
 

 

Bijlage 4, AV 24 maart 2018 

Voorstel voor statutenwijziging KNRB: termijnen lidmaatschap bestuur 

Toelichting: 

Het bestuur van de KNRB bestaat uit personen die niet beroepsmatig in de roeisport werken. In de 
statuten van de KNRB staat benoemd aan welke eisen bestuursleden moeten voldoen.  

De Roeibond werkt aan haar doelstellingen op basis van een 4 jarig MeerJarenPlan dat door de AV 
wordt vastgesteld. Daarnaast wordt door topsport gewerkt in een Olympische cyclus van eveneens 4 
jaar.  

Om ervoor te zorgen dat bestuursleden hun ervaring en kennis inzetten voor de roeigemeenschap, 
wordt de AV voorgesteld de periode voor een bestuurslidmaatschap voor de leden die geen 
voorzitter, secretaris of penningmeester zijn, (i.c. commissarissen) te verruimen.  
Het besluit houdt in dat commissarissen maximaal 2 maal kunnen worden herbenoemd, waarmee 
deze bestuursleden maximaal 9 jaar in functie actief kunnen zijn. 

 

Hiermee vindt de volgende wijziging in de statuten zijn beslag: 

Artikel 15. Einde bestuurslidmaatschap 
1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of 

geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een 

besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 

2. Elk bestuurslid treedt drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op 

te maken rooster van aftreding. 

3. Aftredende bestuursleden zijn eenmaal voor een driejaarlijkse periode herkiesbaar; 

de voorzitter, de secretaris en de penningmeester zijn voor ten hoogste twee 

achtereenvolgende driejaarlijkse perioden herkiesbaar, zulks met dien verstande, dat 

indien een aftredend bestuurslid wordt gekozen in een andere functie, te weten die 

van voorzitter, secretaris of penningmeester, zijn onafgebroken zittingsduur in het 

bestuur de twaalf jaar nimmer mag overschrijden. 

4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door bedanken en door overlijden. 
 

Voorgesteld besluit: 

De AV besluit om aftredende bestuursleden voor ten hoogste twee achtereenvolgende perioden van 
drie jaar herkiesbaar te stellen, met dien verstande dat indien een aftredend bestuurslid wordt gekozen 
in een andere functie, te weten die van voorzitter, secretaris of penningmeester, zijn onafgebroken 
zittingsduur in het bestuur de twaalf jaar nimmer mag overschrijden. 
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