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Uitvoeringsregeling lidmaatschap KNSB en ledenregistratie 
Voor KNSB en verenigingen/stichtingen 
 
Voor de KNSB is het noodzakelijk om te weten wie er binnen de vereniging /stichting actief zijn. Voor de 

leden van de vereniging/stichting zelf is registratie van belang, omdat alleen die leden van een 

vereniging/stichting die bij de KNSB zijn geregistreerd: 

1. vallen onder de collectieve ongevallenverzekering van de KNSB; 

2. vallen onder de bestuurders- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de KNSB; 

3. kunnen deelnemen aan wedstrijden die door de KNSB of KNSB-verenigingen worden georganiseerd; 

4. kunnen terugvallen op conflictbemiddeling of het halen van hun recht bij de Geschillencommissie van 

de KNSB of bij het Instituut voor de SportRechtspraak; 

5. recht hebben op diverse voordelen. 

 

Artikel 1 Toepasselijkheid 

1. Deze regeling is van toepassing op het lidmaatschap en alle producten en diensten die de KNSB levert 

aan de aangesloten verenigingen en stichtingen. De regeling is een uitwerking van de bepalingen inzake 

het lidmaatschap uit de KNSB Statuten en de daarbij horende ledenopgave.  

2. De tekst van deze Uitvoeringsregeling is beschikbaar op KNSB.nl/algemeen/lidmaatschap.  

 

Artikel 2 Begrippen en definities in deze regeling 

1. Statuten: de statuten van de KNSB. Deze statuten zijn gepubliceerd op knsb.nl.  

2. Bond: de KNSB. 

3. Leden: verenigingen en/of stichtingen die lid zijn van de KNSB (hierna ook te noemen: 

vereniging/stichting).   

4. Lidmaatschapsjaar: het lidmaatschapsjaar van een lid start op de dag waarop het lid is toegelaten en 

loopt door tot het einde van het eerste KNSB verenigingsjaar (1 juli – 30 juni) waarin het lid is 

aangesloten. Het lidmaatschap loopt daarna gelijk met het KNSB verenigingsjaar. Leden betalen 

contributie per lidmaatschapsjaar (artikel 8 lid 7 van de KNSB Statuten). 

5. Product: tastbaar goed, geleverd door de KNSB. 

6. Dienst: verstrekking van informatie, advies, bemiddelingsdienst, doorlopende dienstverlening of 

collectieve belangenbehartiging. 

7. Verenigings-/stichtingsleden, zijnde 

a) Sporters (alleen van toepassing bij verenigingen) 

• Sporters: zijn alle verenigingsleden uit alle leeftijdscategorieën die onder de vlag van de 

vereniging recreatief sporten, trainen, aan wedstrijden meedoen of op een andere wijze de sport 

beoefenen; 

• Proefleden: zijn alle personen die nog niet definitief ingeschreven staan bij de vereniging als lid 

uit alle leeftijdscategorieën die onder de vlag van de vereniging deelnemen aan een 

kennismakingsles, clinic, etc. Een proeflidmaatschap duurt maximaal zes weken en eindigt 

automatisch na deze periode; 

b) Kaderleden  

Zijn alle leden die binnen de vereniging/stichting een rol vervullen, zijnde: 

• Bestuursleden: voorzitter, secretaris, penningmeester, overige bestuursleden; 

• Trainers (met en zonder trainerslicentie/diploma); 

• Officials zoals starters, juryleden en scheidsrechters; 

• Vrijwilligers die structureel actief zijn op of rondom de natuur- of kunstijsbaan, skatebaan of 

clubhuis. Denk bijvoorbeeld aan ijsmeesters of eventuele toertochtorganisatoren. 

 

Artikel 3 Lidmaatschap en contributie 

1. De inhoud van het lidmaatschap KNSB wordt beschreven op https://knsb.nl/diensten-voor-

verenigingen/lidmaatschap/. 

 

https://knsb.nl/over-de-knsb/reglementen/
https://knsb.nl/diensten-voor-verenigingen/lidmaatschap/
https://knsb.nl/diensten-voor-verenigingen/lidmaatschap/
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2. Het lidmaatschap en daarmee ook de contributie is opgebouwd uit twee onderdelen: 

a) lidmaatschap 

b) afdracht per verenigings-/stichtingslid die geregistreerd stond of staat in de (KNSB) 

Verenigingsmanager op enig moment tussen 1 oktober en 30 september het jaar daaropvolgend. 

3. De hoogte van de contributie-onderdelen wordt jaarlijks vastgesteld door de Ledenraad en vermeld op 

knsb.nl.  

4. Gedurende het seizoen worden de prijzen behorend bij het lidmaatschap niet verhoogd.  

5. Na een aangekondigde wijziging heeft de vereniging één (1) maand de tijd om het lidmaatschap op te 

zeggen. Zonder reactie wordt de vereniging geacht de wijziging te hebben geaccepteerd (modelstatuten 

artikel 11, lid 3 en 4). 

6. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de beschrijving van het lidmaatschap KNSB binden de 

KNSB niet.  

 

Artikel 4 Ledenregistratie vereniging/stichting 

1. Op grond van artikel 8 lid 2 sub b van de statuten van de KNSB is elke vereniging/stichting verplicht om 

haar leden te registreren. Bij registratie van de verenigings-/stichtingsleden hoort de afdracht zoals 

genoemd in artikel 3 lid 1 sub c.  

2. De KNSB  

a) heeft voor de registratie van de verenigings-/stichtingsleden een online portal en relevante 

koppeling ingericht (KNSB) Verenigingsmanager. 

b) zal specifieke verenigings-/ stichtingsbestuurders van inloggegevens voorzien om de registratie in 

(KNSB) Verenigingsmanager te kunnen uitvoeren. Een nieuwe voorzitter, secretaris, 

penningmeester of ledenadministrateur ontvangt de inloggegevens en informatie direct na 

registratie van de rol in (KNSB) Verenigingsmanager via een e-mail op het geregistreerde e-

mailadres.  

c) verstrekt nieuwe verenigingsleden geautomatiseerd een e-mail met lidnummer en een persoonlijk 

link om een wachtwoord aan te maken voor Mijn KNSB. 

3. De vereniging/ stichting  

a) registreert verenigings-/stichtingsleden in de (KNSB) Verenigingsmanager via een bondslid-

maatschap. De leden van de vereniging zijn indirect lid van de KNSB. Donateurs worden niet 

geregistreerd als lid van de KNSB. 

i. Aanmelding: de gegevens van nieuwe verenigings-/stichtingsleden worden maximaal 14 

dagen na aanmelding van de betreffende persoon bij de vereniging/stichting geregistreerd 

in (KNSB) Verenigingsmanager. 

ii. Wijziging: een wijziging in de persoonlijke gegevens van het verenigings-/stichtingslid 

wordt zo spoedig mogelijk verwerkt in de (KNSB) Verenigingsmanager. 

iii. Afmelding: verenigings-/stichtingsleden die in het nieuwe lidmaatschapsjaar niet meer lid 

zijn van de vereniging/stichting worden voor 1 oktober afgemeld in de (KNSB) 

Verenigingsmanager. 

b) is zelf verantwoordelijk voor een volledige en tijdige registratie in (KNSB) Verenigingsmanager. 

c) verstrekt de volgende gegevens van een te registeren verenigings-/stichtingslid: naam, adres, 

postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum, een bestaand en persoonlijk e-mailadres, als ook 

(indien van toepassing) de rol en het functionele e-mailadres corresponderend met de rol. 

4. Een onjuiste of te late aanmelding van een verenigings-/stichtingslid kan van invloed zijn op de 

toekenning van rechten die voortvloeien uit de registratie. De KNSB is daarvoor niet aansprakelijk. 

 

Artikel 5 Wijzigingen in gegevens 

1. De vereniging/stichting geeft wijzigingen in haar gegevens, zoals verenigingse-mailadres, website, 

telefoonnummer en accommodatie zo spoedig mogelijk door aan de bond via de (KNSB) 

Verenigingsmanager. 

2. De vereniging/stichting geeft wijzigingen in (de gegevens van) kaderleden zo spoedig mogelijk door aan 

de bond, via de (KNSB) Verenigingsmanager / Instellingen / Algemeen / ‘bondsrol’. 
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Artikel 6 Betaling  

1. Het lidmaatschap, het doen van bestellingen van producten en het afnemen van 

diensten verplicht tot betaling op de door de bond aangegeven wijze. 

2. De jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap wordt betaald via automatische incasso of factuur (de 

factuur bevat een betaallink).  

a) In het vierde kwartaal ontvangt de vereniging/stichting een factuur voor het lidmaatschapen de op 

dat moment geregistreerde verenigingsleden. 

b) Vervolgens verzendt de bond een aanvullende factuur wanneer er nieuwe verenigingsleden zijn 

geregistreerd.  

3. Bij niet, niet-tijdige of onvolledige betaling wordt een herinnering gestuurd. 

4. Bij het uitblijven van betaling zonder reden mag de bond, na het versturen van twee (2) herinneringen 

en drie (3) maanden na de factuurdatum, iedere vorm van verdere dienstverlening (aan de vereniging 

en aan de verenigingsleden) staken totdat de verschuldigde betaling ontvangen is conform artikel 9 van 

de KNSB-statuten.  

5. De bond kan bij niet, niet tijdige of onvolledige betaling overgaan tot incassomaatregelen. Daaraan 

verbonden kosten zullen in rekening worden gebracht bij de afnemer. 

6. De KNSB zal nadat bovenstaande stappen zijn toegepast en de betaling niet is voldaan het lidmaatschap 

van de vereniging opzeggen. De betreffende vereniging blijft verplicht alle openstaande bedragen te 

voldoen conform artikel 8 lid 8 van de KNSB Statuten. Het is mogelijk om tegen de opzegging in beroep 

te gaan conform artikel 9 lid 8 van de KNSB Statuten. 

 

Artikel 7 Bescherming persoonsgegevens 

1.  De verstrekte persoonsgegevens van de leden worden door de KNSB zorgvuldig beheerd en verwerkt, 

in overeenstemming met de KNSB-reglementen en statuten en het KNSB Privacy Statement. 

2. Met de registratie van de leden heeft de vereniging toegang tot de persoonsgegevens van reeds 

geregistreerde verenigings-/stichtingsleden. De vereniging/stichting gebruikt deze gegevens alleen om 

de ledenadministratie van de vereniging uit te voeren en verstrekt deze gegevens niet aan derden, 

behoudens uitdrukkelijke toestemming daartoe van het betrokken lid. 

 

Artikel 8 Geschillen 

1. Bij geschillen wordt altijd geprobeerd in goed overleg tot een oplossing te komen. 

2. Mocht dat niet lukken dan kan de vereniging/stichting of de bond naar de Geschillencommissie stappen, 

zoals beschreven in het Reglement op de Bondsrechtspraak. 

 

Artikel 9 Vragen en klachten  

Wanneer een vereniging een vraag of klacht heeft over het lidmaatschap KNSB, kan de vereniging deze 

mailen aan lidmaatschap@knsb.nl of gebruikmaken van de klachtenregeling. 

 

Artikel 10 Slotbepalingen  

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2022. Veranderingen in het voormalige Reglement Leden-registratie 

worden, zoals statutair beschreven, goedgekeurd door de directeur-bestuurder van de KNSB. Het 

aangepaste reglement wordt gepubliceerd op KNSB.nl. Daarnaast worden de verenigingen ook via e-mail 

aan de secretaris geïnformeerd. 

De KNSB heeft het recht deze voorwaarden tussentijds te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt op de 

website van de KNSB aangekondigd en per e-mail aan de vereniging medegedeeld, waarna de vereniging 

veertien (14) dagen de tijd heeft om bezwaar te maken tegen de aangekondigde wijziging van deze 

Uitvoeringsregeling, bij gebreke waarvan de vereniging geacht wordt de wijziging te hebben geaccepteerd.  

 

 

Goedgekeurd door de directeur-bestuurder op 1 juli 2022 

mailto:lidmaatschap@knsb.nl
https://survey.enalyzer.com/survey?sessionid=4e422493-b066-47e8-b047-8a45bd52673d
https://survey.enalyzer.com/survey?sessionid=4e422493-b066-47e8-b047-8a45bd52673d
https://survey.enalyzer.com/survey?sessionid=4e422493-b066-47e8-b047-8a45bd52673d

