
KNSB Reglement Ledenopgave  1 V03. dd. 07-09-2016 

 

Reglement Ledenopgave 
 
Inleiding 

De gewone leden en de buitengewone leden die een vereniging zijn, zijn statutair verplicht op 

de door het bestuur bij reglement bepaalde wijze, jaarlijks een voor hen bindende opgave van 

hun leden te verstrekken aan de bond. In onderhavig reglement wordt hier uitwerking aan 

gegeven.  
 
Artikel 1 
Begripsomschrijving 
1.1. In dit reglement wordt verstaan onder Vereniging:  

a. De gewone leden, zoals beschreven in artikel 5 lid 1 sub a en lid 2 van de statuten van de 

KNSB. 

b. Buitengewone leden die een vereniging zijn, zoals beschreven in artikel 5 lid 1 sub e en lid 6 

van de statuten van de KNSB. 

1.2. De leden van verenigingen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën. Dit betreffen de 

volgende categorieën: 

a. Sportende leden; Dit zijn álle leden van de verenigingen die binnen het kader van hun 

lidmaatschap de schaats- of inline-skatesport beoefenen. Dit zijn dus leden uit álle 

leeftijdscategorieën die vanuit de vereniging recreatief sporten, trainen, aan wedstrijden 

meedoen of op een andere wijze de sport beoefenen.  

b. Actieve kaderleden; Dit zijn alle leden van de verenigingen die onbetaalde dan wel een 

(gedeeltelijk) betaalde functie uitoefenen binnen de vereniging. Dit zijn bijvoorbeeld 

bestuursleden, trainers en organisatorisch kader. 

c. Overige leden. Dit zijn alle leden van de vereniging die binnen verenigingsverband niet actief 
sporten en ook geen functie uitoefenen. Dit zijn bijvoorbeeld leden van natuurijsclubs die 
jaarlijks lid worden voor een beperkt bedrag, maar niet actief zijn binnen de vereniging of in 
verenigingsverband sporten.  

 
Artikel 2 
Ledenopgave 
2.1. Op grond van artikel 8 lid 2 sub b van de statuten van de KNSB zijn alle verenigingen verplicht om 

ieder jaar een ledenopgave te doen.  
2.2. De verenigingen zijn bij deze ledenopgave verplicht de volgende gegevens aan de KNSB te 

verstrekken: 
2.3. Het totale aantal leden. Met een onderverdeling naar: 

a. Sportende leden  
b. Actieve kaderleden 
c. Overige leden 

2.4. Van de sportende leden en de actieve kaderleden worden verstrekt: 
a. Naam 
b. Adres, postcode en woonplaatsgegevens  
c. Geslacht  
d. Geboortedatum  
e. E-mailadres 
f. Telefoonnummer (facultatief)  

2.5. De vereniging registreert de gegevens van de leden van verenigingen volgens de standaard 
procedure in de KNSB online portal “Onze Vereniging/Onze Leden”. 

2.6. De verenigingen zijn verplicht de gegevens zoals genoemd in artikel 2 lid 3 en artikel 2 lid 4 
voorafgaand aan het seizoen en wel vóór 1 juli in de KNSB online portal “Onze Vereniging/Onze 
Leden” te registreren.  

2.7. Gedurende het seizoen dienen de gegevens van nieuwe leden van verenigingen maximaal 14 
dagen na aanmelding van het betreffende lid bij de vereniging te worden geregistreerd in de 
KNSB online portal “Onze Vereniging/Onze Leden”. 

2.8. In de periode tussen het aanmelden van het nieuwe lid bij de vereniging en het registreren van het 
nieuwe lid in de KNSB online portal “Onze Vereniging/Onze Leden” is de vereniging zelf 
verantwoordelijk voor een correcte en volledige registratie van het betreffende lid als lid van de 
vereniging volgens artikel 2.3. en artikel 2.4. 
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Artikel 3 Levering KNSB diensten en producten 
3.1. Op grond van artikel 8 lid 2 sub b van de statuten van de KNSB maakt de ledenopgave onderdeel 

uit van het KNSB Verenigingslidmaatschap. 
3.2. Derhalve gelden voor de levering van KNSB diensten en producten aan leden van verenigingen 

en de bijbehorende betalingsvoorwaarden de Algemene Voorwaarden Verenigingslidmaatschap.  
3.3. KNSB diensten en producten zijn onder voorbehoud van het bepaalde in de Algemene 

Voorwaarden beschikbaar voor de leden van verenigingen na aanlevering van de gegevens bij de 
KNSB volgens artikel 2.  

3.4. Bij het niet tijdig aanleveren van de gegevens volgens artikel 2 behoudt de KNSB zich het recht de 
levering van producten en diensten aan zowel de vereniging als de leden op te schorten conform 
artikel 6 lid 2 van de Algemene Voorwaarden.  

 
Artikel 4 
Bescherming persoonsgegevens 
4.1.  De verstrekte persoonsgegevens zoals benoemd in artikel 2.3. en 2.4. worden door de KNSB 

zorgvuldig beheerd en verwerkt, in overeenstemming met de KNSB reglementen en statuten en 
het KNSB Privacy Statement. 

4.2. Met de registratie van de leden conform artikel 2.5. heeft de vereniging toegang tot de 
persoonsgegevens van reeds geregistreerde leden uit de KNSB database. De vereniging 
gebruikt deze gegevens alleen om de ledenadministratie van de leden van zijn vereniging uit te 
voeren en verstrekt deze gegevens niet aan derden.  

 
Slotbepalingen  
Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2016. Veranderingen in het Reglement Ledenopgave worden, 
zoals statutair beschreven, goedgekeurd door het bestuur van de KNSB. Het aangepaste reglement 
wordt gepubliceerd op KNSB.nl. Tevens zal de wijziging worden verkondigd via de 
verenigingsnieuwsbrief.  
 
V01. Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de KNSB op 10-06-2015.  
V02. Concept t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur van de KNSB op 20-04-2016. 
V03. Wijzigingen goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de KSNB op 07-09-2016.  
Wijzigingen gaan in per 1 oktober 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


