt.  

9. In geval van belet of ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht, is de 

ledenraad verplicht om zo spoedig mogelijk in de open plaatsen te voorzien. In dat 

geval stelt de ledenraad zelf het aantal leden van de raad van toezicht vast en is de 

ledenraad bevoegd de leden van de raad van toezicht zonder voordracht van de raad 

van toezicht te benoemen. 

10. Een lid van de raad van toezicht is ten hoogste benoembaar tot een maximum van 

drie aaneengesloten perioden van drie jaar. Na deze periode is een lid van de raad 

van toezicht niet meer herbenoembaar.  
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11. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden van de raad van toezicht 

ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en 

kritisch kunnen opereren.  

 

Artikel 17 - Raad van toezicht, taken en bevoegdheden 

 

1. De raad van toezicht houdt namens de leden toezicht op het bestuur en houdt toezicht 

op het realiseren van de doelen van de KNMV. Het toezicht strekt zich in ieder geval uit 

tot: 

a. de goedkeuring van het strategisch beleid; 

b. de goedkeuring van de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening; 

c. de goedkeuring van het bestuursreglement; 

d. de benoeming, schorsing en het ontslag van bestuurder(s); 

e. het vaststellen van de bezoldiging van bestuurder(s); 

f. het geven van een raadgevende stem in de vergadering van de ledenraad; 

g. het goedkeuren van bestuursbesluiten zoals nader uitgewerkt in het Algemeen 

 Reglement. 

2. De raad van toezicht staat het bestuur terzijde en kan ook op eigen initiatief advies 

uitbrengen aan het bestuur, indien hij dit uit hoofde van zijn toezichthoudende en 

adviserende taak gewenst acht.  

3. In het Algemeen Reglement staan onder meer bepalingen opgenomen over 

vergaderingen en besluitvorming van de raad van toezicht.    

 

Artikel 18 - Einde lidmaatschap van de raad van toezicht 

 

1. Elk lid van de raad van toezicht kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, te  

allen tijde door de ledenraad worden geschorst en ontslagen. Een besluit tot schorsing 

van een lid van de raad van toezicht kan slechts door de ledenraad worden genomen 

met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen en mits 

het desbetreffende lid van de raad van toezicht in de gelegenheid is gesteld zich 

tegenover de ledenraad te verklaren.  

2. Daarenboven is de raad van toezicht bevoegd een lid van de raad van toezicht te 

schorsen of te ontslaan met inachtneming van het daaromtrent in het reglement van de 

raad van toezicht bepaalde. 

Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, 

eindigt door het verloop van die termijn. Gedurende de periode waarin een lid van de 

raad van toezicht is geschorst kan dit lid van de raad van toezicht zijn functie niet 

uitoefenen.  

3. De raad van toezicht stelt een rooster vast dat voorziet in periodiek aftreden van de 

leden van de raad van toezicht en is bevoegd zodanig rooster te wijzigen. Vaststelling van 

of wijziging in zodanig rooster kan niet meebrengen dat een zittend lid van de raad van 
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toezicht tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, 

verstreken is.  

4. Een lid van raad van toezicht defungeert: 

a. door zijn overlijden;  

b. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn aftreden; 

c. door zijn vrijwillig aftreden;  

d. door zijn ontslag verleend door de ledenraad;  

e. door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht met inachtneming van het 

daaromtrent in het reglement van de raad van toezicht bepaalde;  

f. door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg 

van zijn lichamelijk of geestelijke toestand een bewind over een of meer van zijn 

goederen wordt ingesteld; 

g. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om 

toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;  

h. vanwege de onverenigbaarheid van functies.  

 

Artikel 19 – Ledenraad 

 

1. De ledenraad bestaat uit 31 stemgerechtigde ledenraadsleden die door en uit de leden 

worden gekozen en die alle leden vertegenwoordigen. 

2. Ledenraadsleden zijn natuurlijke personen die lid zijn van de KNMV en die op één januari 

van het betreffende verkiezingsjaar de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt. 

 

Artikel 20 - Ledenraad verkiezing, benoeming  

 

1. Verkiezingen voor ledenraadsleden geschiedt door kandidaatstelling en zo nodig 

stemming en herstemming, met inachtneming van het Algemeen Reglement, waarin de 

selectieprocedure en de selectiecriteria nader staan uitgewerkt. 

2. De leden kiezen de 31 ledenraadsleden, die alle leden in de ledenraad 

vertegenwoordigen.  

3. De ledenraad stelt een selectiecommissie voor de leden van de Ledenraad (LR) in die 

voor de duur van drie jaar wordt benoemd. Een lid van de selectiecommissie LR is ten 

hoogste benoembaar tot een maximum van drie aaneengesloten perioden van drie jaar. 

Nadien is een lid van de selectiecommissie LR na een periode van wederom drie jaar 

weer benoembaar. 

4. De selectiecommissie LR is belast met het voorbereiden en het opmaken van 

voordrachten van kandidaat leden voor de ledenraad, waarvan deel uitmaken twee 

leden van de ledenraad en een bestuurslid. 

5. De selectiecommissie LR draagt ervoor zorg dat de voordracht(en) bijdragen aan een 

goede samenstelling van de ledenraad, overeenkomstig de in het Algemeen Reglement 

gestelde criteria. 
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6. Iedere als lid aangesloten vereniging mag namens de vereniging één (1) stem uitbrengen 

op de op het stemformulier genoemde voorgedragen kandidaten, die door de 

selectiecommissie LR op de kandidatenlijst zijn geplaatst.  

7. Iedere als lid aangesloten stichting of andere rechtspersoon mag namens de stichting 

respectievelijk een andere rechtspersoon één (1) stem uitbrengen op de op het 

stemformulier genoemde voorgedragen kandidaten, die door de selectiecommissie op 

de kandidatenlijst zijn geplaatst.  

8. Ieder lid-natuurlijk persoon mag één (1) stem uitbrengen op de op het stemformulier 

genoemde voorgedragen kandidaten, die door de selectiecommissie LR op de 

kandidatenlijst zijn geplaatst.  

9. Lid van de ledenraad kunnen niet zijn:  

a. lid van het bestuur; 

b. lid van de raad van toezicht; 

c. aanklager van de KNMV; 

d. aanklager van het Instituut Sportrechtspraak; 

e. de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak; en  

f. de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak. 

10. Een lid van de ledenraad is ten hoogste benoembaar tot een maximum van vier 

aaneengesloten perioden van drie jaar. Nadien is een ledenraadslid na een periode van 

wederom drie jaar weer benoembaar.  

 

Artikel 21 - Ledenraad, vergaderingen 

 

1. Jaarlijks wordt minstens twee keer een vergadering van de ledenraad gehouden, 

bijeen te roepen door het bestuur. 

2. De agenda van de vergadering van de ledenraad die binnen zes maanden na afloop 

van het vorig boekjaar wordt gehouden bevat voorts in ieder geval:  

a. de vaststelling van de notulen van de vorige vergadering van de ledenraad;  

b. de vaststelling van het jaarverslag;  

c. de vaststelling van de jaarrekening;  

d. de verlening van decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid over het 

afgelopen boekjaar;  

e. de verlening van decharge aan de raad van toezicht voor het gehouden toezicht over 

het afgelopen boekjaar, voor zover van dat toezicht uit de jaarrekening blijkt of over 

dat toezicht in de vergadering van de ledenraad mededelingen zijn gedaan;  

f. de voorziening in eventuele vacatures in andere organen en commissies van de 

KNMV.  

3. De agenda van de vergadering van de ledenraad aan het einde van het boekjaar 

bevat in ieder geval:  

a. de vaststelling van de notulen van de vorige vergadering van de ledenraad;  

b. de vaststelling van de begroting van het bestuur;  
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c. van de vaststelling van de beleidsplannen en vaststelling van de contributie, welke 

vaststelling de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft, indien en voor zover 

deze onderwerpen niet in de (minstens) jaarlijkse vergadering van de ledenraad aan 

de orde zijn of worden gesteld; 

d. de voorziening in eventuele vacatures, overeenkomstig hetgeen daaromtrent bij of 

krachtens deze statuten en het Algemeen Reglement is bepaald;  

4. De ledenraad komt bijeen in een buitengewone vergadering: 

a. zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht dan wel indien daartoe volgens de wet, de 

statuten of een reglement van de KNMV een verplichting bestaat; 

b. wanneer ten minste tien (10) leden van de ledenraad dit wensen en dit aan het 

bestuur schriftelijk of elektronisch bij het bestuur kenbaar hebben gemaakt onder 

vermelding van de punten en een korte toelichting op de punten, die zij op de 

vergadering van de ledenraad behandeld willen zien.  

5. Het bestuur dient op het verzoek zoals verwoord in lid 4 sub b., binnen veertien dagen te 

reageren. Indien het bestuur geen gevolg geeft aan dit verzoek binnen de gestelde 

termijn, dan kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan, op de wijze als 

bepaald in de statuten, of bij advertentie in een landelijk verspreid dagblad. De 

verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de 

ledenraad en het opstellen van de notulen.  

6. De vergadering van de ledenraad wordt gehouden op een door het bestuur vast te 

stellen plaats in Nederland. De bijeenroeping geschiedt door plaatsing van een 

aankondiging op de website van de KNMV én bij schriftelijke of langs elektronische weg 

verzonden aankondiging, toe te zenden aan de personen die deel uitmaken van de 

ledenraad. In de aankondiging wordt de agenda opgenomen.  

7. De oproeping geschiedt niet later dan vier weken vóór de dag van de vergadering van de 

ledenraad en bevat de voorlopige agenda en de te behandelen onderwerpen.  

8. De agenda van de vergadering van de ledenraad wordt drie weken voor de dag van de 

vergadering aan de ledenraadsleden toegezonden, alsmede op de website van KNMV 

gepubliceerd. 

9. Uiterlijk twee weken voor de dag van de vergadering van de ledenraad kunnen punten 

voorzien van een korte toelichting, ondersteund door ten minste tien ledenraadsleden, 

aan de agenda worden toegevoegd.  

10. De vergadering van de ledenraad kan geen besluiten nemen over voorstellen die niet op 

de agenda zijn vermeld, tenzij de vergadering met gewone meerderheid anders beslist.  

 

Artikel 22 - Bevoegdheden ledenraad  

 

1. Aan de ledenraad komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan 

andere organen zijn opgedragen.  

2. Het bestuur legt verantwoording af aan de ledenraad voor het gevoerde beleid en de 

ledenraad toetst het gevoerde beleid van het bestuur.  
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3. De ledenraad is in het bijzonder bevoegd om besluiten te nemen, met inachtneming van 

het daarover bepaalde in de statuten, waaronder:  

a. het benoemen, schorsen en ontslaan van de raad van toezicht; 

b. het vaststellen van het jaarlijkse beleidsplan en begroting conform beleids- en 

begrotingscyclus; 

c. het vaststellen van de jaarrekening;  

d. het verlenen van decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid over het 

afgelopen boekjaar;  

e. de verlening van decharge aan de raad van toezicht voor het gehouden toezicht over 

het afgelopen boekjaar, voor zover van dat toezicht uit de jaarrekening blijkt of over 

dat toezicht in de vergadering van de ledenraad mededelingen zijn gedaan;  

f. het vaststellen van de statuten en het Algemeen Reglement;  

g. benoemen van de aanklagers KNMV;  

h. besluiten ten aanzien van fusie en ontbinding.  

4. De overige taken en verantwoordelijkheden van de ledenraad staan nader uitgewerkt in 

het Algemeen Reglement. 

5. Een lid van de ledenraad functioneert zonder last en ruggespraak. 

 

Artikel 23 - Toegang en stemrecht  

 

1. Toegang tot de vergaderingen van de ledenraad hebben leden van de ledenraad, het 

bestuur, de leden van de raad van toezicht, ereleden en erevoorzitter(s).  

2. Voorts hebben tot de vergaderingen van de ledenraad toegang zij die daartoe door het 

bestuur, de voorzitter van de raad van toezicht of de ledenraad toegang hebben 

gekregen. 

3. Geen toegang hebben bestuursleden en leden van de raad van toezicht die als zodanig 

zijn geschorst.  

4. De voorzitter van de raad van toezicht treedt als zodanig ook op bij de vergadering van 

de ledenraad. Ingeval van belet of ontstentenis voorziet de vicevoorzitter in deze functie, 

in geval van belet of ontstentenis van beiden voorziet de vergadering zelf in haar leiding.  

5. Van het verhandelde in elke ledenraad verzorgt een door de voorzitter aangewezen 

persoon de notulen. De notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering 

van de ledenraad vastgesteld. 

6. Het stemrecht in de ledenraad wordt uitgeoefend door de leden van de ledenraad. Ieder 

ledenraadslid heeft een stem.  

7. De raad van toezicht heeft een raadgevende stem.  

8. Ereleden en de erevoorzitter(s) hebben spreekrecht. 

9. Een lid van de ledenraad kan in geval van verhindering aan een ander lid van de 

ledenraad schriftelijk machtigen namens hem aan de stemming tijdens de vergadering 

van de ledenraad waarvoor hij is verhinderd, deel te nemen. Een ledenraadslid kan 

slechts namens één (1) ander lid van de ledenraad aan een stemming deelnemen.  
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10. Een vergadering van de ledenraad gaat in een besloten zitting over, indien een lid van 

het bestuur dit wenst of tien ledenraadsleden dit wensen. Tot een besloten zitting 

hebben toegang: het bestuur, de ledenraadsleden, en al diegenen die door de ledenraad 

of het bestuur worden toegelaten.  

11. Omtrent hetgeen in de besloten zitting is behandeld, kan geheimhouding worden 

opgelegd aan hen die daarbij tegenwoordig of vertegenwoordigd waren.  

12. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, geschiedt besluitvorming met 

volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. De stemprocedure, 

alsmede de procedure bij de benoeming van personen voor het geval bij meerdere 

kandidaten geen hunner een meerderheid van stemmen verkrijgt, zijn in het Algemeen 

Reglement geregeld.  

13. Het ter vergadering van de ledenraad uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door 

de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van 

een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd 

voorstel.  

14. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van vorenbedoeld oordeel de juistheid 

daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der 

ledenraad of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk 

geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming 

vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.  

 

Artikel 24 - Rekening en verantwoording 

 

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de KNMV en van rechtspersonen 

waarin de KNMV participeert, zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen 

tijde de rechten en verplichtingen van de KNMV kunnen worden gekend.  

2. De KNMV is verplicht opdracht tot onderzoek van zijn jaarrekening aan een 

registeraccountant te verlenen. De raad van toezicht wijst een registeraccountant aan 

teneinde de jaarrekening en het jaarverslag van het bestuur te onderzoeken  

3. Het bestuur is verplicht de registeraccountant bedoeld in het vorige lid ten behoeve van 

zijn onderzoek alle door hem gevraagde inlichtingen te verschaffen, hem desgewenst de 

kas en de waarden te vertonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 

van de KNMV voor raadpleging beschikbaar te stellen.  

4. De registeraccountant bedoeld in lid 2 brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het 

bestuur en de raad van toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een 

verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.  

5. Het bestuur legt jaarlijks op de vergadering van de ledenraad, als bedoeld in artikel 21, 

conform artikel 2:49 Burgerlijk Wetboek, de jaarrekening ter vaststelling aan de 

vergadering over. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van het bestuur. 

Ontbreekt de ondertekening van één of meer bestuurders, dan wordt daarvan onder 

opgave van redenen melding gemaakt. Tevens legt het bestuur tijdens de vergadering 



19 
 

van de ledenraad, het jaarverslag conform artikel 2:49 Burgerlijk Wetboek ter 

kennisgeving voor aan de vergadering. Na verloop van zes maanden na afloop van een 

boekjaar kan ieder stemgerechtigd lid deze rekening en verantwoording over dat 

boekjaar in rechte van het bestuur vorderen.  

6. Het bestuur is verplicht de bescheiden gedurende de geldende wettelijke termijn te 

bewaren, onverminderd het in het volgende lid bepaalde.  

7. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde 

jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, 

mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en 

deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke 

tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.  

 

Artikel 25 - Financiële commissie 

1. De Financiële Commissie is een commissie bestaande uit drie leden van de KNMV die 

door de ledenraad wordt benoemd.  

2. De doelstelling van de Financiële Commissie is het klankborden met het bestuur over het 

financiële beleid van de KNMV, een en ander zoals nader uitgewerkt in het Algemeen 

Reglement.  

3. De leden van de Financiële Commissie zijn ten hoogste benoembaar tot een maximum 

van drie aaneengesloten perioden van drie jaar. Na deze periode is de betreffende 

persoon weer benoembaar na een periode van drie jaar. 

4. Het lidmaatschap van de Financiële Commissie is in elk geval onverenigbaar met de 

functie van: 

a. lid van de ledenraad;  

b. lid van de raad van toezicht;  

c. lid van het bestuur; 

d. aanklager van de KNMV; 

e. aanklager van het Instituut Sportrechtspraak; 

f. de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak; en  

g. de commissie van Beroep van het Instituut Sportrechtspraak. 

 

Artikel 26 - Reglementen  

 

1. Reglementen worden met een gewone meerderheid vastgesteld en gewijzigd door de 

ledenraad.  

2. Door de vergadering van de ledenraad wordt vastgesteld en gewijzigd: de Statuten en 

het Algemeen Reglement. 

3. Andere reglementen van de KNMV worden vastgesteld door het bestuur. 

4. Indien de KNMV op grond van een met het Instituut Sportrechtspraak gesloten 

overeenkomst aan het Instituut Sportrechtspraak tuchtrechtspraak en/of 
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geschillenbeslechting in de KNMV heeft opgedragen, worden de desbetreffende 

reglementen van het Instituut Sportrechtspraak vastgesteld en gewijzigd door het 

bestuur van het Instituut Sportrechtspraak. Het bestuur doet hiervan mededeling aan de 

leden. De ledenraad is vanaf de datum van die overeenkomst niet bevoegd in een 

reglement van het Instituut Sportrechtspraak een wijziging aan te brengen.  

 

Artikel 27 - Wijziging van Statuten 

 

1. In de statuten van de KNMV kan geen wijziging worden gebracht anders dan door een 

besluit van een vergadering van de ledenraad waartoe is opgeroepen met de mededeling 

dat aldaar wijziging van de statuten wordt voorgesteld. De termijn voor oproeping voor 

die vergadering bedraagt tenminste vier weken.  

2. Zij die de oproep tot de ledenraad ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging 

hebben gedaan, moeten ten minste drie weken vóór de vergadering van de ledenraad 

een voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is 

opgenomen en die is voorzien van een toelichting, aan de leden bekend maken. Het 

voorstel tot statutenwijziging wordt ten minste veertien dagen vóór de dag van de 

desbetreffende vergadering op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage 

gelegd tot na afloop van de dag waarop de ledenraad wordt gehouden.  

3. Een besluit tot wijziging van de statuten kan door de vergadering van de ledenraad 

alleen met tenminste twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen worden 

genomen.  

4. Het bepaalde in lid 2 en 3 is niet van toepassing indien in de vergadering van de 

ledenraad alle ledenraadsleden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met 

algemene stemmen wordt genomen. 

5. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte 

is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid van het bestuur bevoegd.  

6. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en van 

de gewijzigde statuten neer te leggen op het kantoor van het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel. 

 

Artikel 28 - Ontbinding en vereffening 

 

1. Een besluit tot ontbinding van de KNMV kan alleen worden genomen in een speciaal 

daartoe bijeengeroepen vergadering van de ledenraad. Het voorstel tot ontbinding kan 

worden gedaan door het bestuur of door de ledenraad en moet met redenen zijn 

omkleed en wordt zestig dagen voor de vergadering van de ledenraad via de officiële 

mededelingen van de KNMV gepubliceerd.  

2. De KNMV kan worden ontbonden door een besluit van de ledenraad. Het bepaalde in 

artikel 27 is van overeenkomstige toepassing. 
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3. Indien de vergadering van de ledenraad tot ontbinding van de KNMV heeft besloten 

treden de leden van het bestuur als vereffenaar op, tenzij de vergadering van de 

ledenraad de vereffening aan een derde opdraagt.  

4. Na de ontbinding blijft de KNMV voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van het 

vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor 

zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de KNMV uitgaan, 

wordt aan de naam toegevoegd ‘in liquidatie’. 

5. De vergadering van de ledenraad benoemt een bewaarder die de boeken en bescheiden 

van de KNMV zal bewaren gedurende zeven jaar na afloop van de vereffening. De 

ledenraad kan de bewaarder een bewaarloon toekennen. Is geen bewaarder 

aangewezen en is de laatste vereffenaar niet bereid te bewaren, dan kan de bevoegde 

kantonrechter op verzoek van een belanghebbende uit de leden een bewaarder 

aanwijzen. 

6. Bij besluit tot ontbinding beslist de ledenraad met gewone meerderheid welke 
bestemming aan het batig saldo wordt gegeven, nadat alle verplichtingen zijn voldaan en 
rekening is gehouden met de sociale belangen van de werknemers van de KNMV. Deze 
bestemming dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij de doelstelling van de KNMV. 


