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HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN
Artikel 1
DEFINITIES
KNWU
Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie, de vereniging zoals bedoeld in artikel 1 van de statuten.
NOC*NSF
Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie
UCI
Union Cycliste Internationale
UEC
L’Union Européenne de Cyclisme
Congres
Het Congres is het hoogste bestuurlijke orgaan van de KNWU, zoals bedoeld in artikel 15 van de
statuten. Zij is uiteindelijk bij stemming verantwoordelijk voor het vaststellen van het door de
KNWU te voeren beleid, inclusief begroting en jaarrekening.
Voorzitter Congres
De voorzitter van het Congres, tevens voorzitter van de KNWU, leidt de vergadering.
Hoofdbestuur
Het orgaan van de KNWU, zoals bedoeld in artikel 18 van de statuten, dat is belast met het besturen
van de KNWU.
Voorzitter KNWU
De voorzitter van de KNWU, is tevens voorzitter van het Hoofdbestuur.
Uniebureau
Het centrale dienstverlenend centrum van de KNWU, gevestigd te Nieuwegein.
Directeur
De directeur staat aan het hoofd van het uniebureau. Staat tevens als ambtelijk secretaris van de
KNWU het Congres en het Hoofdbestuur bij.
Officiële Mededelingen
Mededelingen die worden gepubliceerd via de website van de KNWU onder ‘Officiële
Mededelingen´.
Afdeling/district
Regionaal ingericht bestuursorgaan van de KNWU. Bundeling van de tot de afdeling/het district
behorende, georganiseerde en aangesloten verenigingen en hun leden, de stichtingen en de directe
basisleden van de KNWU. Belast met het besturen en de uitvoering van het KNWU beleid in de
desbetreffende regio.
Afdelings-/Districtsvergadering
De tot de afdeling/het district behorende, georganiseerde en aangesloten verenigingen en hun
leden, de stichtingen en de persoonlijke leden van de KNWU, tezamen.
Afdelings-/Districtsbestuur
Het bestuur van een afdeling/district.
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Commissies
Door Congres of Hoofdbestuur ingericht orgaan, belast met in het reglement vastgestelde taken en
bevoegdheden.
Of een tijdelijke ingerichte groep met een specifieke opdracht van het Hoofdbestuur.
Leden van de KNWU
Verenigingen, stichtingen, andere rechtspersonen, natuurlijke personen, ereleden en leden van
verdienste zoals bedoeld in artikel 7 van de statuten.
Verenigingsleden
Leden van de KNWU, die aangesloten zijn bij een vereniging.
Houders van kaderlicenties
Leden van de KNWU die binnen de KNWU een kaderfunctie vervullen.
Ereleden en leden van verdienste
Leden van de KNWU, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en als
zodanig zijn benoemd.
Basisleden
Alle leden natuurlijke personen van de KNWU, met uitzondering van de ereleden en leden van
verdienste van de KNWU.
Artikel 2
ALGEMEEN/BINDINGEN
2.1

De KNWU is aangesloten bij:
- nationaal:
NOC*NSF
- internationaal: Union Cycliste Internationale (UCI)
Union Européenne de Cyclisme (UEC)

2.2

Het Congres beslist over aansluiting bij nationale en/of internationale organisaties, die
mede de zaken van de wielersport dan wel de sport in het algemeen behartigen of zich
daartoe mede inzetten.

2.3

Het Congres kan het Hoofdbestuur machtigen tot samenwerking met andere organisaties.

2.4

Het Hoofdbestuur wijst de personen aan, die de KNWU vertegenwoordigen in
jaarvergaderingen van UEC en UCI.

HOOFDSTUK 2 LEDEN
§1 Leden rechtspersonen
§1.1 Verenigingen
Artikel 3
AANMELDING VERENIGINGEN
3.1

Door middel van speciaal daartoe aan te vragen formulieren kunnen verenigingen, zoals
bedoeld in titel 2 van boek 2 Burgerlijk Wetboek, de wens te kennen geven zich bij de
KNWU aan te sluiten. Dit verzoek zal door het Hoofdbestuur in behandeling worden
genomen wanneer:
1
het verzoek is ingediend via het districts- of afdelingsbestuur.
2
een advies van het desbetreffende secretariaat is bijgevoegd; bij een negatief advies
dienen daarbij de motieven te worden vermeld;
3
de notarieel gewaarmerkte statuten worden toegevoegd alsook een bewijs van
inschrijving in het verenigingsregister;
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deze statuten niet in strijd zijn met de statuten, reglementen en besluiten van de
KNWU;
5
schriftelijk wordt verklaard dat men zich onvoorwaardelijk onderwerpt aan de
statuten, reglementen en instructies van de KNWU, die eveneens onvoorwaardelijk
wordt erkend als algemeen leidende organisatie op het gebied van de wielersport in
Nederland;
6.a. bij aanmelding tenminste twintig nieuwe leden bij deze vereniging als lid staan
ingeschreven, onder wie tenminste tien die tezelfder tijd op naam van deze
vereniging een licentie moeten (en mogen) aanvragen;
6.b. bij bijzonderheid, kan het hoofdbestuur afwijken van het onder 6.a. van deze
bepaling opgenomen aantal nieuwe leden. De verzoekende vereniging zal haar
verzoek hiertoe met voldoende motiveringen en met redenen omkleed, aanvullen.
7
wordt gerespecteerd dat het Hoofdbestuur beperkende bepalingen kan uitvaardigen
met betrekking tot de overname van leden/licentiehouders van andere verenigingen;
8
op het tijdstip van de aanvraag de voor dat jaar geldende contributie wordt voldaan.
3.2

De aansluiting wordt telkens verleend voor de duur van één kalenderjaar; via een
administratieve procedure kan aansluiting van jaar tot jaar automatisch worden verlengd.

3.3

Het algemeen secretariaat (uniebureau) draagt er zorg voor, dat bij aansluiting van een
vereniging districts- en/of afdelingsbestuur wordt geïnformeerd.

3.4

Tegen een negatief besluit van het Hoofdbestuur staat beroep open bij de Commissie van
Beroep.

Artikel 4
RECHTEN EN PLICHTEN VAN AANGESLOTEN VERENIGINGEN
4.1

Het Hoofdbestuur stelt de financiële en andere voorwaarden vast betreffende het
lidmaatschap. Deze voorwaarden behoeven de goedkeuring van het Congres.

4.2

Tot de rechten behoren:
a
het stemrecht op de algemene districts- of afdelings- vergaderingen;
b
het recht om, onder de bij reglement en besluiten vastgestelde voorwaarden voor de
desbetreffende fiets en, of wielersportdiscipline, wedstrijden en evenementen onder
auspiciën van de KNWU te organiseren;
c
het recht om, onder de bij reglement en besluiten vastgestelde voorwaarden voor de
desbetreffende fiets en, of wielersportdiscipline, deel te nemen aan nationale en
internationale wedstrijden en evenementen.

4.3

Tot de plichten behoren:
a
van wijzigingen in de statuten en reglementen binnen 14 dagen in afschrift
mededelingen te doen aan het algemeen secretariaat (uniebureau);
b
statutenwijzigingen en wijzigingen van reglementen of besluiten van de KNWU in
eigen statuten en reglementen over te nemen;
c
jaarlijks bij vooruitbetaling aan de KNWU de vastgestelde contributie te voldoen;
d
wijzigingen in bestuurssamenstelling schriftelijk ter kennis te brengen aan het
algemeen secretariaat (uniebureau) en aan het desbetreffende districts- of
afdelingssecretariaat.

4.4

Het is een aangesloten vereniging verboden:
a
zich te gedragen in strijd met de belangen van de wielersport in het algemeen en die
van de KNWU in het bijzonder;
b
toe te treden tot een wielerorganisatie, zonder toestemming van het Hoofdbestuur;
c
deel te nemen aan en/of medewerking te verlenen aan fiets en, of
wielerevenementen (geen toerfietstocht zijnde), georganiseerd door een
wielerorganisatie die naar het oordeel van het Congres geheel of gedeeltelijk
hetzelfde doel nastreeft als de KNWU;
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leden aan te nemen die zich eerder aan wanbetaling ten opzichte van de KNWU of
een andere aangesloten vereniging schuldig hebben gemaakt, of door de KNWU
geroyeerd zijn. Het Hoofdbestuur kan onder bepaalde voorwaarden ontheffing
verlenen van de bovengenoemde verboden.

§1.2 Stichtingen en andere rechtspersonen
Artikel 5
AANMELDING STICHTINGEN EN ANDERE RECHTSPERSONEN
5.1

Door middel van speciaal daartoe aan te vragen formulieren kunnen stichtingen, als
bedoeld in titel 6 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, en andere rechtspersonen zoals
bedoeld in titel 3, 4 en 5 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de wens te kennen geven
zich bij de KNWU aan te sluiten. Dit verzoek zal door het Hoofdbestuur in behandeling
worden genomen wanneer:
1
het verzoek is ingediend via het districts- of afdelingsbestuur.
2
een advies van het desbetreffende secretariaat is bijgevoegd; bij een negatief advies
dienen daarbij de motieven te worden vermeld;
3
de notarieel gewaarmerkte statuten worden toegevoegd alsook een bewijs van
inschrijving in het register van stichtingen;
4
deze statuten niet in strijd zijn met de statuten, reglementen en besluiten van de
KNWU;
5
schriftelijk wordt verklaard dat men zich onvoorwaardelijk onderwerpt aan de
statuten, reglementen en instructies van de KNWU, die eveneens onvoorwaardelijk
wordt erkend als algemeen leidende organisatie op het gebied van de fiets en, of
wielersport in Nederland;
6
op het tijdstip van de aanvraag de voor dat jaar geldende contributie wordt voldaan.

5.2

De aansluiting wordt telkens verleend voor de duur van één kalenderjaar; via een
administratieve procedure kan aansluiting van jaar tot jaar automatisch worden verlengd.

5.3

Het algemeen secretariaat (uniebureau) draagt er zorg voor, dat bij aansluiting van een
stichting en/of andere rechtspersonen districts- en/of afdelingsbestuur wordt
geïnformeerd.

5.4

Tegen een negatief besluit van het Hoofdbestuur staat beroep open bij de Commissie van
Beroep.

Artikel 6
RECHTEN EN PLICHTEN VAN AANGESLOTEN STICHTINGEN EN ANDERE RECHTSPERSONEN
6.1

Het Hoofdbestuur stelt de financiële en andere voorwaarden vast betreffende het
lidmaatschap. Deze voorwaarden behoeven de goedkeuring van het Congres. De financiële
voorwaarden worden jaarlijks vastgelegd in de Jaarlijkse Besluiten. Andere voorwaarden
worden vastgelegd in de reglementen.

6.2

Tot de rechten behoren:
a
van aangesloten stichtingen en andere rechtspersonen behoort het stemrecht op de
algemene districts- of afdelingsvergaderingen, voor zover zij niet zijn aangesloten bij
de belangenverengingen, bedoeld in artikel 6 lid 2 punt 4 van de statuten
b
Stichtingen en andere rechtspersonen, wijzen per rechtspersoon een
afgevaardigde van de aangeslotenen aan. Deze afgevaardigden brengen hun stem uit
in de districts- of afdelingsvergadering waartoe zij behoren.
c
Stichtingen en/of andere rechtspersonen met als oogmerk het (doen) organiseren van
fiets en, of wielerwedstrijden, verwerven door aansluiting het recht om, onder de bij
reglement en besluiten vastgestelde voorwaarden voor de desbetreffende fiets en, of
wielersportdiscipline, wedstrijden en evenementen onder auspiciën van de KNWU te
organiseren.
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Stichtingen of andere rechtspersonen met als oogmerk het gesponsord begeleiden van
gelimiteerde selecties van beoefenaren van de wielersport, verwerven door
aansluiting het recht om, onder de bij reglement en besluiten vastgestelde
voorwaarden voor de desbetreffende fiets en, of wielersportdiscipline, deel te nemen
aan nationale en internationale wedstrijden en evenementen.

6.3

Tot de plichten behoren:
a
van wijzigingen in de statuten en reglementen binnen 14 dagen in afschrift
mededelingen te doen aan het algemeen secretariaat (uniebureau);
b
statutenwijzigingen en wijzigingen van reglementen of besluiten van de KNWU in
eigen statuten en reglementen over te nemen;
c
jaarlijks bij vooruitbetaling aan de KNWU de vastgestelde contributie te voldoen;
d
wijzigingen in bestuurssamenstelling ter kennis te brengen aan het algemeen
secretariaat (uniebureau) en aan het desbetreffende districts- of afdelings-secretariaat.

6.4

Het is een aangesloten stichting of rechtspersoon verboden:
a
zich te gedragen in strijd met de belangen van de wielersport in het algemeen en die
van de KNWU in het bijzonder;
b
toe te treden tot een wielerorganisatie, die naar het oordeel van het Congres geheel
of gedeeltelijk hetzelfde doel als de KNWU nastreeft;
c
deel te nemen aan en/of medewerking te verlenen aan fiets en, of
wielerevenementen (geen toerfietstocht zijnde), georganiseerd door een fiets- en, of
wielerorganisatie die naar het oordeel van het Congres geheel of gedeeltelijk
hetzelfde doel nastreeft als de KNWU;
d
(bestuurs)leden aan te nemen die zich eerder aan wanbetaling ten opzichte van de
KNWU of een andere aangesloten vereniging schuldig hebben gemaakt, of door de
KNWU geroyeerd zijn.
Het Hoofdbestuur kan onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen van de
bovengenoemde verboden.

Artikel 7
RECHTEN EN PLICHTEN VAN AANGESLOTEN RECHTSPERSONEN IN VERBAND MET DE INRICHTING
VAN EEN UCI SPONSORTEAM
7.1

Rechtspersonen die hun statutaire zetel in Nederland hebben of in Nederland
gevestigd zijn en bij de UCI als Sponsorteam registratie vragen dienen verplicht
geregistreerd te staan bij, of erkend te worden door, de KNWU. Het lidmaatschap wordt
door het Hoofdbestuur geaccepteerd wanneer:
1. de aanmelding rechtstreeks bij het KNWU-bureau wordt ingediend;
2. de UCI de rechtspersoon als UCI Sponsorteam registreert.

7.2

Het lidmaatschap wordt telkens verleend voor de duur van één kalenderjaar;
via een administratieve procedure wordt de aansluiting van jaar tot jaar
automatisch verlengd, in ieder geval zolang de registratie bij de UCI blijft bestaan.

7.3

Het Hoofdbestuur stelt de andere voorwaarden vast betreffende het lidmaatschap. Deze
voorwaarden behoeven de goedkeuring van het Congres.

7.4

Tot de rechten van deze rechtspersonen behoort:
- ondersteuning, overleg, informatie en advies door het Uniebureau en het
Hoofdbestuur, voor zover niet in strijd met de belangen van de KNWU,
inzake alle nationale en internationale wielersport aangelegenheden en
specifiek de UCI Sponsorteams betreffende;
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§1.3 Belangenorganisaties/-verenigingen
Artikel 8
AANMELDING BELANGENORGANISATIES/-VERENIGINGEN
8.1

Verzoeken tot toelating van een belangenorganisatie/ -vereniging (= erkenning door de
KNWU), zoals bedoeld in artikel 6 lid 2 van de statuten, moeten worden ingediend bij het
Hoofdbestuur.
Het verzoek zal door het Hoofdbestuur worden gehonoreerd wanneer:
1
2
3

4

5

de notarieel gewaarmerkte statuten worden toegevoegd alsook een bewijs van
inschrijving in het desbetreffende register;
deze statuten niet in strijd zijn met de statuten, reglementen en besluiten van de
KNWU;
schriftelijk wordt verklaard dat men zich onvoorwaardelijk onderwerpt aan de
statuten, reglementen en instructies van de KNWU, die eveneens onvoorwaardelijk
wordt erkend als algemeen leidende organisatie op het gebied van de wielersport in
Nederland;
de organisatie bij aanmelding en vervolgens jaarlijks de aangesloten leden aan de
KNWU kenbaar maakt en daarmee aan kan tonen dat, naar het oordeel van het
Hoofdbestuur, een voldoende aantal belanghebbenden daardoor vertegenwoordigd
worden.
op het tijdstip van de aanvraag de voor dat jaar geldende contributie wordt voldaan.

8.2

De aansluiting wordt telkens verleend voor de duur van één kalenderjaar; via een
administratieve procedure kan aansluiting van jaar tot jaar automatisch worden verlengd.

8.3

Tegen een negatief besluit van het Hoofdbestuur staat beroep open bij de Commissie van
Beroep.

Artikel 9
RECHTEN EN PLICHTEN VAN AANGESLOTEN BELANGENORGANISATIES/-VERENIGINGEN
9.1

Het Hoofdbestuur stelt de financiële en andere voorwaarden vast betreffende de
erkenning. Deze voorwaarden behoeven de goedkeuring van het Congres.

9.2

Tot de rechten behoren:
a
het vertegenwoordigen van de aangesloten belanghebbenden bij alle geledingen op
landelijk niveau binnen de KNWU;
b
het afvaardigen van stemgerechtigde leden naar het Congres.

9.3

Tot de plichten behoren:
a
van wijzigingen in de statuten en reglementen binnen 14 dagen in afschrift
mededelingen te doen aan het algemeen secretariaat (uniebureau);
b
statutenwijzigingen en wijzigingen van reglementen of besluiten van de KNWU in
eigen statuten en reglementen over te nemen;
c
jaarlijks bij vooruitbetaling aan de KNWU de vastgestelde contributie te voldoen;
d
wijzigingen in bestuurssamenstelling ter kennis te brengen aan het algemeen
secretariaat (uniebureau).

9.4

Het is een erkende belangenorganisatie verboden:
a
zich te gedragen in strijd met de belangen van de wielersport;
b
toe te treden tot een wielerorganisatie, die naar het oordeel van het Congres geheel
of gedeeltelijk hetzelfde doel als de KNWU nastreeft;
c
medewerking te verlenen aan wielerevenementen (geen toerfietstocht zijnde),
georganiseerd door een wielerorganisatie die naar het oordeel van het Congres geheel
of gedeeltelijk hetzelfde doel nastreeft als de KNWU;
Het Hoofdbestuur kan onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen van de
bovengenoemde verboden.
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§2 Leden natuurlijke personen
Artikel 10
LEDEN NATUURLIJKE PERSONEN
10.1

Leden natuurlijke personen zijn:
a
alle bij de KNWU geregistreerde (bestuurs)leden van aangesloten verenigingen en
daarnaast alle andere personen die een functie bekleden binnen de vereniging;
b
alle bij de KNWU geregistreerde bestuursleden van aangesloten stichtingen en andere
rechtspersonen en daarnaast alle andere personen die een functie bekleden binnen
de stichting of andere rechtspersoon;
c. alle aangesloten personen van bij de KNWU aangesloten stichtingen en andere
rechtspersonen
d. de KNWU-leden;
e. de houders van kaderlicenties, welke niet via de vereniging aangevraagd zijn, zijn
middels deze licentie automatisch lid van de KNWU.
f. de ereleden en leden van verdienste van de KNWU.
g. de houders van een licentie, vallende onder artikel N 1.1.020.01 van het algemeen
reglement van organisatie van de wielersport.
De leden natuurlijke personen onder sub a tot en met g, met uitzondering van f, zijn aan
te merken als basisleden.

10.2

Aanmelding als lid op grond van een licentie bij een andere federatie dient rechtstreeks
bij de KNWU te geschieden.

10.3

Aanmelding als lid als genoemd in artikel 10.1 sub a tot en met c dient te geschieden
krachtens artikel 8 lid 4, 5 en 6 van de Statuten via de vereniging of de rechtspersoon bij
het algemeen secretariaat van de KNWU (uniebureau). Het Hoofdbestuur geeft aan welke
gegevens op welke wijze moeten worden doorgegeven. Het Hoofdbestuur beslist over het
lidmaatschap.

10.4

Alle leden van het Hoofdbestuur en van alle commissies, die door het Hoofdbestuur
worden benoemd, moeten lid van de KNWU zijn.

Artikel 11
DE RECHTEN EN PLICHTEN VAN NATUURLIJKE PERSONEN
11.1

Tot de rechten behoren:
1
De KNWU-leden, zoals genoemd in artikel 10 lid 1 sub a tot en met e bezitten het
actieve en passieve stemrecht.
a
b

Verenigingsleden brengen hun stem uit binnen hun vereniging;
Basisleden van de KNWU, die niet vallen onder het begrip verenigingslid zoals
hiervoor onder a. bedoeld, zijn gerechtigd hun stem uit te brengen in de districtsof afdelingsvergadering waartoe zij behoren.
c Basisleden van de KNWU, met een licentie van een andere bij de UCI aangesloten
federatie zijn gerechtigd hun stem uit te brengen binnen het district waar zij als
laatste woonachtig waren voordat zij naar het buitenland verhuisden.
d. Voor zover de houders van licenties, middels deze licentie automatisch lid zijn
van de KNWU krachtens art. 10.1 sub e, en tevens lid zijn van een vereniging,
brengen zij hun stem uit binnen de vereniging. Indien deze houders van licenties
tevens aangesloten zijn bij een Stichting of andere rechtspersoon geldt het onder
c van dit artikel overeengekomene. Indien zij niet te kwalificeren zijn als hiervoor
genoemd, brengen zij hun stem uit binnen het district waar zij woonachtig zijn.

Algemeen Reglement KNWU, laatste wijzingen vastgesteld door Congres 22-04-2013
8

Algemeen Reglement KNWU
2

11.2

Ereleden en leden van verdienste van de KNWU zijn vrijgesteld van contributie; zij
zijn gerechtigd alle Congressen en districts- en afdelingsvergaderingen te bezoeken.
Zij hebben stemrecht op de algemene districts- of afdelingsvergadering waartoe zij
behoren.

De leden zijn verplicht:
de statuten, reglementen en besluiten van - organen van - de KNWU na te leven en te
respecteren;
na te laten, datgene wat de belangen van de KNWU kan schaden.

HOOFDSTUK 3 CONGRES
Artikel 12
VERKIEZING
12.1

Voor de verkiezing van de voorzitter, de penningmeester en de leden van het
Hoofdbestuur worden kandidaten gesteld door het Hoofdbestuur of door één of meer in
het Congres stemgerechtigde (gedeelten van) organen, voor zover zij, alleen of tezamen,
een stemkracht van tenminste vijf stemmen in het Congres vertegenwoordigen.

12.2

Vacatures in het Hoofdbestuur worden tenminste zes weken voor het Congres
bekendgemaakt via de Officiële Mededelingen van de KNWU. Mogelijke kandidaten kunnen
tot 4 weken voor het betreffende Congres worden aangemeld bij de secretaris.
De namen van de kandidaten voor de verkiezing van de leden van het Hoofdbestuur
moeten, tezamen met de oproeping ter vergadering en de agenda, worden vermeld in de
Officiële Mededelingen van de KNWU.

12.3

De in artikel 6 van de statuten genoemde organen wijzen afgevaardigden naar het Congres
aan. Tevens wijzen zij plaatsvervangende afgevaardigden aan, die bij afwezigheid of
ontstentenis de andere afgevaardigden kunnen vervangen in de vergaderingen van het
Congres.

12.4

De leden van het Hoofdbestuur zijn aftredend ingevolge een door haar op te stellen
rooster van aftreden.

Artikel 13
STEMGERECHTIGDE EN ADVISERENDE LEDEN
13.1

Het Congres bestaat uit de stemgerechtigde Congresleden, zoals bedoeld in artikel 15 lid 2
van de statuten, en adviserende leden.

13.2

Adviserende leden van het Congres zijn:
1. Hoofdbestuursleden;
2. Ereleden en leden van verdienste van de KNWU;
3. de directeur van de KNWU;
4. zij, die als zodanig door de voorzitter zijn toegelaten.

13.3

Congresleden kunnen aan de beraadslagingen en de stemmingen deelnemen, mits zij het
presentieregister hebben getekend. De adviserende leden hebben op een Congres geen
stemrecht, doch wel spreekrecht. De leden van de vaste commissies kunnen uitsluitend als
adviserend lid van het Congres deel uitmaken.

13.4

Adviserende leden kunnen aan de beraadslagingen deelnemen, doch hebben uit dien
hoofde geen stemrecht. Zij, die niet als Congreslid, noch als adviseur kunnen worden
aangemerkt, kunnen alleen aan de beraadslagingen deelnemen, indien zij hiervoor
toestemming van de voorzitter krijgen.
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Artikel 14
LEIDING VERGADERING
14.1

De vergadering van het Congres wordt geleid door de voorzitter van de KNWU, tevens
voorzitter van het Hoofdbestuur.

14.2

Bij diens afwezigheid wordt de voorzitter vervangen door het lid van het Hoofdbestuur,
dat daartoe - in volgorde - door dat bestuur is aangewezen.

Artikel 15
VERGADERINGEN
15.1

Het Congres vergadert tenminste tweemaal per jaar; eenmaal in het voorjaar en eenmaal
in het najaar.

15.2

In de voorjaarsvergadering worden behandeld de financiële jaarstukken van het laatst
beëindigde verenigings(boek)jaar en de verantwoording van het Hoofdbestuur over het in
dat jaar gevoerde beleid.

15.3

In de najaarsvergadering komen aan de orde de begroting van de KNWU voor het komende
kalenderjaar, met als onderdeel het beleidsplan/-programma voor dat jaar.

Artikel 16
PUBLICATIE
16.1

Van alle vergaderingen van het Congres wordt kennis gegeven in de Officiële Mededelingen
van de KNWU, tenminste vier weken voor het tijdstip van een vergadering.

16.2

Behoudens bijzondere omstandigheden worden alle aan het Congres voor te leggen
stukken opgenomen in de Officiële Mededelingen van de KNWU, tezamen met de
kennisgeving van de vergadering van het Congres.

Artikel 17
UITNODIGING
De oproeping ter vergadering en de vergaderstukken worden aan de leden van het Congres
ook in persoon gezonden, naar het adres dat bij het uniebureau bekend is.
Artikel 18
VERGADERQUORUM
18.1

De ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden tellen mee voor het in de artikel 21
van de statuten vastgestelde quorum.

18.2

Een lid wordt geacht ter vergadering aanwezig te zijn zodra het de presentielijst heeft
getekend.

Artikel 19
RECHTEN LEDEN CONGRES: INITIATIEFRECHT
19.1

De leden van het Congres hebben het recht voorstellen te doen aan het Congres (recht van
initiatief) en tot het doen van voorstellen tot wijziging van voorstellen, die ter
vergadering voorliggen (recht van amendement). Om in behandeling te worden genomen
dienen deze voorstellen uit te gaan van (gedeelten van) organen, voor zover zij, tenminste
twee stemgerechtigde groeperingen in het Congres vertegenwoordigen.
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19.2

Een voorstel van leden van het Congres, dat voldoende is ondersteund, wordt geagendeerd
voor een vergadering van het Congres. Het Congres kan, op verzoek van het Hoofdbestuur,
de behandeling van zulk een voorstel één vergadering opschorten.

19.3

De voorzitter beslist over de volgorde van behandeling en stemming over
wijzigingsvoorstellen.

19.4

Voorstellen van leden worden met spoed ter kennis gebracht van de overige leden van het
Congres.

Artikel 20
RECHTEN LEDEN CONGRES: INTERPELLATIE EN VRAGEN
20.1

Een lid van het Congres c.q. het orgaan dat door het lid wordt vertegenwoordigd kan het
Hoofdbestuur mondeling of schriftelijk ter verantwoording roepen (interpellatie) of vragen
stellen over het gevoerde beleid.

20.2

Een verzoek om interpellatie dient te zijn ontvangen bij de secretaris tenminste twee
weken voor de vergadering van het Congres, waarin het moet dienen. Het Congres beslist
over het verzoek bij de aanvang van de vergadering, voorafgaand aan de overige
agendapunten, waartoe de vergadering was belegd.
Het Hoofdbestuur kan, met vermelding van redenen, voorstellen de interpellatie op een
later tijdstip te doen houden.

20.3

Schriftelijk gestelde vragen beantwoordt het Hoofdbestuur binnen vier weken.

20.4

Verzoeken en vragen, alsmede voorstellen daaromtrent en de beantwoording worden met
spoed ter kennis gebracht van de overige leden van het Congres.

Artikel 21
SECRETARIAAT
21.1

De directeur staat het Congres bij als secretaris. Hij is tevens secretaris van het
Hoofdbestuur.

21.2

De secretaris draagt zorg voor het houden van notulen van het Congres. Hij biedt het
ontwerp van de notulen aan, aan het Hoofdbestuur, zo tijdig dat dit ontwerp ter
vaststelling kan worden aangeboden - zo nodig aangepast - door het Hoofdbestuur aan het
Congres in de eerstvolgende vergadering van die raad.

21.3

De secretaris voorziet, in overleg met de voorzitter, in zijn vervanging bij afwezigheid.

HOOFDSTUK 4 HOOFDBESTUUR
§1 Hoofdbestuur
Artikel 22
VOORZITTER, VICE-VOORZITTERS, PENNINGMEESTER
22.1

De voorzitter van de KNWU is tevens voorzitter van het Hoofdbestuur.

22.2

Het Hoofdbestuur wijst een lid of leden aan die de voorzitter vervang(t)(en); als meer
leden worden aangewezen bepaalt het Hoofdbestuur tevens de volgorde waarin of de
gelegenheden waarbij elk aangewezen lid tot vervanging wordt geroepen.

22.3

Het Hoofdbestuur wijst tevens een lid aan als vervangend penningmeester.
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Artikel 23
LIDMAATSCHAP HOOFDBESTUUR
23.1

Leden van het Hoofdbestuur moeten lid zijn van de KNWU.

23.2

Leden van het Hoofdbestuur worden gekozen voor een termijn van vier jaar en kunnen in
beginsel herkozen worden voor twee termijnen.

Artikel 24
TUSSENTIJDS AFTREDEN
24.1

Ingeval de voorzitter of de penningmeester van het Hoofdbestuur tussentijds aftreedt of
niet langer in staat is zijn functie uit te oefenen, wordt door de zorg van het Hoofdbestuur
binnen zes weken een bijzondere vergadering belegd van het Congres tot het voorzien in
de vacature(s).

24.2

Ingeval een lid van het Hoofdbestuur, anders dan de hiervoor genoemde voorzitter of
penningmeester, tussentijds aftreedt of niet langer in staat is zijn functie uit te oefenen,
wordt door de zorg van het Hoofdbestuur binnen zes weken voorlopig in de vacature
voorzien.
Het volgens deze procedure benoemde Hoofdbestuurslid bekleedt zijn functie tot het
eerstvolgende Congres.
Tijdens het eerstvolgende Congres moet volgens de normale procedure in de
oorspronkelijke vacature worden voorzien.

Artikel 25
TAAK HOOFDBESTUUR EN VERGADERORDE
Naast de taakomschrijving zoals opgenomen in artikel 19 van de statuten, behoren tot de taken van
het Hoofdbestuur:
a. Het Hoofdbestuur kan voor zijn vergaderingen een reglement van orde vaststellen,
dat wordt medegedeeld aan het Congres.
b. Het Hoofdbestuur vergadert in principe eenmaal per maand.
Artikel 26
TAAKVERDELING
26.1

Drie leden van het Hoofdbestuur worden respectievelijk belast met het beheer van de
portefeuille Kader, Infrastructuur en Sport.
Ingeval het Hoofdbestuur met betrekking tot de uitvoering van taken, omschreven in de
artikelen 19 en 20 van de statuten, tot nadere onderlinge taakverdeling besluit, wordt
zulks ter kennis gebracht van het Congres.

26.2

Tevens wordt zo'n besluit opgenomen in de Officiële Mededelingen van de KNWU.

26.3

Met betrekking tot wijzigingen in deze besluiten geldt hetzelfde.

Artikel 27
BELANG COMMISSIES
Het Hoofdbestuur houdt zich op de hoogte van de gang van zaken in de commissies. Het
ontvangt daartoe notulen en besluitenlijsten van hun vergaderingen.
Artikel 28
VERTEGENWOORDIGING EN PROCURATIE
28.1

Het Hoofdbestuur kan de aanwijzing van vertegenwoordiging in rechte als bedoeld in
artikel 16 van de statuten vaststellen.
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28.2

Besluiten tot het verlenen van procuratie worden ter kennis gebracht van het Congres en
opgenomen in de Officiële Mededelingen van de KNWU.

28.3

Leden van commissies (Comité’s, Conseils, of soortgelijke benamingen) van de UCI en UEC
en leden van eventueel andere onderdelen en, of organen van UCI of UEC geven gevraagd
en ongevraagd advies aan het Hoofdbestuur.

HOOFDSTUK 5 COMMISSIES
Artikel 29
COMMISSIES
29.1

Het Congres en het Hoofdbestuur kunnen commissies instellen. Wanneer het gaat om
commissies die tevens organen zijn van de KNWU komt deze bevoegdheid uitsluitend toe
aan het Congres. De taakstelling, samenstelling en bevoegdheden van commissies worden
geregeld bij reglement.

29.2

Voor bijzondere opdrachten van korte duur kan het Hoofdbestuur commissies of
werkgroepen formeren, voor welke van het in het vorig lid bedoelde reglement kan
worden afgeweken. Aan het Congres wordt, met vermelding van de redenen daartoe,
kennis gegeven van een besluit tot het instellen en formeren van zulk een commissie of
werkgroep.

HOOFDSTUK 6 DISTRICTEN EN AFDELINGEN
Artikel 30
DISTRICTEN EN AFDELINGEN
30.1

Districten/afdelingen zijn de regionaal ingerichte bestuursorganen van de KNWU.
Zij zijn de bundeling van de in het district/de afdeling gevestigde, georganiseerde en bij
de KNWU aangesloten verenigingen en hun leden, de stichtingen, andere rechtspersonen
en personen die zijn aangesloten bij de stichtingen, rechtspersonen, de basisleden van de
KNWU, tezamen vormend de "districtsvergadering" c.q. de "afdelingsvergadering".

30.2

De districts-/afdelingsgrenzen worden, op voordracht van het Hoofdbestuur, vastgesteld
door het Congres.
De statutaire zetel is voor verenigingen en stichtingen bepalend voor de indeling. Voor
basisleden is de woonplaats bepalend.

30.3

Ieder district/ afdeling wordt geleid door een district c.q. afdelingsbestuur, dat
verantwoording verschuldigd is aan de algemene vergadering van dat district/ afdeling, of
te wel de district c.q. afdelingsvergadering.

30.4

Het bestuur bestaat uit tenminste 3 doch in ieder geval een oneven aantal leden, onder
wie:
a. een voorzitter;
b. een secretaris;
c. een penningmeester;
Het bestuur wordt gekozen door de afdelings-/districtsvergadering, waarbij de functie van
‘voorzitter’ wordt gekozen en alle andere functies onderling worden verdeeld.

30.5

Het bestuur en/ of de vergadering zijn bevoegd commissies in te stellen met een
specifieke taakomschrijving. Per district dienen op uitvoerend niveau in ieder geval de
hierna volgende functies ingesteld te worden:
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-wedstrijdtechnische zaken (consul);
-sporttechnische zaken (sporttechnisch districtscoördinator) en
-verenigingscoördinator (vc).
De consul en de STDC zijn verplichte functies en niet verenigbaar met een andere functie
in het bestuur.
30.6

De taken en bevoegdheden van de district/ afdelingsbesturen zijn geregeld in het district
c.q. afdelingsreglement.

30.7

De consul is namens het Districtsbestuur gedelegeerd verantwoordelijk voor alle
wedstrijdtechnische aangelegenheden in het district en voor de uitvoering van het
nationale wedstrijdtechnische beleid in de breedste zin van het woord. Binnen het district
dient hij het districtsbestuur en de districtsvergadering gevraagd en ongevraagd te
adviseren inzake wedstrijdtechnische onderwerpen (voor een uitgebreide taakstelling
wordt verwezen naar het functieprofiel Consul)
De sporttechnisch districtscoördinator is, in het kader van talentontwikkeling
verantwoordelijk voor alle sporttechnische aangelegenheden in het district en voor de
uitvoering van het nationale sporttechnische beleid in de breedste zin van het woord.
Binnen het district dient hij het districtsbestuur en de districtsvergadering gevraagd en
ongevraagd te adviseren inzake sporttechnische onderwerpen (voor een uitgebreide
taakstelling wordt verwezen naar het functieprofiel STDC)
De Verenigingscoördinator kan op uitvoerend niveau voor het districtsbestuur de
verenigingsondersteuning verzorgen en het relatiebeheer onderhouden.

Artikel 31
STEMRECHT
31.1

Het stemrecht van aangesloten verenigingen, stichtingen en andere rechtspersonen (voor
zover niet aangesloten bij belangenorganisaties als bedoeld in artikel 6 van de statuten)
wordt geregeld in de districts- c.q. afdelingsreglementen.

31.2

Het stemrecht van stichtingen, andere rechtspersonen en, of leden/licentiehouders die
zijn aangesloten bij belangenorganisaties en/of verenigingen (zoals bedoeld in artikel 6
van de statuten) wordt geregeld in het reglement van de desbetreffende
belangenvereniging, stichting of andere rechtspersoon.

31.3

Op een algemene districts-/afdelingsvergadering hebben stemrecht:
a
twee afgevaardigden per vereniging van de tot het/de desbetreffende
district/afdeling behorende aangesloten verenigingen;
b
twee afgevaardigden van de tot het/de desbetreffende district/afdeling behorende
aangesloten stichtingen en andere rechtspersonen;
c
de tot dat/die district/afdeling behorende ereleden en leden van verdienste;
d
de tot dat/die district/afdeling behorende leden van de KNWU.
-

31.4

Elk van de onder a. en b. genoemde afgevaardigden en de onder c. genoemde leden
heeft vrij mandaat en brengt één stem uit.
Elk van de onder d. genoemde afgevaardigden kunnen gezamenlijk maximaal 3
stemmen uitbrengen.
De onder d. genoemde aantal afgevaardigden kunnen gezamenlijk nooit meer zijn dan
het onder a. genoemde aantal afgevaardigden.

Met inachtneming van het gestelde in artikel 31 lid 1 van dit reglement geldt de bepaling
dat, ongeacht het aantal door hen uit te brengen stemmen, de stemkracht van de
verenigingsafgevaardigden minimaal een/tweede bedraagt van het totaal aantal stemmen.
Maximaal een/tweede van het totaal aantal stemmen kan worden toegerekend aan de
aangesloten stichtingen, leden, ereleden en leden van verdienste. Inzake
aangelegenheden die uitsluitend betrekking hebben op verenigingen en waarbij het belang
voor de stichtingen nihil is dienen de stichtingen zich te beperken tot adviezen.
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31.5

Per district worden twee afgevaardigden gekozen die stemrecht hebben op het Congres.
Tevens worden plaatsvervangend afgevaardigden gekozen, die bij afwezigheid de
afgevaardigden kunnen vervangen.
Afgevaardigden en plaatsvervangende afgevaardigden dienen lid te zijn van de KNWU
ingevolge artikel 10, 1e lid van dit reglement.

31.6

Per afdeling worden twee afgevaardigden gekozen, die stemrecht hebben op het Congres.
Tevens worden plaatsvervangend afgevaardigden gekozen, die bij ontstentenis de
afgevaardigden kunnen vervangen. Afgevaardigden en plaatsvervangende afgevaardigden
dienen lid te zijn van de KNWU ingevolge artikel 10, 1e lid van dit reglement.

Artikel 32
DISTRICTS-/AFDELINGSREGLEMENT
Binnen het kader van hun taak- en aandachtsgebied dienen de districten/afdelingen:
a
het districtelijk/afdelingsbeleid voor te bereiden op basis van het landelijk
vastgestelde KNWU-beleid en, voor zover vastgesteld, uit te voeren en zorg te dragen
voor de naleving van de door het Congres c.q. Hoofdbestuur genomen besluiten;
b
een eigen beleid te ontwikkelen en uit te voeren in het belang van het
district/afdeling, vooruitlopend op landelijk KNWU-beleid, echter wel binnen de
belangen en doelstellingen van de KNWU;
c
gevraagd en ongevraagd (innovatieve) berichten, beschouwingen en adviezen te
verschaffen; zodat ook in interactie met sportcommissies en Hoofdbestuur mede vorm
gegeven wordt aan het landelijk KNWU-beleid;
d
ten behoeve van een juiste taakuitoefening contacten te onderhouden met alle
daarvoor in aanmerking komende (KNWU)organen, (overheids)instanties, personen,
(belangen)verenigingen, stichtingen en commissies;
e
de KNWU te vertegenwoordigen op verzoek van het Hoofdbestuur of voortvloeiend uit
het protocol of wel daar naar eigen inzicht waar dat nodig en nuttig is;
f
een jaarlijkse begroting op te stellen op basis van een jaarlijks districts-/afdelingsactiviteitenplan met inachtneming van het landelijk KNWU-beleid, alsook het
toebedeelde budget te bewaken.
HOOFDSTUK 7 BELANGENORGANISATIES/-VERENIGINGEN
Artikel 33
BELANGENORGANISATIES/-VERENIGINGEN
Belangenorganisaties/-verenigingen zijn de bundeling van de in Nederland gevestigde,
georganiseerde en bij de KNWU aangesloten stichtingen en/of leden/licentiehouders van
de KNWU die zich hebben verenigd om een bepaald gemeenschappelijk doel, verwoord in
de doelstellingen en door het Congres als zodanig erkend, binnen de KNWU te
vertegenwoordigen.
Artikel 34
STEMRECHT
Door de belangenorganisaties/-verenigingen worden, per specifieke, in artikel 15, lid 2 van
de statuten genoemde belangenbehartiging vier afgevaardigden gekozen die stemrecht
hebben op het Congres.
Tevens worden vier plaatsvervangend afgevaardigden gekozen, die bij ontstentenis de
afgevaardigden kunnen vervangen. Afgevaardigden en plaatsvervangende afgevaardigden
dienen lid te zijn van de KNWU ingevolge artikel 10, 1e lid van dit reglement.
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Artikel 35
STATUTEN/REGLEMENTEN
Bij statuut/reglement wordt bepaald:
a
het aantal bestuursleden en de duur van hun zittingsperiode;
b
de verantwoordelijkheden van de bestuursleden, onder wie tenminste: de voorzitter,
de secretaris en de penningmeester;
c
de doelstelling(en) van de organisatie/vereniging;
d
op welke wijze de vertegenwoordiging naar het Congres tot stand komt.
HOOFDSTUK 8 UNIEBUREAU (EN OVERIG PERSONEEL)
Artikel 36
UNIEBUREAU
36.1

Het uniebureau van de KNWU, gevestigd te Arnhem, is het centrale dienstverlenend
centrum van de KNWU. Het Hoofdbestuur voert het beheer over het uniebureau en bepaalt
de (omvang van de) taakstelling, waartoe in ieder geval behoren:
a
b
c
d
e
f

g
h

het verzorgen van het secretariaat van Hoofdbestuur, Congres en commissies, en het
voeren van correspondentie ten behoeve van organen van de KNWU;
het voeren van de financiële administratie(s) van de KNWU;
het voorbereiden van zaken voor Hoofdbestuur en voor het Congres en het daartoe
vroegtijdig coördinerend optreden tussen commissies en districten/afdelingen;
beleidsondersteunend functioneren ten behoeve van de commissies;
regie voeren zodat portefeuillehouders van commissies, districten/afdelingen elkaar
treffen en vinden;
het bevorderen van samenwerking en het verbeteren van de effectiviteit door een
goede planning en controlcyclus; dienstverlening aan de districten en afdelingen,
alsmede ten behoeve van (leden van de) leden; dit alles van onderscheidene aard en
door het Hoofdbestuur nader te concretiseren;
verzorgen van publiciteit en voorlichting - intern en extern – van en voor de KNWU en
- coördinerend - voor de commissies, w.o. de verzorging van de Officiële
Mededelingen van de KNWU;
het representeren van de KNWU, in geval het Hoofdbestuur dat wenselijk oordeelt.

36.2

Aan het hoofd van het uniebureau staat een directeur, die tevens als ambtelijk secretaris
van de KNWU het Congres en het Hoofdbestuur bijstaat.

36.3

Het Hoofdbestuur stelt een directiestatuut, en een mandaatbesluit voor de directeur op.
De directeur is verantwoordelijk ten opzichte van het Hoofdbestuur voor zijn
taakuitvoering.

36.4

Benoeming, schorsing en ontslag van directeur geschiedt door het Hoofdbestuur; voor wat
het overig personeel betreft wordt benoeming, schorsing en ontslag, overgelaten aan de
directeur.

36.5

De directeur draagt zorg dat van de financiële bescheiden van de KNWU en haar organen,
en van notulen, verslaglegging, besluitvorming etc. van die organen de bescheiden - tenzij
wet of statuten anders bepalen - gedurende vijf jaren blijven bewaard.

Artikel 37
BESLUITEN BUREAU EN PERSONEEL
Besluiten van het Hoofdbestuur betreffende de taakstelling van het uniebureau, het
mandaat van de directeur, de formatieregeling, de rechtspositieregeling(en) voor het
personeel en die tot aanwijzing van een secretaris van een commissie worden ter kennis
gebracht van het Congres.
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Artikel 38
COACHES, TRAINERS, CHEFS D’ÉQUIPES
38.1

De directeur stelt, na consultatie Hoofdbestuur, coaches en trainers aan, die in dienst van
de KNWU werkzaam zijn. Tevens regelt de directeur hun dienstverband en overige
arbeidsvoorwaarden.

38.2

Benoeming van een chef d'équipe geschiedt door de directeur na consultatie
Hoofdbestuur.

HOOFDSTUK 9 ONDERSCHEIDINGEN
Artikel 39
ONDERSCHEIDINGEN
39.1

De KNWU kent een aantal onderscheidingen, die het Hoofdbestuur kan toekennen op
voordracht van een districts-/afdelingsbestuur.

39.2

De volgende onderscheidingen kunnen worden toegekend:
a. Erelid;
b. Lid van verdienste;
c. Gouden wiel;
d. Zilveren wiel;
e. KNWU-speld.

39.3

Voor alle onderscheidingen geldt een periode van circa 25 jaar.

39.4

De onderscheidingen worden in basis toegekend volgens volgende uitgangspunten;
De KNWU-speld is verbonden aan verdiensten op lokaal (verenigings-)niveau.
Het zilveren wiel is verbonden aan verdiensten op regionaal (districts-)niveau.
Het gouden wiel, alsmede de benoeming tot erelid en lid van verdienste wordt verbonden
aan verdiensten op landelijk niveau.

HOOFDSTUK 10 OVERTREDING EN STRAFOPLEGGING
Artikel 40
OVERTREDING EN STRAFOPLEGGING LEDEN KNWU
40.1

Behoudens de zaken die volgens de statuten zijn voorbehouden aan het Instituut
Sportrechtspraak kunnen de Disciplinaire Commissie en de Commissie van Beroep de
volgende straffen (ook cumulatief) opleggen:
a. berisping
b. boete
c. schorsing
d. intrekking licentie
e. royement

40.2

De Disciplinaire Commissie is in eerste en laatste instantie bevoegd in die gevallen zoals
genoemd in Titel N-XII van het Reglement voor de Wielersport.
Strafoplegging door de Disciplinaire Commissie geschiedt conform het Reglement voor de
Wielersport, Titel XII-(N).

40.3

Royement kan alleen worden uitgesproken, in die zaken die krachtens de statuten niet zijn
voorbehouden aan het Instituut Sportrechtspraak en wanneer een lid in ernstige mate in
strijd handelt met de statuten, reglementen en-of besluiten van de organen van de
vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
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40. 4

Intrekking van een licentie en, of royement geschiedt door de disciplinaire commissie van
de KNWU. Tegen een dergelijk besluit staat beroep open voor de betrokkene bij de
Commissie van Beroep binnen vier weken na de ontvangst van het desbetreffend besluit.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst en kan zijn
rechten niet uitoefenen.

40.5

Van een besluit tot royement van een lid door een aangesloten vereniging doet het
desbetreffende verenigingsbestuur onverwijld mededeling aan de Disciplinaire Commissie
van de KNWU, onder opgave van redenen. De Disciplinaire Commissie beslist vervolgens of
betrokkene al dan niet voorlopig wordt geschorst en, of geroyeerd wordt als lid van de
KNWU.

HOOFDSTUK 11 AVG (VERWERKING PERSOONSGEGEVENS)
Artikel 41
AVG (VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
41.1

De KNWU verwerkt persoonsgegevens voor haar processen. Dit brengt een aantal gevolgen
met zich mee. Deze gevolgen maken het noodzakelijk om beleidsregels op te stellen hoe
wij intern dienen om te gaan met persoonsgegevens. Het omgaan met persoonsgegevens
dient met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gedaan te worden. De beleidsregels zijn
opgenomen in het privacy beleid en de privacyverklaring van de KNWU.

41.2

De KNWU voert in het Case Management Systeem Sport (CMSS) van de koepelorganisatie
NOC*NSF (welke wordt beheerd door het Centrum Veilige Sport Nederland),
persoonsgegevens in naar aanleiding van signalen, meldingen c.q. incidenten op het
gebied van seksuele intimidatie en overig grensoverschrijdend gedrag van leden. Deze
informatie heeft als doel te komen tot een veilige(re) sportomgeving en daarmee ook
sportbeoefening. Dit gebeurt door het monitoren, registreren en rapporteren van
grensoverschrijdend gedrag in het CMSS. Deze gegevens mogen en zullen niet door de
KNWU noch door NOC*NSF voor andere doeleinden dan hiervoor beschreven worden
aangewend en worden ook niet aan derden verstrekt in welke vorm dan ook.

HOOFDSTUK 12 SLOT EN OVERGANGSBEPALINGEN
Artikel 42
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
42.1

Het Hoofdbestuur kan voorlopige ontheffing verlenen c.q. toestaan van bepalingen van dit
reglement, mits dit gemotiveerd geschiedt en uitsluitend in geval anders de belangen van
de wielersport dreigen te worden geschaad.

42.2

Een besluit als bedoeld in het vorig lid behoeft hetzij instemming van het Congres in de
eerstvolgende vergadering dan wel dient te leiden tot een voorstel aan diezelfde
vergadering tot aanpassing van dit reglement.

Artikel 43
OVERGANG
43.1

Alle reglementen van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie, zoals deze luiden op 22
november 1994, alsmede bepalingen van reglementen van die vereniging, waarin dit
reglement niet voorziet, blijven van kracht totdat aangaande de in die reglementen of
bepalingen geregelde zaken besluiten zijn genomen door bevoegde organen van de KNWU.

43.2

Inzake de toepassing en de interpretatie van het vorig lid beslist bij uitsluiting het
Hoofdbestuur.

Artikel 44

Algemeen Reglement KNWU, laatste wijzingen vastgesteld door Congres 22-04-2013
18

Algemeen Reglement KNWU
EINDVERANTWOORDELIJKHEID
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet en een beslissing niet aan andere
organen is opgedragen, besluit en regelt het Hoofdbestuur.
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