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Agendapunt 2 Reglementaire uitwerking van de notitie Bestuurlijke 

herinrichting 2020+ 
 
 
Inleiding 
1. Op 26 september 2020 is de Bondsraad akkoord gegaan met de hoofdlijnen van de Notitie 

Bestuurlijke herinrichting 2020+. Veel van de nu goedgekeurde voorstellen hebben gevolgen 

voor de regelgeving. De grootste impact heeft de nieuwe structuur voor de Statuten en het 

Huishoudelijk Reglement, alsmede voor de daaraan gerelateerde regelgeving. In dit stuk wordt 
met name op die wijzigingen ingegaan. Daarbij worden de belangrijkst elementen van de 

september – notitie nog eens benoemd, en wordt verwezen naar de desbetreffende artikelen. 

  

2. In mindere mate moet de regelgeving voor de competitie worden aangepast. De wijzigingen die 

daar dienen te worden doorgevoerd worden in de notitie aangestipt. Wijziging kan in de 

Bondsraad van juni 2021 plaats vinden. 

 

 

District wordt regio 

3. In de notitie van het bestuur wordt voorgesteld de vijf districten op te heffen en te vervangen 
door 24 regio’s. Het gebied waarbinnen bondsafgevaardigden worden gekozen wordt in de 

statuten en andere reglementen in het vervolg als ‘regio’ aangeduid. Dit heeft wel tot gevolg 

dat het begrip regio in de Rompregeling Arbitrage moet worden vervangen door een andere 

term. Wij stellen voor hiervoor het begrip ‘samenwerkingsverband’ te hanteren. Dit 
samenwerkingsverband kan samenvallen met de regio, maar kan ook kleiner zijn dan de regio 

of het gebied van de regio overstijgen.  

 

4. De belangrijkste nieuwe bestuurlijke elementen met verwijzing in de aangepaste regelgeving: 

a. Opheffing districten/districtsbesturen/districtscomponent: St. 4 lid 2 onder a/b en HR 

19 t/m21; 

b. Invoering regio’s: St. 4 lid 2 onder a; 

c. Toedeling leden aan regio’s: St. 7; 

d. Indeling regio’s: nieuw BB St. 1.03; 
e. Invoering begrip samenwerkingsverband: HR 19. 

 

 

Bondsraad 

5. De belangrijkste nieuwe bestuurlijke elementen met verwijzing in de aangepaste regelgeving: 
a. Samenstelling: St. 17 lid 1/2; 

b. Verkiezing leden en plaatsvervangende leden: nieuw BB St. 1.01 (vervangt huidig BB); 

c. Stemgewicht: St. 17 lid 2  

Daarnaast is n.a.v. de discussie in de BR van september St. 21 lid 4 onder b nu aangepast aan 

de gangbare regelgeving voor o.a. het parlement en rechtspersonen/verenigingen. De 

strekking van de bepaling wijzigt echter niet: een BR-lid mag wel met zijn achterban 

spreken/overleggen (dus ruggenspraak houden) over voorstellen, maar vormt uiteindelijk 

mede op basis daarvan zelfstandig (dus zonder last) zijn mening op Regiobijeenkomst of BR. 

 
 

Bondsbureau 

6. Taken van (de directie van) het Bondsbureau: nader te overleggen tussen Bondsbestuur en 

directie; dienen daarna conform St. 24 lid 7 door het Bondsbestuur in nieuw Directiestatuut te 
worden vastgelegd.  

 

 

Commissies/werkgroepen 

7. De belangrijkste nieuwe bestuurlijke elementen met verwijzing in de aangepaste regelgeving: 

a. Benoeming door Bondsbestuur: huidig St. 12 lid 4 onder c; 

b. Scherper onderscheid in rol van beide: St. 12 lid 4 onder b; 

c. Bondsraad kan desgewenst zelfstandig commissie instellen: St. 4 lid 4 onder c.  

 

 
Tot slot 

8. De voorgestelde aanpassingen in St. en HR. leiden tot de nodige wijzigingen in de nummering. 

Deze zullen worden aangebracht na de goedkeuring van de voorstellen door de Bondsraad.     
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Statuten 
 
Voorgesteld wordt de volgende wijzigingen aan te brengen in de Statuten: 

 

Statuten 

 Bestaande tekst Voorgestelde tekst 

Art. 4 lid 2 
onder a 

Het KNKV is verdeeld in districten, 
waarvan het aantal, de namen en de 
grenzen op voorstel van het 
Bondsbestuur worden vastgesteld door 
de Bondsraad. Deze districten bezitten 
geen eigen rechtspersoonlijkheid. 

Het KNKV is verdeeld in districten 24 
regio’s. Het Bondsbestuur stelt in een 
bestuursbesluit  de gebiedsomvang van 
deze regio’s vast. de namen en de 
grenzen op voorstel van het 
Bondsbestuurvastgesteld door de 
Bondsraad. Deze districten regio’s 
bezitten geen eigen 
rechtspersoonlijkheid.  

Art. 4 lid 2 
onder b 

De districten zijn verdeeld in regio’s, 
waarvan het aantal, de namen en de 
grenzen – op voordracht van het 
districtsbestuur – worden vastgesteld 
door het Bondsbestuur.  

De districten zijn verdeeld in regio’s, 
waarvan het aantal, de namen en de 
grenzen – op voordracht van het 
districtsbestuur – worden vastgesteld 
door het Bondsbestuur. 

Art. 4 lid 4 
onder b  

Naast de in lid 4 a genoemde 
commissies kent het KNKV een 
commissie van de Bondsraad, die de 
Bondsraad adviseert in haar financieel 
toezicht ((jaarrekening). Dit betreft de 
Landelijke Financiële Commissie.  

Naast de in lid 4 a genoemde 
commissies kent het KNKV een 
commissie van de Bondsraad, die de 
Bondsraad adviseert in haar financieel 
toezicht ((jaarrekening). Dit betreft de 
onafhankelijke Landelijke Financiële 
Commissie. 

Art. 4 lid 4 
onder c 

De Bondsraad kan, op voorstel van het 
Bondsbestuur, andere zelfstandige 
commissie instellen en de verkiezing, 
samenstelling, taak en werkwijze van 
deze commissies regelen. 

De Bondsraad kan, zelfstandig dan wel 
op voorstel van het Bondsbestuur, 
andere zelfstandige commissie instellen 
en de verkiezing, samenstelling, taak en 
werkwijze van deze commissies regelen. 

Art. 4 lid 10 De commissieleden mogen na hun 
verkiezing geen lid zijn van de 
Bondsraad het Bondsbestuur, het 
districtsbestuur en/of commissies-, werk- 
en adviesgroepen zoals genoemd in 
artikel 12 lid 4.b of een arbeidsrechtelijke 
verhouding met het KNKV hebben. 

De commissieleden mogen na hun 
verkiezing geen lid zijn van de 
Bondsraad, het Bondsbestuur, het 
districtsbestuur en/of commissies en 
werk- en projectgroepen zoals genoemd 
in artikel 12 lid 4.b of een 
arbeidsrechtelijke verhouding met het 
KNKV hebben. 

Art. 7 lid 2 
onder a 

De in lid 1 onder a. bedoelde 
rechtspersonen ressorteren op grond van 
hun statutaire zetel onder een district. 

De in lid 1.a bedoelde rechtspersonen 
worden door het Bondsbestuur ingedeeld 
in een regio. district ressorteren op grond 
van hun statutaire zetel onder  

Art. 7 lid 2 
onder b 

De in lid 1 onder b. bedoelde 
verenigingsleden ressorteren onder het 
district waartoe de vereniging, waarvan 
zij lid zijn, krachtens haar statutaire zetel 
behoort. 

De in lid 1.b bedoelde verenigingsleden 
worden ingedeeld bij de regio van hun 
vereniging. ressorteren onder het district. 
waartoe de vereniging, waarvan zij lid 
zijn, krachtens haar statutaire zetel 
behoort. 

Art. 7 lid 2 
onder c 

De in lid 1 onder c. bedoelde 
onafhankelijke leden ressorteren onder 
één district hunner keuze. 

De in lid 1.c  bedoelde onafhankelijke 
leden ressorteren onder district  de regio 
waartoe hun woonplaats behoort. 

Art. 11 lid 1 Het Bondsbestuur bestaat uit ten minste 
vijf meerderjarige personen die na hun 
verkiezing geen lid mogen zijn van de 
Bondsraad, van een districtsbestuur 
en/of commissies-, werk- en 
adviesgroepen zoals genoemd in artikel 
4 lid 4 en 12 lid 4.b. of een 

Het Bondsbestuur bestaat uit ten minste 
vijf meerderjarige personen die na hun 
verkiezing geen lid mogen zijn van de 
Bondsraad, van een districtsbestuur 
en/of commissies en werkgroepen zoals 
genoemd in artikel 4 lid 4 en 12 lid 4.b. of 
een arbeidsrechtelijke verhouding met 

heeft verwijderd: het aantal en

heeft verwijderd: -,

heeft verwijderd: - en adviesgroepen

heeft verwijderd: -,

heeft verwijderd: - en adviesgroepen
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arbeidsrechtelijke verhouding met het 
KNKV mogen hebben. Leden van het 
Bondsbestuur mogen na hun verkiezing 
tot maximaal zes maanden deel uit 
maken van een verenigingsbestuur. 

het KNKV mogen hebben. Leden van het 
Bondsbestuur mogen na hun verkiezing 
tot maximaal zes maanden deel uit 
maken van een verenigingsbestuur. 

Art. 12 lid 4 
onder b 

Binnen het KNKV zijn districtsbesturen 
werkzaam. Daarnaast kunnen 
commissies, werk- advies en 
projectgroepen werkzaam zijn. Het 
Bondsbestuur stelt de taak en werkwijze 
van de districtsbesturen, commissies, 
werk-, advies- en projectgroepen vast. 
De taken en werkwijze van de 
districtsbesturen en commissies vinden 
hun borging in de strategische cyclus. 

Binnen het KNKV zijn districtsbesturen 
werkzaam. Daarnaast kunnen  
commissies werkzaam; deze zijn 
ondersteunend bij de 
beleidsontwikkeling. Daarnaast zijn er 
werk- , advies- en projectgroepen 
werkzaam die ondersteunen bij de 
uitvoering van reeds vastgesteld beleid. 
zijn. Het Bondsbestuur stelt de taak en 
werkwijze van deze commissies en 
groepen vast.  districtsbesturen, 
commissies, werk-, advies- en 
projectgroepen vast. De taken en 
werkwijze van deze districtsbesturen en 
commissies en groepen vinden hun 
borging in de strategische cyclus. 

Art. 14 lid 4 
onder a 

Het Bondsbestuur kan taken en 
bevoegdheden geheel of gedeeltelijk 
delegeren. 

Het Bondsbestuur kan taken en 
bevoegdheden geheel of gedeeltelijk 
mandateren. 

Art. 17 lid 1 
a en b 

a. De Bondsraad bestaat uit de 
stemgerechtigde leden van de 
Bondsraad die alle leden van het 
KNKV vertegenwoordigen, alsmede 
uit adviserende leden. 

b. Aan de Bondsraad komen in het 
KNKV alle bevoegdheden toe, die 
niet door de wet, de statuten of 
reglementen aan andere organen 
zijn opgedragen. 

Samenstelling Bondsraad 
a. De Bondsraad bestaat uit 

stemgerechtigde leden, die alle leden 
van het KNKV vertegenwoordigen, 
alsmede uit adviserende leden. 

b. Aan de Bondsraad komen in het 
KNKV alle bevoegdheden toe, die 
niet door de wet, de statuten of 
reglementen aan andere organen 
zijn opgedragen. 

c. Het Bondsbestuur regelt de 
verkiezing van de leden van de 
Bondsraad in een afzonderlijk 
bestuursbesluit. 

Art. 17 lid 2 
onder a t/m 
c 

a. Uit elk district worden ter 
vertegenwoordiging van de onder het 
desbetreffende district ressorterende 
leden zeven leden van de Bondsraad 
gezonden, die stemmen mogen 
uitbrengen naar rato van het aantal 
leden van dat district. 

b. Het aantal onder een district 
ressorterende leden wordt bepaald 
door de stand van de ledenopgaven 
op dertig juni voorafgaande aan de 
betreffende Bondsraad. 

c. Indien minder dan de in sub a. 
genoemde leden van de Bondsraad 
aanwezig zijn wordt het in sub b. 
genoemde aantal stemmen gelijkelijk 
verdeeld onder de wel aanwezige 
leden van de Bondsraad van dat 
district.  

a. Uit elke regio worden ter 
vertegenwoordiging van de onder de 
desbetreffende regio ressorterende 
leden één lid en één 
plaatsvervangend lid van de 
Bondsraad gekozen. 

b. Ieder lid van de Bondsraad heeft 
recht op het uitbrengen van een 
aantal stemmen dat overeenkomt 
met het aantal verenigingsleden en 
onafhankelijke leden van de regio.  

c. Het aantal onder een regio 
ressorterende leden wordt bepaald 
door de stand van de ledenopgaven 
op dertig juni voorafgaande aan de 
betreffende Bondsraad. 

Art. 19 lid 2  De Bondsraad gaat in besloten zitting 
over, zodra de voorzitter of twee leden 
van het Bondsbestuur of vijf leden van de 

De Bondsraad gaat in besloten zitting 
over, zodra de voorzitter of twee leden 
van het Bondsbestuur of vijf vier leden 
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Bondsraad die ten minste een tiende 
gedeelte van het aantal stemmen in de 
Bondsraad hebben hierom verzoeken. 

van de Bondsraad die ten minste een 
tiende gedeelte van het aantal stemmen 
in de Bondsraad hebben hierom 
verzoeken. 

Art. 20 lid 1 
onder a 

Tenzij anders in dit artikel is bepaald, 
worden besluiten van de Bondsraad 
genomen met een meerderheid van de 
uitgebrachte geldige stemmen. Het totaal 
aantal stemmen wordt vastgesteld zoals 
verwoord in artikel 17 lid 2. 

Tenzij anders in dit artikel is bepaald, 
worden besluiten van de Bondsraad 
genomen met een meerderheid van de 
uitgebrachte geldige stemmen. Het totaal 
aantal stemmen wordt vastgesteld zoals 
verwoord in artikel 17 lid 2.  

Art. 20 lid 3 
onder c 

voor de goedkeuring van het aantal, de 
namen en de grenzen van de districten; 

voor de goedkeuring van het aantal, de 
namen en de grenzen van de districten; 

Art. 21 lid 1 
onder a en 
b 

a. De leden van de Bondsraad worden 
voor drie jaar gekozen. 

b. De leden van de Bondsraad zijn 
maximaal twee maal herkiesbaar.  

De leden van de Bondsraad worden voor 
drie jaar gekozen en zijn maximaal twee 
maal herkiesbaar.  

 

Art. 21 lid 2 
onder a 

De leden van de Bondsraad worden 
gekozen middels een 
voordrachtsprocedure. De 
voordrachtsprocedure heeft als 
wezenlijke elementen:  
a. een door de Bondsraad 

goedgekeurde profielschets;  
b. een tijdige oproep tot 

kandidaatstelling aan alle 
verenigingen; 

c. het recht voor elk lid van het KNKV 
zich op eigen initiatief kandidaat te 
stellen;  

d. toetsing van de kandidaten aan het 
profiel door het Bondsbestuur; 

e. verkiezing en formele besluitvorming 
in het district. Het Bondsbestuur stelt 
hiervoor in een bestuursbesluit , 
zoals vastgelegd in artikel 28 lid 6 
van het Huishoudelijk Reglement, 
nadere richtlijnen vast. De leden van 
de Bondsraad van een district dienen 
qua samenstelling een goede 
afspiegeling te vormen van de onder 
het district ressorterende 
verenigingen. 

De leden van de Bondsraad worden 
gekozen middels een 
voordrachtsprocedure. De 
voordrachtsprocedure heeft als 
wezenlijke elementen:  
a. een door de Bondsraad 

goedgekeurde profielschets;  
b. een tijdige oproep tot 

kandidaatstelling aan alle 
verenigingen; 

c. het recht voor elk lid van het KNKV 
zich op eigen initiatief kandidaat te 
stellen;  

d. toetsing van de kandidaten aan het 
profiel door het Bondsbestuur; 

e. verkiezing en formele besluitvorming 
in het district. Het Bondsbestuur stelt 
hiervoor in een bestuursbesluit , zoals 
vastgelegd in artikel 28 lid 6 van het 
Huishoudelijk Reglement, nadere 
richtlijnen vast. De leden van de 
Bondsraad van een district dienen 
qua samenstelling een goede 
afspiegeling te vormen van de onder 
het district ressorterende 
verenigingen. 

Art. 21 lid 2 
onder b 

De leden van de Bondsraad moeten de 
leeftijd van achttien jaar hebben bereikt 
en mogen na hun verkiezing geen lid zijn 
van een districtsbestuur en/of 
commissies, werk- en adviesgroepen 
zoals genoemd in artikel 4 lid 4 en artikel 
12 lid 4.b. of een arbeidsrechtelijke 
verhouding met het KNKV hebben. 

De leden van de Bondsraad moeten de 
leeftijd van achttien jaar hebben bereikt 
en mogen na hun verkiezing geen lid zijn 
van een districtsbestuur en/of 
commissies, werk- en adviesgroepen 
zoals genoemd in artikel 4 lid 4 en artikel 
12 lid 4.b. of een arbeidsrechtelijke 
verhouding met het KNKV hebben. 

Art. 21 lid 4 
onder b 

De leden van de Bondsraad brengen hun 
stem uit zonder lastgeving of 
ruggenspraak. 

De leden van de Bondsraad brengen hun 
stem uit zonder lastgeving of 
ruggenspraaklast.  

Art. 21 lid 6 Om de leden van de bondsraad in de 
gelegenheid te stellen hun taak op een 
goede manier uit te voeren, zijn districten 
vrij, conform de verkiezingen zoals 
genoemd in lid 2 sub a, ter 
ondersteuning assistent leden van de 
Bondsraad te laten kiezen. De assistent 

Om de leden van de bondsraad in de 
gelegenheid te stellen hun taak op een 
goede manier uit te voeren, zijn districten 
vrij, conform de verkiezingen zoals 
genoemd in lid 2 sub a, ter 
ondersteuning assistent leden van de 
Bondsraad te laten kiezen. De assistent 
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leden van de Bondsraad zijn geen lid 
van de Bondsraad. 

leden van de Bondsraad zijn geen lid van 
de Bondsraad. 

Art. 22 lid 1 
onder d 

van elk der districten: een door het 
desbetreffende districtsbestuur 
aangewezen bestuurslid; 

van elk der districten: een door het 
desbetreffende districtsbestuur 
aangewezen bestuurslid; 

Art. 23 lid 3 
t/m 5 

Districtsbijeenkomsten 
3.  Elk jaar vindt per district een 

informatieve bijeenkomst plaats 
waarin de lidverenigingen in staat 
worden gesteld hun oordeel te 
geven over het concept 
strategisch plan en het daarvan 
afgeleide jaarplan.  

4.  Een dergelijke 
districtsbijeenkomst vindt plaats 
op een tijdstip voorafgaand aan 
het ‘strategisch beraad’ als 
bedoeld in lid 2 sub a. 

5.  Een districtsbestuur kan in 
overleg met het Bondsbestuur 
besluiten de districtsbijeenkomst 
regionaal te beleggen. 

Bijeenkomsten van regio’s 
3.  Elk jaar vindt per district regio of 

clustering van regio’s een 
informatieve bijeenkomst plaats 
waarin de verenigingen als 
bedoeld in artikel 7 lid 2.a in staat 
worden gesteld hun oordeel te 
geven over het concept 
strategisch plan en het daarvan 
afgeleide jaarplan.  

4.  Een dergelijke 
districtsbijeenkomst vindt plaats 
op een tijdstip voorafgaand aan 
het ‘strategisch beraad’ als 
bedoeld in lid 2 sub a. 

5.  Een districtsbestuur kan in 
overleg met het Bondsbestuur 
besluiten de districtsbijeenkomst 
regionaal te beleggen. 

Art. 23 lid 6 Op basis van inhoudelijke aanwijzingen 
van het Bondsbestuur bereidt de 
directeur van de bureauorganisatie, in 
opdracht van het Bondsbestuur, het 
concept strategisch plan voor en wint 
daarbij advies in van de districtsbesturen, 
van de zelfstandige commissies als 
bedoeld in artikel 4 lid 4.a., van 
adviescommissies als bedoeld in artikel 4 
lid 4.b. en c., en voor zover relevant van 
werk-, advies- en projectgroepen als 
bedoeld in artikel 12 lid 4.b. van de 
statuten. 

Op basis van inhoudelijke aanwijzingen 
van het Bondsbestuur bereidt de directeur 
van de bureauorganisatie, in opdracht van 
het Bondsbestuur, het concept strategisch 
plan voor en wint daarbij advies in van de 
districtsbesturen, van de zelfstandige 
commissies als bedoeld in artikel 4 lid 
4.a., van adviescommissies als bedoeld in 
artikel 4 lid 4.b. en c., en voor zover 
relevant van werk-, advies- en 
projectgroepen als bedoeld in artikel 12 
lid 4.b. van de statuten. 

Art. 23 lid 7 Het Bondsbestuur stelt het concept 
strategisch plan en het daarvan afgeleide 
jaarplan vast voorafgaand aan de 
districtsbijeenkomsten als bedoeld in lid 
3. Het Bondsbestuur stelt tevens het 
definitieve strategische plan, het daarvan 
afgeleide jaarplan en de begroting vast, 
die conform lid 2 ter goedkeuring aan de 
Bondsraad worden voorgelegd.  

Het Bondsbestuur stelt het concept 
strategisch plan en het daarvan afgeleide 
jaarplan vast voorafgaand aan de 
districtsbijeenkomsten van de regio als 
bedoeld in lid 3. Het Bondsbestuur stelt 
tevens het definitieve strategische plan, 
het daarvan afgeleide jaarplan en de 
begroting vast, die conform lid 2 ter 
goedkeuring aan de Bondsraad worden 
voorgelegd. 

Art. 26 Ereleden en leden van verdienste, zowel 
van het KNKV als van de districten, 
behoeven als zodanig geen contributie 
te betalen. 
Onafhankelijke leden die deel uitmaken 
van het Bondsbestuur, een 
districtsbestuur, een commissie of een 
werk- advies of projectgroep zijn 
vrijgesteld van het betalen van 
contributie. 

a. Ereleden en leden van verdienste, 
zowel van het KNKV als van de 
districten regio’s of 
rechtsvoorgangers hiervan, 
behoeven als zodanig geen 
contributie te betalen. 

b. Onafhankelijke leden die deel 
uitmaken van het Bondsbestuur, een 
districtsbestuur, een commissie of 
een werk- advies of projectgroep zijn 
vrijgesteld van het betalen van 
contributie. 
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Huishoudelijk Reglement 
 

Voorgesteld wordt de volgende wijzigingen aan te brengen in het Huishoudelijk Reglement: 

 

Huishoudelijk Reglement 

 Bestaande tekst Voorgestelde tekst 

Art. 17 Kosten van leden van het Bondsbestuur, 
districtsbestuur, commissies en van werk-
, project- en adviesgroepen 

Kosten van leden van het Bondsbestuur, 
districtsbestuur, commissies en van 
werk-, project- en adviesgroepen 

Art. 17 lid 1 Kosten die leden van het Bondsbestuur, 
de districtsbesturen en de commissies, 
alsmede werk- project- en adviesgroepen 
in het belang van het KNKV maken, 
worden - indien de betrokkenen hun 
vorderingen inzenden aan het 
bondsbureau - aan de hand van door het 
Bondsbestuur opgestelde richtlijnen uit 
de bondskas vergoed. De vorderingen 
bevatten een omschrijving van de 
uitgaven. 

Kosten die leden van het Bondsbestuur, 
de districtsbesturen en de commissies, 
alsmede werk- project- en adviesgroepen 
in het belang van het KNKV maken, 
worden - indien de betrokkenen hun 
vorderingen inzenden aan het 
bondsbureau - aan de hand van door het 
Bondsbestuur opgestelde richtlijnen uit 
de bondskas vergoed. De vorderingen 
bevatten een omschrijving van de 
uitgaven. 

Art. 18 lid 1 De reiskosten van de leden van de 
Bondsraad naar de Bondsraad en naar 
de districts- en regiobijeenkomsten 
worden vergoed uit de bondskas. 

De reiskosten van de Bondsraadleden 
naar de Bondsraad en naar de districts- 
en bijeenkomsten van de regio’s worden 
vergoed uit de bondskas. 

Art. 19 t/m 
21 

Deze artikelen kunnen vervallen.  
 
Het begrip regio komt thans bijvoorbeeld 
voor in de Rompregeling Arbitrage. 
Voorgesteld wordt hiervoor het begrip 
“samenwerkingsverband” te hanteren. 
Verenigingen kunnen ook op andere 
gebieden samenwerken.  

Artikel 19 - Samenwerkingsverband 
1. Een samenwerkingsverband is een 

geografisch gebied, waarbinnen 
verenigingen activiteiten kunnen 
organiseren.  

2. Bij het nemen van besluiten door 
samenwerkingsverbanden worden 
uitsluitend de KNKV-leden binnen dit 
verband aan deze besluiten 
gebonden.  

  Artikel 20 – Overleg tussen leden 
Bondsraad en verenigingen van een 
regio 
1. Op initiatief van zowel de 

verenigingen van een regio als het lid 
van de Bondsraad dat is gekozen 
door deze regio kunnen specifieke 
aangelegenheden en agenda’s van 
de Bondsraad worden besproken.  

2. Tijdens deze bijeenkomsten worden 
geen besluiten genomen;  het 
overleg is vooral bedoeld om het 
gekozen lid van de Bondsraad te 
informeren over de zienswijze van de 
verenigingen.  

3. Indien het niet mogelijk blijkt een 
bijeenkomst als bedoeld in lid 2 te 
organiseren, kan het gekozen lid van 
de Bondsraad langs digitale weg de 
zienswijze van de verenigingen 
verzamelen.  
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Overige regelgeving 
 

Bestuursbesluiten 

1. HR 2.02 BB verkiezing en benoeming leden districtsbestuur: kan vervallen. 
2. St. BB 1.01 Verkiezing leden Bondsraad. Het gewijzigde concept-bestuursbesluit is bijgevoegd. 

3. St. BB 1.03 Regio’s: nieuw BB; concept gevoegd. 

 

 
Competitieregelgeving, te wijzigen per 1 juli 2021:  

 

Reglement van wedstrijden 

In het RvW komt eenmaal de term districtsoverschrijdende voor in art. 7 lid 8 en eenmaal in alle 

districten bij artikel 39. Dit moet in overleg met de competitieleider worden aangepast 

 

Rompregeling Arbitrage 

1. In de RR komt in artikel 4 de term Districts Werkgroep Arbitrage driemaal voor; ook dat moet 

herzien worden door de Werkgroep Arbitrage.  

2. Zie verder de term regio’s in de art. 5 lid 2/3, art. 6 lid 4, art. 8 lid 1a/b, lid 2a/b en lid 3a/b, 
alsmede art. 9 leden a, b, c en g. Voorgesteld wordt dit begrip te vervangen door 

‘samenwerkingsverband’.  

 

Algemene kaders voor arbitrageofficials 
Aanpassingen op blz. 4/5 (districtswerkgroepen) en 12 (districts masterclass). 
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St 1.01 BB verkiezing leden Bondsraad  
 
Het Bondsbestuur heeft in haar vergadering van ......... 2020 het navolgende bestuursbesluit verkiezing 
leden Bondsraad vastgesteld. 

 
Statutaire grondslag 
Artikel 1 
Dit bestuursbesluit bevat nadere bepalingen inzake de verkiezing van de Bondsraad, in aanvulling op 
het bepaalde in artikel 17 lid 1 onder c van de statuten. 
 
Samenstelling van de Bondsraad en regio’s 
Artikel 2 
1. Het KNKV is verdeeld in regio’s.  
2. Elke regio verkiest één lid en één plaatsvervangend lid voor de Bondsraad.  
3. Het Bondsbestuur bepaalt de datum waarop zittende leden van de Bondsraad (desgewenst) 

aftreden. Tevens stelt het de ingangsdatum van de benoeming van nieuw verkozen leden en van 
de herbenoeming van zittende leden vast.  

 
Kandidaatstelling 
Artikel 3 
1. Bij reguliere verkiezingen wegens periodiek aftreden stelt het Bondsbestuur uiterlijk zes weken 

vóór het ontstaan van de desbetreffende vacature(s) de datum voor het openen en sluiten van de 
kandidatenlijst voor de desbetreffende regio vast. De periode van kandidaatstelling bedraagt ten 
hoogste drie weken. Het Bondsbestuur stelt de ingedeelde leden als bedoeld in artikel 2 lid 1 van 
de genoemde termijnen op de hoogte. 

2. Elk niet op basis van de artikelen 24 lid 1 onder e en 27 van het Tuchtreglement geschorst 
natuurlijk lid van het KNKV heeft het recht zich kandidaat te stellen. Kandidaatstelling geschiedt 
schriftelijk voor elke regio afzonderlijk. Kandidaten kunnen zich slechts verkiesbaar stellen voor de 
regio 
a. waarin hun vereniging is gevestigd, dan wel  
b. waarin zij woonachtig zijn indien er sprake is van een onafhankelijk lid. 

3. De kandidaatstelling blijkt uit een schriftelijke verklaring die voorafgaand aan de verkiezing bij het 
Bondsbestuur is ingediend. Hierin verschaft de kandidaat de verlangde gegevens, zoals die 
blijken uit het kandidatenformulier dat op verzoek van een lid schriftelijk of digitaal wordt 
toegezonden. Uit de schriftelijke verklaring blijkt tevens dat de kandidaat, ingeval van verkiezing, 
akkoord gaat met de benoeming. 

4. De kandidaat dient de schriftelijke verklaring, eventueel digitaal, te ondertekenen en binnen de in 
lid 3 bedoelde termijn aan het Bondsbestuur te doen toekomen. 

 
Kandidatenlijst en informatie over de kandidaten 
Artikel 4 
1. Het Bondsbestuur bepaalt welke informatie over de kandidaten aan de kiezers moet worden 

verstrekt (NAW-gegevens en een kort CV) en verzamelt deze informatie in het kader van de in 
artikel 3 lid 3 beschreven procedure.  

2. Het Bondsbestuur stelt binnen twee weken na sluiting van de termijn voor kandidaatstelling voor 
elke regio die het betreft een lijst op van de gestelde kandidaten.  

3. Kandidaten dienen: 
a. lid te zijn van de KNKV; 
b. de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt; 
c. te voldoen aan de door de Bondsraad vast te stellen profielschets.  

4. Indien een kandidaat zich voor het tijdstip van de verkiezing terugtrekt, geeft het Bondsbestuur 
gelegenheid in zijn plaats een of meer kandidaten te stellen.  

 
Verkiezing 
Artikel 5 
1. De leden van de Bondsraad worden deels direct en indirect gekozen door:  

a. de leden van de korfbalverenigingen als bedoeld in St. artikel 7 lid 1 onder a, die uit hun 
midden de leden van het bestuur van hun vereniging benoemen, welke vervolgens uit hun 
midden een persoon benoemen die namens de vereniging en haar leden aan de verkiezing 
deelneemt; 
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b. de natuurlijke personen (onafhankelijke) leden als bedoeld in St. artikel 7 lid 1 onder c, die 
rechtstreeks aan de verkiezing deelnemen. 

c. Het gewicht van de stem van de persoon als bedoeld in lid 1 onder a wordt bepaald door het 
aantal leden van de vereniging vermeerderd met één stem voor de vereniging. Een lid als 
bedoeld in lid 1 onder b, brengt één stem uit.  

2. Indien er voor een vacature twee of meer kandidaten zijn gesteld, dan is gekozen de kandidaat 
waarop het hoogste aantal stemmen is uitgebracht. Kan op deze wijze geen verkiezing 
plaatsvinden omdat op twee of meer kandidaten hetzelfde aantal stemmen is uitgebracht, dan 
vindt eerst een herstemming plaats tussen de kandidaten met hetzelfde aantal stemmen 
vervolgens beslist het lot. 

 
Wijze van stemmen 
Artikel 6 
1. Het Bondsbestuur roept op tot een digitale verkiezing van de Bondsraadsleden. Bij deze oproep 

worden de kandidatenlijst en informatie over de kandidaten meegestuurd aan de ingedeelde 
verenigingen en onafhankelijke leden.  

2. Alle volgens artikel 2 lid 1 ingedeelde leden ontvangen volgens een digitale procedure een 
stembiljet met daarop vermeld de namen van de kandidaten in alfabetische volgorde. Op dit 
stembiljet worden de in artikel 4 lid 3 genoemde gegevens opgenomen.  

3. Het digitale stembiljet wordt binnen de door het Bondsbestuur bepaalde termijn digitaal 
geretourneerd aan het Bondsbestuur. 

4. Bij het tellen van de stemmen worden de bepalingen van artikel 20 lid 6 van de statuten voor zover 
mogelijk in acht genomen. 

5. Het Bondsbestuur rangschikt de kandidaten per regio op basis van het aantal uitgebrachte 
stemmen: 
a. De kandidaat met de meeste stemmen krijgt de zetel van de regio toegewezen. 
b. De andere kandidaten worden gerangschikt naar gelang het aantal verkregen stemmen.  
c. Bij een gelijk aantal stemmen voor de zetel van de regio vindt een tweede stemming plaats 

tussen de kandidaten met een gelijk aantal stemmen. Indien wederom een gelijk aantal 
stemmen wordt behaald, beslist het lot.  

d. De kandidaat met het een na hoogste aantal stemmen is plaatsvervangend lid van de regio. 
Bij een gelijk aantal stemmen voor dit plaatsvervangend lid vindt een tweede stemming plaats 
tussen de kandidaten met een gelijk aantal stemmen. Indien wederom een gelijk aantal 
stemmen wordt behaald, beslist het lot.  

6. Het aantal uit te brengen stemmen is gebaseerd op de ledenstand per 30 juni voorafgaand aan 
deze stemming. 

 
Tussentijdse vacatures 
Artikel 7 
1. Indien een Bondsraadslid zijn zetel vroegtijdig opgeeft of moet opgeven, wordt zijn plaats 

ingenomen door een kandidaat uit dezelfde regio die de hoogste plaats van de niet verkozen 
kandidaten inneemt als bedoeld in artikel 6 lid 6. Indien deze positie wordt ingenomen door twee 
of meer kandidaten met een gelijk aantal stemmen, vindt er stemming plaats tussen deze 
kandidaten. Indien wederom een gelijk aantal stemmen wordt behaald, beslist het lot.  

2. Indien zich geen kandidaat beschikbaar stelt uit de lijst van niet verkozen kandidaten, organiseert 
het Bondsbestuur een nieuwe verkiezing op de wijze als is aangegeven in dit bestuursbesluit.  

3. Een vervanger als bedoeld in lid 1 wordt benoemd voor het nog resterende deel van de 
zittingstermijn van de Bondsraad. 

 
Mandatering door Bondsbestuur 
Artikel 8 
Het Bondsbestuur kan besluiten de verkiezingsprocedure van leden van de Bondsraad onder zijn 
verantwoordelijkheid op te dragen aan het Bondsbureau en de Werkgroep Vereniging Centraal 
(WGVC), die tevens als stembureau zullen optreden.  
 
Dit besluit treedt in werking op ....... 2020. 
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St 1.03 BB Regio’s 
 
Het Bondsbestuur heeft in haar vergadering van ......... 2020 het navolgende bestuursbesluit Regio’s 
vastgesteld. 
 
Statutaire grondslag 
Artikel 1 
Dit bestuursbesluit bevat nadere bepalingen inzake de indeling van het KNKV in regio’s, in aanvulling 
op het bepaalde in artikel 4 lid 2 onder a van de statuten. 
 
Aantal regio’s 
Artikel 2 
Het KNKV kent 24 regio’s, waarbinnen de korfbalverengingen als bedoeld in artikel 7 lid 1 onder a van 
de statuten en natuurlijke personen (onafhankelijke leden) als bedoeld in artikel 7 lid 1 onder c van de 
statuten door het Bondsbestuur worden ingedeeld.  
 
Omvang gebied regio 
Artikel 3 
De gebiedsomvang van een regio wordt bepaald door de buitengrenzen van de statutaire 
vestigingsplaatsen van de korfbalverenigingen als bedoeld in artikel 7 lid 1 onder a van de Statuten.   
 
Aanpassing regio 
Artikel 4 
1. Op basis van de ledenstand op 30 juni beslist het Bondsbestuur of de gebiedsomvang van een 

regio aanpassing behoeft. In dat geval worden de bij de aanpassing betrokken verenigingen 
daarover geraadpleegd. 

2. In geval van een wijziging wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden van de betrokken regio.  
 
Dit besluit treedt in werking op ....... 2020. 
 
 


