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Verplichtingen statuten buitengewoon lid die een stichting is 

Fijn dat je interesse hebt om met je stichting lid te worden van de Koninklijke Nederlandsche 
Schaatsenrijders Bond (KNSB). Elke stichting die als doel heeft ‘het beoefenen van de 
schaats- en/of inlineskate/skeelersport’ is bij ons welkom.  
De voorwaarden zijn dat: 

• de stichting is of wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; 

• jullie de contributie aan de KNSB voldoen via automatische incasso; 

• jullie statuten een aantal verplichte onderdelen vanuit de KNSB bevatten. 
 
Het lidmaatschap betreft een buitengewoon lidmaatschap. Dat wil zeggen, dat de stichting niet 
wordt ingedeeld bij een gewest en er vervolgens ook geen stemrecht en toegang tot de 
vergaderingen van de ledenraad heeft. 
Daarnaast kent een stichting geen leden. Er kunnen wel sporters aangesloten zijn bij een 
stichting (via een contract), maar sporters kunnen niet uitkomen in wedstrijden voor een 
stichting.  
 
Naast de inschrijving bij de KvK, moet een stichting om lid te worden of te blijven in zijn statuten 
aan een aantal vereisten voldoen die genoemd worden in de KNSB-statuten (zie hiervoor de 
bijlage). Deze artikelen zijn uitgewerkt in de modelstatuten voor de verenigingen en hieronder 
omgezet naar teksten waarvan gebruik gemaakt kan worden. 
 
Doel 
Zie artikel 3 Modelstatuten vereniging 
 
1. De stichting stelt zich ten doel het bevorderen en het doen bevorderen van de 

 <keuze maken uit de volgende drie opties>  

• schaatssport en de skatesport,  

• schaatssport,  

• skatesport  
<eventueel toevoeging passend bij jullie vereniging, bijv. voor studenten> in Nederland   
< optioneel> met name in <woonplaats of regio vereniging> 
in welke verschijningsvorm dan ook, alsmede het verrichten van alle handelingen die met 
het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
a. het lidmaatschap van de bond als bedoeld in artikel 7 lid 1 van de statuten van de bond, 

te verwerven en te behouden en/of;  
b. het uitschrijven en organiseren van wedstrijden, demonstraties en examens voor alle 

disciplines op het gebied van de schaatssport en/of de skatesport en/of; 
c. het uitschrijven en organiseren van natuurijstochten en/of skatetochten en/of; 
d. het bevorderen van het recreatief schaatsen en/of skaten en/of; 
e. het verstrekken van inlichtingen ten dienste van de schaatssport en/of de skatesport 

en/of; 
f. het aanleggen, instandhouden en exploiteren van een natuurijs- en/of skatebaan en/of; 
g. andere wettige en geoorloofde middelen.  
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Verplichtingen van het bestuur 
Zie artikel 5, lid 1 en lid 2 en artikel 14, lid 5 Modelstatuten vereniging 
 
1. Bestuursleden en andere natuurlijke personen die een al dan niet betaalde functie binnen 

de stichting uitoefenen of zullen uitoefenen onthouden zich tegenover anderen van elke 
vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, 
alsmede van (verbaal) geweld, racistische uitlatingen e.d., opzettelijk of onopzettelijk, die 
door het andere lid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het in 
strijd handelen met deze bepaling geldt als een overtreding. 

2. De bestuursleden van de stichting, alsmede natuurlijke personen die een al dan niet 

betaalde functie binnen de stichting uitoefenen of zullen uitoefenen zijn verplicht: 

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

b. de statuten, reglementen en besluiten van de bond, alsmede van de organen van de 
bond na te leven en zich met name te onderwerpen aan de wedstrijdbepalingen van 
de bond en de bondsrechtspraak;  

c. de statuten, reglementen en besluiten van (organen van) de International Skating 
Union (ISU) respectievelijk World Skate respectievelijk World Skate Europe te 
aanvaarden en na te leven, voor zover dit voortvloeit uit de relatie tussen de stichting 
en/of de bond en de ISU respectievelijk World Skate respectievelijk World Skate 
Europe. 

d. de statuten, reglementen en besluiten van de Stichting Instituut Sportrechtspraak (ISR) 
te aanvaarden en na te leven; 

e. de belangen van de stichting, van de bond en van de schaatssport en de skatesport in 
het algemeen te dienen en niet te schaden; 

3. Het bestuur is verplicht alle bestuursleden en natuurlijke personen die een al dan niet 

betaalde functie binnen de stichting uitoefenen, op te geven en af te melden bij de bond, op 

de door het bondsbestuur bij reglement bepaalde wijze. 

 
 
Bestuur: bestuurstaak en vertegenwoordiging 

Zie artikel 14, lid 2 Modelstatuten vereniging 
 
2. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich steeds naar het belang van de 

stichting en de daarmee verbonden organisatie. Daartoe wordt (onder andere) een 

adequaat controlesysteem ingesteld. 

 

Wij krijgen regelmatig de vraag wat wij onder een adequaat controlesysteem verstaan. Het is 

aan de organisatie zelf om daar een antwoord op te geven. Wat past het best bij de organisatie. 

Welke keuze maakt het bestuur waarbij zoveel mogelijk zorg wordt gedragen voor goed 

sportbestuur. 
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Besluitvorming van het bestuur 

Zie artikel 17, lid 1, lid 2 en lid 5 Modelstatuten vereniging 
 
1. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. 

2. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij 

een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is aan het belang van de 

stichting en de daaraan verbonden organisatie. 

5. Indien er sprake is van ontstentenis of belet van alle bestuurders, zal de kantonrechter 
binnen wiens resort de stichting statutair gevestigd is, over kunnen gaan tot benoeming van 
een of meer bestuurders, zulks op verzoek van één ieder die daar nog belang bij heeft, of 
op vordering van het Openbaar Ministerie. 

 

Bestuur: einde bestuurslidmaatschap, periodiek aftreden, schorsing 

Zie artikel 18, lid 3 Modelstatuten vereniging 
 
3. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur 

op te maken rooster van aftreden. De aftredende is terstond, al dan niet aansluitend, doch 

ten hoogste tweemaal herbenoembaar, telkens voor een periode van uiterlijk drie jaar. 

Hetgeen in deze statuten over de benoeming van bestuursleden is bepaald, is van 

overeenkomstige toepassing op de herbenoeming van bestuursleden. Wie in een 

tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden in beginsel de 

plaats van zijn voorganger in. 

 

Statutenwijziging 

Zie artikel 25, lid 3 Modelstatuten vereniging 
 
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van 

de KNSB. 
De volgende drie artikelen moeten in zijn geheel worden overgenomen. De artikelnummers 

verwijzen naar de artikelen in de modelstatuten verenigingen (versie maart 2022). 

 

Tuchtrechtspraak 

Artikel 8  

1. Aan de leden en natuurlijke personen die, een al dan niet betaalde functie binnen de 

stichting uitoefenen of zullen uitoefenen kunnen straffen of maatregelen worden opgelegd 

wegens:  

a. het niet, of niet behoorlijk, naleven van de statuten, reglementen en besluiten van de 

stichting, alsmede van de organen van de stichting; 

b. het niet, of niet behoorlijk, naleven van de statuten, reglementen en besluiten van de 

bond, alsmede van de organen van de bond; 

c. het niet, of niet behoorlijk, naleven van de statuten, reglementen en besluiten van 

organisaties waarbij de stichting en/of de bond is/zijn aangesloten, alsmede van de 

organen van dergelijke organisaties; 

d. gedragingen waardoor de belangen van de stichting en/of van de bond of de 

schaatssport en de skatesport, in welke verschijningsvorm dan ook, worden geschaad. 
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2. Met de berechting van de in het eerste lid in sub a strafbaar gestelde overtredingen is het 

bestuur belast, behoudens voor zover het overtreding van de wedstrijdbepalingen betreft, 

waarvan de beoordeling naar haar aard dient plaats te vinden door die official(s), die 

speciaal met de handhaving daarvan ter plaatse van de betrokken wedstrijd of evenement 

belast is (zijn) en mits de tuchtcommissie van de bond daarmee niet is belast. 

3. Met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde, is met de berechting van de in het 

eerste lid strafbaar gestelde overtredingen de tuchtcommissie van de bond belast, 

behoudens voor zover het overtreding van de wedstrijdbepalingen betreft, waarvan de 

beoordeling naar haar aard dient plaats te vinden door die official(s), die speciaal met de 

handhaving daarvan ter plaatse van de betrokken wedstrijd of evenement belast is (zijn). 

4. De tuchtcommissie van de bond is bevoegd tot strafoplegging. Tegen een uitspraak van de 

tuchtcommissie van de bond kan binnen een termijn van één maand beroep aangetekend 

worden bij de commissie van beroep van de bond. 

5. De tuchtrechtspraak van de bond is niet van toepassing op overtredingen op het gebied van 

seksuele intimidatie, doping en matchfixing.  

6. De uitvoering van de tuchtrechtspraak van de bond is geregeld in het “Reglement op de 

Bondsrechtspraak”, met dien verstande dat ook andere reglementen ter zake dienende 

regels kunnen bevatten. 

 

Instituut Sportrechtspraak (ISR) 

Artikel 9 

1. De tuchtrechtspraak op de gebieden seksuele intimidatie, doping en matchfixing is 

voorbehouden aan de aanklager, de tuchtcommissie en de commissie van beroep van het 

ISR.  

2. Ten behoeve van de door het ISR in de bond uit te oefenen (tucht)rechtspraak heeft de 

bond met het ISR een daartoe strekkende overeenkomst gesloten in de zin van artikel 2:46 

BW, krachtens welke overeenkomst het uitoefenen van de overeengekomen rechtspraak in 

de bond wordt opgedragen aan het ISR.  

3. Het bestuur van de bond behoeft voor het aangaan en het wijzigen van de overeenkomst 

met het Instituut Sportrechtspraak de voorafgaande goedkeuring van de Ledenraad.  

4. Met betrekking tot de aan het ISR opgedragen (tucht)rechtspraak gelden de met het ISR 

overeengekomen reglementen als de van toepassing zijnde reglementen van de bond. 

5. De van toepassing zijnde reglementen van ISR zijn in de bond in werking getreden. 

Wijzigingen in de betreffende reglementen treden in werking op de door het bestuur van 

ISR vastgestelde datum. Het bestuur van de bond doet van deze datum alsmede van de 

wijzigingen in een reglement via een publicatie mededeling aan de leden. De bond is niet 

bevoegd zelf een wijziging in het reglement van ISR aan te brengen. 

6. Tenzij in een reglement van ISR anders is bepaald, zijn de van toepassing zijnde 

reglementen van ISR op de leden van de bond van toepassing volgens de laatste, door het 

bestuur van ISR vastgestelde versie, zoals gepubliceerd op de website van ISR. 

7. Overtredingen inzake seksuele intimidatie worden berecht door de aanklager, de 

tuchtcommissie van ISR en door de commissie van beroep van ISR met inachtneming van 

het Tuchtreglement seksuele intimidatie van ISR.  
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 Overtredingen van dopingbepalingen worden berecht door de aanklager, de 

tuchtcommissie van ISR en door de commissie van beroep van ISR met inachtneming van 

het Dopingreglement van ISR met inbegrip van de daarvan deel uitmakende Bijlagen, 

waaronder - maar niet uitsluitend - de Bijlage Dispensaties en de Bijlage Whereabouts, 

alsmede de door de ISU en/of World Skate van toepassing verklaarde sportspecifieke 

dopingbepalingen.  

 Overtredingen van de matchfixingbepalingen worden berecht door de aanklager, de 

tuchtcommissie van ISR en door de commissie van beroep van ISR met inachtneming van 

het Matchfixingreglement van ISR. 

8. In gevallen van seksuele intimidatie, doping en matchfixing gelden de in lid 7 genoemde 

reglementen als de van toepassing zijnde reglementen van de bond. De reglementen van 

ISR worden door het bestuur van ISR vastgesteld en gewijzigd. De reglementen van ISR 

regelen de bevoegdheden en werkwijze van de tuchtcommissie en van de commissie van 

beroep, alsmede de overtreding, de op te leggen straffen, de procesgang en de rechten en 

verplichtingen van het in overtreding zijnde lid. 

9. Voor de duur van de overeenkomst zoals genoemd in lid 2, zijn de aanklager, de 

tuchtcommissie van ISR en de commissie van beroep van ISR een orgaan van de bond. Zij 

spreken recht in naam van de bond en hun uitspraken gelden als uitspraken van de bond. 

De aanklager kan maatregelen nemen overeenkomstig het van toepassing verklaarde 

reglement(en). De maatregel geldt als maatregel van de bond. De aanklager van ISR wordt 

bijgestaan door het ambtelijk secretariaat en het juridisch secretariaat van ISR. 

10. Een aanklager van ISR treedt af indien hij tot het bondsbestuur, een sectiebestuur, de 

ledenraad, de tuchtcommissie of de commissie van beroep wordt benoemd. 

11. De bond vrijwaart het ISR, zijn bestuursleden, zijn aanklagers, zijn tuchtrechters, zijn 

ambtelijke secretariaat, zijn juridisch secretariaat, zijn deskundigen en zijn juridisch adviseur 

voor elke aansprakelijkheid ten aanzien van zowel de door of namens ISR verzorgde 

rechtspleging betreffende de bond. Indien een beslissing van de aanklager, 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. 

12. Wanneer in een door de bond aanhangig te maken zaak regelgeving van toepassing is van 

ISU of World Skate doet het bestuur van de bond hiervan uitdrukkelijk mededeling bij het 

aanhangig maken van een zaak. Tevens overlegt het bestuur van de bond de juiste versie 

van de betreffende regelgeving van ISU of World Skate en geeft zij aan welke bepaling(en) 

naar haar oordeel van toepassing is/zijn. 

13. Een uitspraak van de tuchtcommissie van het ISR en/of van de commissie van beroep van 

ISR alsook de gevolgen van die uitspraak, worden uitdrukkelijk aanvaard en de uitspraak is 

bindend, zowel voor het betrokken lid, de andere leden van de bond als voor de bond zelf. 

14. Alle leden, organen en commissies van de bond zijn gehouden mede te werken aan het tot 

stand komen van een uitspraak van de tuchtcommissie van ISR en/of van de commissie 

van beroep van ISR en zijn tevens gehouden mee te werken aan het ten uitvoerleggen van 

de door deze commissies opgelegde straffen. 
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15. Wanneer de reglementering van ISU of World Skate daarin voorziet, kunnen leden van de 

bond die door de commissie van beroep van ISR 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 ISR zijn alsdan op die beroepsprocedure niet van toepassing. 

 

Geschillen 

Artikel 10 

1. Alle geschillen, met uitzondering van geschillen omtrent doping, matchfixing en seksuele 
intimidatie, voor zover deze samenhangen met de beoefening van de schaatssport en de 
skatesport in de stichting, in welke verschijningsvorm dan ook, die zijn gerezen tussen: 
a. enerzijds de stichting en anderzijds een orgaan van de stichting of een persoon bedoeld 

in artikel 5 lid 1 of een lid; 

b. personen bedoeld in artikel 5 lid 1,  

 worden, met uitsluiting van de burgerlijk rechter, in de vorm van bindend advies beslecht 

door de geschillencommissie van de bond. De competentie en samenstelling van deze 

commissie, evenals de procesgang worden nader bij algemeen reglement van de bond 

vastgesteld. 

2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien een van beide partijen verklaart dat dit het 

geval is. 

3. In alle gevallen, waarin de uitleg van deze statuten of de reglementen van de stichting twijfel 

oproept of aanleiding geeft tot een geschil, kan, een belanghebbende partij dit schriftelijk of 

langs elektronische weg voorleggen aan de reglementencommissie van de bond. De 

reglementencommissie van de bond doet daarover in de vorm van een bindend advies 

uitspraak. De samenstelling van de reglementencommissie van de bond, evenals de 

werkwijze worden bij algemeen reglement van de bond vastgesteld. 
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Bijlage 

De teksten uit de KNSB-statuten artikel 8 (versie 2022) die van toepassing zijn voor 

buitengewone leden (vereniging en stichting) 

1. De leden van de bond zijn verplicht: 
a) de statuten, reglementen en besluiten van de bond en van de organen van de bond na te leven;  
b) de belangen van de bond en van de schaatssport en de skatesport in het algemeen te dienen 

en niet te schaden;  
c) alle overige verplichtingen, die de bond in naam of ten behoeve van de leden aangaat of die 

uit het lidmaatschap van de bond voortvloeien, te aanvaarden en na te komen. 
 
2. ……..de buitengewone leden zijn daarnaast verplicht:  

a) in hun statuten een bepaling op te nemen en opgenomen te houden, krachtens welke 
natuurlijke personen of rechtspersonen die als lid toetreden of toegetreden zijn tot …..het 
desbetreffende buitengewone lid, zich onderwerpen aan de statuten, reglementen en besluiten 
van de bond en van de organen van de bond, en de leden en de leden van de leden aanvaarden 
te allen tijde en zonder enig voorbehoud volledig de toepasselijkheid van: de overeengekomen 
reglementen van het Instituut Sportrechtspraak op de (tucht)rechtspraak van de bond voor 
zover het gaat om doping, seksuele intimidatie en matchfixing. De verplichting om bedoelde 
reglementen te aanvaarden en na te komen geldt voor de leden en de leden van 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. De leden en de leden van 
de leden aanvaarden voor de duur van hun lidmaatschap van de bond de in dit artikel te hunnen 
laste door de bond in de overeenkomst met het Instituut Sportrechtspraak aangegane 
verplichtingen, alsmede voor de duur na de beëindiging van hun lidmaatschap van de bond 
wanneer zij betrokken zijn bij een bij het Instituut Sportrechtspraak in behandeling zijnde zaak, 
totdat in die zaak onherroepelijk is beslist; 

b) steeds op de door het bestuur bij reglement bepaalde wijze, een voor hen bindende opgave van 
hun leden te verstrekken aan de bond;  

c) vaststelling of wijziging van hun statuten ter goedkeuring voor te leggen aan het bestuur.  
 

3. …de buitengewone leden… ,zijn bovendien verplicht: 
a) in hun statuten een bepaling op te nemen en opgenomen te houden krachtens welke natuurlijke 

personen, die een al dan niet betaalde functie binnen het desbetreffende …buitengewone lid 
….uitoefenen of zullen uitoefenen, ….,  

b) om te bereiken dat de sub a omschreven natuurlijke personen eveneens onderworpen zijn aan 
de statuten, reglementen en besluiten van de bond en van de organen van de bond, alle nodige 
maatregelen te nemen en alle vereiste regelingen te treffen; zo nodig is een …buitengewoon lid 
… verplicht met iedere zodanige individuele persoon een daartoe strekkende overeenkomst aan 
te gaan;  

c) ervoor te zorgen dat hun statuten en reglementen de bepalingen bevatten, waarvan opneming 
bij of krachtens deze statuten en/of de reglementen van de bond verplicht wordt gesteld;  

d) ervoor te zorgen dat hun statuten en reglementen geen bepalingen bevatten, welke in strijd zijn 
met deze statuten en/of de reglementen van de bond;  
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e) een wijziging in de samenstelling van hun bestuur zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie 
weken na de wijziging schriftelijk of langs elektronische weg mede te delen aan de bond. 

 

6. …. buitengewone leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie, waarvan de hoogte 
door de ledenraad zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, 
die een verschillende contributie betalen. 
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