
 

 

De AV wordt gevraagd de statuten vast te stellen 
 

 
Wijzingen op hoofdlijnen 
 

1. Als Olympische sportbond voldoet de KNRB aan de Minimale Kwaliteitseisen (MKE) die de 
sporten, verenigd in NOC*NSF, met elkaar hebben afgesproken. Eén van de Minimale 
Kwaliteitseisen over een schone, eerlijke en veilige sport bepaalt dat een sport moet 
beschikken over een onafhankelijk aanklager op het terrein van doping, seksuele intimidatie 
en matchfixing. De KNRB is voor doping aangesloten bij ISR en maakt gebruik van de 
aanklager ISR. Voor seksuele intimidatie en voor matchfixing wordt de aanklager bij de KNRB 
ingesteld. Het streven is om in de toekomst voor seksuele intimidatie en matchfixing met ISR 
te gaan samenwerken en gebruik te maken van de aanklager van ISR.  

2. De mogelijkheid wordt gecreëerd om de ledenvergadering digitaal te organiseren. Op dit 
moment is de digitale ledenvergadering mogelijk vanwege de tijdelijke wet COVID-19, maar 
door de mogelijkheid in de statuten op te nemen wordt het mogelijk een algemene 
vergadering digitaal te organiseren. 

3. Om te voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, zijn meerdere artikelen (zie 
hier onder) toegevoegd aan de statuten. Per 1 juli 2021 moeten alle rechtspersonen aan 
deze wet voldoen. De WBTR regelt positie en plichten van de bestuurders, aansprakelijkheid, 
stelt regels over belangenverstrengeling en financieel beleid. Naast de KNRB moeten al onze 
Lidverenigingen voldoen aan de WBTR, waarvoor een statutenwijziging nodig is. Deze 
wijziging vanwege de WBTR kan worden doorgevoerd bij de eerstvolgende geplande 
wijziging van de statuten.  

4. Het hoofdlettergebruik is geüniformeerd. Conform de omschrijving in de statuten, is het 
huishoudelijk reglement en algemene vergadering geschreven niet in hoofdletters maar in 
kleine letters.  

5. De tekst is in verschillende artikelen aangepast ten behoeve van de leesbaarheid en 
begrijpelijkheid.  

 
Wijzigingen specifiek 
 
Artikel 7.2  
De aanklager is benoemd. 
 
Artikel 8.1  
De tekst is verhelderd ten opzichte van de oorspronkelijke tekst. 
 
Artikel 8.9  
‘Alsmede is gewijzigd in ‘als’. Daarmee is duidelijk dat het bestuur ISR niet de reglementen van de 
KNRB kan aanpassen. Op deze manier sluit het ook aan bij het zesde opsommingsteken in art. 2.5 van 
de licentievoorwaarden.  
 
Artikel 9.1 
Lid gewijzigd in Lidvereniging. 



 

Artikel 12.1  
Als orgaan van de KNRB zijn benoemd, de aanklager en de financiële adviescommissie: De FAC omdat 
vanwege de WBTR deze commissie kan bepalen wie als bestuurder optreedt wanneer het gehele 
bestuur wegvalt. Door de FAC als orgaan te benoemen, wordt deze steviger verankerd. De aanklager 
moet als orgaan van de KNRB in de statuten verankerd zijn.  
 
Artikelen 17, 18 en 18a  
De wijzigingen zijn aangebracht vanwege de WBTR. Deze zijn deels verplicht om in de statuten op te 
nemen (18.3), de overige artikelen om het behoorlijk bestuur zoals bedoeld in de WBTR, te 
waarborgen. 18a beschrijft de vertegenwoordigingsbevoegdheid, uitwerking art 45 boek 2 BW, 
waarvan het gebruikelijk is om dit in statuten op te nemen.  
 
Artikel 18.3: de FAC wijst bestuurder aan: als het gehele bestuur wegvalt, is de kans groot dat er 
besluiten genomen moeten worden met een financiële component. De FAC kan hierop toezien.  
 
Artikel 21, lid 6 – 9  
Betreft digitaal stemmen.  
 
Artikel 24. Lid 4  
De wet bepaalt dat bij de oproeping van de av wordt meegedeeld onder welke voorwaarden digitaal 
kan worden gestemd. Daarom aanpassing in de statuten.  
 
Artikel 28  
Om zeker te stellen dat de schriftelijke oproep digitaal mag plaatsvinden, is dit statutair verankerd.   


