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STATUTEN 

Artikel 1. Naam, zetel, duur 

1.1.  De vereniging draagt de naam: Koninklijke Nederlandse Roeibond en 

wordt afgekort als KNRB. 

  Zij is gevestigd te Amsterdam. 

  De vereniging is opgericht op eenentwintig januari negentienhonderd 

zeventien en is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

1.2.  De vereniging zal verder: “KNRB” worden genoemd. 

Artikel 2. Doel 

2.1.  De KNRB stelt zich ten doel de roeisport te bevorderen. 

  Hij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg met alle hem ter 

beschikking staande middelen. 

Artikel 3. Leden 

3.1.  Leden kunnen zijn in Nederland gevestigde verenigingen, met 

volledige rechtsbevoegdheid, die zich (mede) de bevordering van de 

roeisport ten doel stellen, mits die verenigingen in overwegende mate 

natuurlijke personen als leden kennen en haar statuten en reglementen 

niet in strijd zijn met die van de KNRB. Deze leden worden in de 

statuten en reglementen nader aangeduid als: “Lidvereniging” of 

“Lidverenigingen”. 

3.2.  De KNRB houdt een register aan waarin de namen en adressen van de 

Lidverenigingen zijn opgenomen. 

Artikel 4. Ereleden en begunstigers 

4.1.  De KNRB kent ereleden en begunstigers, welke geen leden van de 

KNRB in de zin van de wet zijn. 

4.2.  Ereleden kunnen alleen zijn natuurlijke personen, daartoe door de 

algemene vergadering benoemd. 

4.3.  Begunstigers kunnen alleen zijn in Nederland gevestigde verenigingen 

met volledige rechtsbevoegdheid – wier statuten en reglementen niet in 

strijd mogen zijn met die van de KNRB – gevormd uit twee of meer 

van de in artikel 3 lid 1 bedoelde Lidverenigingen en voorts in 

Nederland gevestigde stichtingen, die op ideële basis met het roeien 

actief zijn en wier statuten en reglementen niet in strijd mogen zijn met 

die van de KNRB. Zij worden als zodanig door het bestuur 

aangenomen en betalen jaarlijks een bijdrage. 

4.4.  Ereleden en begunstigers hebben geen andere rechten en 

verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens deze statuten zijn 
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toegekend of opgelegd. 

4.5.  De KNRB houdt een register aan waarin de namen en adressen van de 

ereleden en van de begunstigers zijn opgenomen. 

Artikel 5. Toelating leden 

5.1.  Het lidmaatschap van de KNRB kan worden verkregen krachtens 

besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid 

van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. 

5.2.  Het verzoek tot toelating dient schriftelijk bij het bestuur te geschieden 

en wordt slechts als zodanig aangemerkt indien bij het verzoek een 

afschrift van de statuten, een uittreksel uit de inschrijving van de 

vereniging in de openbare registers gehouden bij de Kamer van 

Koophandel Nederland, alsmede de reglementen van de desbetreffende 

verenigingen worden overgelegd. 

Artikel 6. Verplichtingen van de Lidverenigingen 

6.1.  De Lidverenigingen van de KNRB zijn verplicht: 

  a. de statuten en de reglementen van de KNRB alsmede de besluiten 

van zijn organen na te leven; 

  b. de belangen van de KNRB en van de roeisport in het algemeen 

niet te schaden; en 

  c. alle overige verplichtingen, welke uit het lidmaatschap van de 

KNRB voortvloeien, te aanvaarden en na te komen. 

6.2.  De Lidverenigingen aanvaarden:  

  a. de toepasselijkheid van het Nationaal Dopingreglement 

Nederlandse Sport, zoals dat thans luidt of te eniger tijd in 

gewijzigde vorm luidt (“Dopingreglement”), en de daaruit 

voortvloeiende verplichtingen;  

  b. dat in geval van (verdenking van een) overtreding van het 

Dopingreglement het Instituut voor Sportrechtspraak (isr.nl) 

bevoegd is daarover in eerste instantie te oordelen op aangeven 

van de aanklager van het Instituut Sportrechtspraak;  

  c. de sancties die op grond van het Dopingreglement aan hen worden 

opgelegd, bij onherroepelijk worden van deze sancties.  

6.3.  De Lidverenigingen zijn verplicht in hun statuten ten genoegen van het 

bestuur van de KNRB een bepaling op te nemen die ertoe strekt, dat  

  a. de leden van de betrokken Lidvereniging verplicht zijn de 

toepasselijkheid van het Dopingreglement en het tuchtreglement 

van de KNRB op hen te aanvaarden en de daaruit voortvloeiende 
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verplichtingen na te komen;  

  b. de leden van de Lidvereniging verplicht zijn te aanvaarden dat in 

geval van (een verdenking van) een overtreding van het 

Dopingreglement of het tuchtreglement van de KNRB, de 

tuchtrechtspraak van de KNRB, zoals neergelegd in of vanwege 

de statuten van de KNRB, waaronder begrepen is de uitoefening 

van tuchtrechtspraak door het Instituut Sportrechtspraak, alsmede 

de wijze waarop beroep kan worden aangetekend tegen een 

uitspraak in eerste instantie, van toepassing is;  

  c. de leden van de Lidvereniging verplicht zijn sancties die op grond 

van het Dopingreglement en tuchtreglement van de KNRB aan 

hen worden opgelegd, bij onherroepelijk worden van deze 

sancties, te aanvaarden; en  

  d. deze sancties een grond kunnen zijn voor ontzetting van een lid uit 

het lidmaatschap van de Lidvereniging en het lid verplicht is deze 

ontzetting te aanvaarden.   

6.4.   Een veilig, integer en schoon sportklimaat verlangt dat leden van 

Lidverenigingen een individuele rechtsverhouding aangaan met de 

KNRB. Deze rechtsverhouding draagt de naam licentie. Het bestuur 

kan ter aanvulling op het huishoudelijk reglement verschillende 

licenties voorstellen aan de algemene vergadering met daarvoor 

geldende voorwaarden. Het bestuur doet daarbij ook een voorstel tot 

vaststelling van de kenmerken van leden van de Lidverenigingen die 

over (een van) deze licenties dienen te beschikken. Zodra een licentie 

is opgenomen in het huishoudelijk reglement, zijn Lidverenigingen 

verplicht te bewerkstelligen dat de betreffende leden zich individueel 

aan deze licentie verbinden. Naast licenties voor de leden van de 

Lidverenigingen kan het bestuur op dezelfde wijze licenties (laten) 

vaststellen en nader uitwerken voor niet-leden van Lidverenigingen die 

betrokken zijn bij enige aspect van de roeisport.  

Artikel 7. Rechtspraak 

7.1.  Op een overtreding van de statuten, reglementen en/of besluiten is de 

tuchtrechtspraak van de KNRB van toepassing, met uitzondering van 

overtredingen op het gebied van doping. De tuchtrechtspraak van de 

KNRB ziet op de Lidverenigingen en tevens op personen die op basis 

van artikel 6.3 en/of 6.4 aan de tuchtrechtspraak van de KNRB 

onderworpen zijn. 
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7.2.  De tuchtrechtspraak van de KNRB vindt plaats door de aanklager, de 

tuchtcommissie en de commissie van beroep op basis van een door de 

algemene vergadering vast te stellen tuchtreglement. 

7.3.  De tuchtrechtspraak van de KNRB is niet van toepassing op 

overtredingen op het gebied van doping. De tuchtrechtspraak op dit 

gebied is uitsluitend voorbehouden aan de aanklager van het Instituut 

Sportrechtspraak, de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak 

en de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak. 

Artikel 8.  Rechtspraak van het Instituut Sportrechtspraak 

8.1.  Ten behoeve van de door het Instituut Sportrechtspraak binnen de 

KNRB uit te oefenen (tucht)rechtspraak sluit de KNRB met het 

Instituut Sportrechtspraak een daartoe strekkende overeenkomst in de 

zin van art. 46 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, krachtens 

welke overeenkomst het uitoefenen van de overeengekomen 

rechtspraak bij de KNRB wordt opgedragen aan het Instituut 

Sportrechtspraak. Het bestuur doet van deze overeenkomst via een 

publicatie mededeling aan de Lidverenigingen. 

8.2.  Het bestuur behoeft voor het aangaan en het wijzigen van de 

overeenkomst met het Instituut Sportrechtspraak de voorafgaande 

goedkeuring van de algemene vergadering.  

8.3.  De aanklager, leden van de tuchtcommissie en van de commissie van 

beroep van het Instituut Sportrechtspraak worden benoemd door het 

bestuur van het Instituut Sportrechtspraak.  

8.4.  Op de website van het Instituut Sportrechtspraak staan vermeld de 

wijze van het benoemen van de aanklager, de kwaliteitseisen waar een 

aanklager aan moet voldoen, bevoegdheden en werkwijze, alsmede de 

mogelijke maatregelen, besluiten die de aanklager kan nemen en 

voorstellen die de aanklager aan betrokkene kan doen, de procesgang 

en de rechten en verplichtingen van de mogelijk in overtreding zijnde 

sporter. 

8.5.  Door de aanklager van het Instituut Sportrechtspraak kunnen de aan 

hem toegekende bevoegdheden worden uitgeoefend volgens het 

Dopingreglement. De aanklager wordt hierin bijgestaan door het 

ambtelijk secretariaat en het juridisch secretariaat van het Instituut 

Sportrechtspraak.  

8.6.  Een door de betrokken sporter geaccepteerd schikkingsvoorstel van de 

aanklager is bindend, zowel voor hem- of haarzelf, de leden van de 
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KNRB als voor de KNRB zelf. Alle leden, organen en commissies van 

de KNRB zijn gehouden mee te werken aan het ten uitvoerleggen van 

de door de aanklager opgelegde sanctie.  

8.7.  Indien een beslissing van de aanklager tot gevolg heeft dat een besluit 

nietig is of wordt vernietigd, kan hieraan noch door de betrokkene 

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.   

8.8.  De door het Instituut Sportrechtspraak uit te oefenen tuchtrechtspraak 

en geschillenbeslechting inzake doping geschiedt in naam, ten 

behoeve, alsmede voor rekening en risico van de KNRB. De KNRB 

vrijwaart het Instituut Sportrechtspraak, zijn aanklagers, zijn 

bestuursleden, zijn tuchtrechters, zijn arbiters, zijn bindend adviseurs, 

zijn mediators, zijn ambtelijk secretariaat, zijn deskundigen en zijn 

juridische adviseurs voor elke aansprakelijkheid ten aanzien van zowel 

de door of namens het Instituut Sportrechtspraak verzorgde 

rechtspleging en mediation, alsmede met betrekking tot de bij de 

oprichting van het Instituut Sportrechtspraak en nadien gekozen en 

toegepaste constructie van rechtspleging door het Instituut 

Sportrechtspraak bij de bond. 

8.9.  Met betrekking tot de aan het Instituut Sportrechtspraak opgedragen 

(tucht)rechtspraak gelden de met het Instituut Sportrechtspraak 

overeengekomen reglementen als de van toepassing zijnde 

reglementen van de KNRB, welke reglementen door het bestuur van 

het Instituut Sportrechtspraak worden vastgesteld en gewijzigd. 

8.10. De van toepassing zijnde reglementen van het Instituut 

Sportrechtspraak treden voor de KNRB in werking op de door het 

bestuur met het Instituut Sportrechtspraak overeengekomen datum, van 

welke datum het bestuur aan de leden via een publicatie mededeling 

doet. Wijzigingen in de desbetreffende reglementen treden in werking 

op de door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak vastgestelde 

datum. Het bestuur doet van deze datum alsmede van de wijzigingen in 

een reglement via een publicatie mededeling aan de leden. De KNRB 

is niet bevoegd zelf een wijziging in een reglement van het Instituut 

Sportrechtspraak aan te brengen. 

8.11. Tenzij in een reglement van het Instituut Sportrechtspraak anders is 

bepaald, zijn de van toepassing zijnde reglementen van het Instituut 
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Sportrechtspraak op de leden en de licentiehouders van de KNRB van 

toepassing volgens de laatste, door het bestuur van het Instituut 

Sportrechtspraak vastgestelde versie, zoals gepubliceerd op de website 

van het Instituut Sportrechtspraak. 

8.12. Overtredingen van dopingbepalingen worden berecht door de 

aanklager, de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak en 

door de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak met 

inachtneming van het Dopingreglement van het Instituut 

Sportrechtspraak met inbegrip van de daarvan deel uitmakende 

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

de Bijlage Whereabouts, alsmede de door de Internationale federatie(s) 

van toepassing verklaarde sportspecifieke dopingbepalingen. 

8.13. De reglementen van het Instituut Sportrechtspraak regelen de 

bevoegdheden en werkwijze van aanklager, de tuchtcommissie en de 

commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak, alsmede de 

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

verplichtingen van het mogelijk in overtreding zijnde lid en/of de 

mogelijk in overtreding zijnde licentiehouder. 

8.14. Voor de duur van de in dit artikel bedoelde overeenkomst zijn de 

aanklager, de tuchtcommissie en de commissie van beroep van het 

Instituut Sportrechtspraak een orgaan van de KNRB. De aanklager, de 

tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut 

Sportrechtspraak spreken recht in naam van de KNRB en hun 

uitspraken gelden als uitspraken van de KNRB. 

8.15. Een uitspraak van de tuchtcommissie van het Instituut 

Sportrechtspraak en van de commissie van beroep van het Instituut 

Sportrechtspraak is bindend, zowel voor de betrokken licentiehouders, 

de leden van de KNRB als voor de KNRB zelf. 

8.16. Alle leden, organen en commissies van de KNRB zijn gehouden mee 

te werken aan het tot stand komen van een uitspraak van de 

tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak en/of van de 

commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak en zij zijn 

tevens gehouden mee te werken aan het ten uitvoer leggen van de door 

deze commissies opgelegde straffen. 

8.17. Wanneer de reglementering daarin voorziet, kunnen leden en/of 

licentiehouders van de KNRB die door de commissie van beroep van 

het Instituut Sportrechtspraak tuchtrechtelijk zijn bestraft hiervan in 
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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 het Instituut Sportrechtspraak zijn alsdan op die beroepsprocedure 

niet van toepassing. 

Artikel 9. Einde lidmaatschap 

9.1.  Het lidmaatschap eindigt: 

  a. door opzegging door de Lidvereniging; 

  b. door opzegging namens de KNRB. Deze kan slechts geschieden 

wanneer een Lidvereniging heeft opgehouden aan de vereisten 

van het lidmaatschap te voldoen, wanneer een Lidvereniging niet 

voldoet aan het bepaalde in artikel 6.2, 6.3 en/of 6.4, alsook 

wanneer redelijkerwijze van de KNRB niet kan worden gevergd 

het lidmaatschap te laten voortduren; 

  c. wanneer de Lidvereniging ophoudt te bestaan; 

  d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer 

een Lidvereniging in strijd met de statuten, reglementen of 

besluiten van organen van de KNRB handelt of de KNRB op 

onredelijke wijze benadeelt. 

9.2.  Opzegging namens de KNRB geschiedt door het bestuur. 

9.3.  Opzegging van het lidmaatschap door de Lidvereniging of door de 

KNRB kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het 

bondsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier 

weken. Echter, het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd 

indien van de KNRB of van de Lidvereniging redelijkerwijze niet kan 

worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. 

9.4.  Een opzegging anders dan overeenkomstig het bepaalde in lid 3 doet 

het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende 

op de datum waartegen was opgezegd. 

9.5.  Indien het bestuur van de KNRB het lidmaatschap van een 

Lidvereniging die niet voldoet aan haar uit artikel 6.2, 6.3 en / of 6.4 

voortvloeiende verplichtingen wil opzeggen, kan het daartoe slechts 

overgaan (a) nadat het bestuur de betrokken Lidvereniging gedurende 

een periode van ten minste zes maanden in de gelegenheid heeft 

gesteld alsnog aan deze verplichting te voldoen en (b) indien het naar 

het uitsluitende oordeel van het bestuur van de KNRB vaststaat dat met 

de nietnakoming van deze verplichting belangen van de roeisport 
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worden geschaad. 

9.6.  Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de KNRB 

krachtens het bepaalde in lid 1 sub b van dit artikel, staat de betrokken 

Lidvereniging binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving 

van het besluit, beroep open op de algemene vergadering. De 

Lidvereniging wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk en met opgave 

van redenen van het besluit in kennis gesteld. Gedurende de 

beroepstermijn en hangende het beroep is de Lidvereniging geschorst. 

9.7.  De Lidvereniging is niet bevoegd door opzegging van het lidmaatschap 

een besluit, waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de 

Lidverenigingen zijn verzwaard, te harer opzichte uit te sluiten. 

9.8.  Ontzetting uit het lidmaatschap van Lidverenigingen geschiedt 

krachtens besluit van de tuchtcommissie. Van een dergelijk besluit tot 

ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokken Lidvereniging 

binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het 

besluit, beroep open op de algemene vergadering. De Lidvereniging 

wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk en met opgave van redenen 

van het besluit in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en 

hangende het beroep is het lid geschorst. 

9.9.  Behoudens het recht aan de beraadslagingen deel te nemen op de 

algemene vergadering waar hun schorsing – waaronder begrepen een 

besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de KNRB – wordt 

behandeld, zijn alle rechten welke uit het lidmaatschap voortvloeien, 

ten aanzien van geschorste Lidverenigingen opgeschort. 

9.10. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een bondsjaar eindigt, blijft 

de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 

Artikel 10. Einde van de rechten en verplichtingen van ereleden en  

      begunstigers 

10.1. De rechten en verplichtingen van ereleden en begunstigers eindigen 

voor wat betreft natuurlijke personen door overlijden, en voor wat 

betreft verenigingen door ophouden te bestaan. Overigens kunnen in 

het algemeen de rechten en verplichtingen van ereleden en 

begunstigers te allen tijde wederzijds door opzegging worden 

beëindigd, met dien verstande dat de eventuele jaarlijkse bijdrage over 

het lopende bondsjaar voor het geheel verschuldigd blijft. 

10.2. Opzegging namens de KNRB geschiedt door het bestuur voor wat 

betreft de begunstigers en voor de ereleden krachtens besluit van de 
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algemene vergadering, genomen met een meerderheid van twee/derde 

van de geldig uitgebrachte stemmen. 

Artikel 11. Jaarlijkse bijdrage en overige geldmiddelen 

11.1. De Lidverenigingen en begunstigers zijn gehouden tot het betalen van 

een jaarlijkse bijdrage die bij huishoudelijk reglement zal worden 

vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die 

een verschillende bijdrage betalen. 

11.2. Behoudens de ereleden, die geen bijdrage zijn verschuldigd, is het 

bestuur bevoegd in bij huishoudelijk reglement te bepalen gevallen 

gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen 

van een bijdrage te verlenen. 

11.3. Naast de bijdragen van de Lidverenigingen en begunstigers bestaan de 

geldmiddelen uit subsidies, erfstellingen, legaten, schenkingen, 

hoofdelijke omslagen, opgelegde boeten en andere wettige baten. 

Artikel 12. Organen van de KNRB 

12.1. Organen van de KNRB zijn: het bestuur, de algemene vergadering, de 

financiële advies commissie, de aanklager, de tuchtcommissie en de 

commissie van beroep. Eveneens zijn organen van de KNRB de 

aanklager van het Instituut Sportrechtspraak, de tuchtcommissie van 

het Instituut Sportrechtspraak en de commissie van beroep van het 

Instituut Sportrechtspraak en alle overige personen en commissies die 

krachtens de statuten door de algemene vergadering belast zijn met een 

nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene 

vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend. 

12.2. De organen van de KNRB als bedoeld in lid 1 bezitten geen 

rechtspersoonlijkheid. 

Artikel 13. Onverenigbaarheden 

13.1. Onverenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur van de KNRB is 

lidmaatschap van het bestuur van een Lidvereniging, het zijn van 

verenigingsvertegenwoordiger, het lidmaatschap van de 

tuchtcommissie, het lidmaatschap van de commissie van beroep, het 

zijn van aanklager, het zijn van aanklager van het Instituut 

Sportrechtspraak, het lidmaatschap van de tuchtcommissie van het 

Instituut Sportrechtspraak, het lidmaatschap van de commissie van 

beroep van het Instituut Sportrechtspraak en het lidmaatschap van de 

financiële advies commissie. 

13.2. Het zijn van werknemer van de KNRB is onverenigbaar met het 
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lidmaatschap van het bestuur van de KNRB, het zijn van 

verenigingsvertegenwoordiger, het lidmaatschap van de 

tuchtcommissie, het lidmaatschap van de commissie van beroep en van 

de financiële advies commissie. 

Artikel 14. Bestuur 

14.1. Het bestuur bestaat uit ten minste zeven meerderjarige personen die 

allen Nederlandse ingezetenen zijn. De bestuursleden worden door de 

algemene vergadering benoemd uit de leden van de Lidverenigingen. 

Het aantal bestuursleden wordt, behoudens het in de eerste zin 

bepaalde, op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering 

vastgesteld. 

14.2. Het bestuur kent een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, 

een vice-voorzitter en ten minste drie commissarissen. 

14.3. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden in functie 

benoemd. 

14.4. Kandidaatstelling wordt geregeld bij huishoudelijk reglement. 

Artikel 15. Erevoorzitterschap 

15.1. Er kan een erevoorzitter en/of erevoorzittende vereniging zijn, welke 

titel wordt toegekend door de algemene vergadering op voorstel van 

het bestuur. 

15.2. Zodanig erevoorzitterschap vermeerdert of vermindert overigens niet 

de rechten en verplichtingen welke voor een Lidvereniging uit het 

lidmaatschap voortvloeien. 

15.3. De titel van erevoorzittende vereniging is gebonden aan het 

lidmaatschap van de vereniging. 

15.4. Het erevoorzitterschap eindigt op de overeenkomstige wijze als is 

voorzien voor ereleden in artikel 10. 

Artikel 16. Einde bestuurslidmaatschap 

16.1. 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. 

16.2. Elk bestuurslid treedt drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door 

het bestuur op te maken rooster van aftreding. 

16.3. Aftredende bestuursleden zijn voor ten hoogste twee 

achtereenvolgende driejaarlijkse perioden herkiesbaar, zulks met dien 

verstande, dat indien een aftredend bestuurslid wordt gekozen in een 
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andere functie, te weten die van voorzitter, secretaris of 

penningmeester, zijn onafgebroken zittingsduur in het bestuur de 

twaalf jaar nimmer mag overschrijden. 

16.4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door bedanken en door 

overlijden. 

Artikel 17. Bestuursfuncties – besluitvorming van het bestuur 

17.1. Het bestuur wijst uit zijn midden een vice-voorzitter aan en verdeelt 

overigens met inachtneming van het bepaalde in artikel 14 lid 3 

onderling de taken. 

17.2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door een door de 

voorzitter daartoe aan te wijzen persoon, die al of niet deel uitmaakt 

van het bestuur, notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist 

worden vastgesteld en ondertekend. 

17.3. Het in de bestuursvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter 

dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. 

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover 

gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt 

echter onmiddellijk na het uitspreken van het hiervoor bedoelde 

oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming 

plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de 

oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, 

een aanwezig bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming 

vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

17.4. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming 

indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat 

tegenstrijdig is met het belang bedoeld in artikel 18 lid 2. Wanneer 

hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit 

genomen door de algemene vergadering. 

17.5. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de 

vergaderingen en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.   

Artikel 18. Bestuurstaak 

18.1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast 

met het besturen van de KNRB. 

18.2. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van het bestuur zich 

naar het belang van de KNRB en de met haar verbonden organisatie. 

18.3. Indien het aantal bestuursleden beneden de zeven is gedaald blijft het 

bestuur bevoegd. Het is echter verplicht op de eerstvolgende algemene 
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vergadering de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan 

de orde te stellen. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden 

berust het bestuur tijdelijk bij één of  meer door de financiële advies 

commissie aan te wijzen persoon/personen.  

18.4. Het bestuur is bevoegd zich onder zijn verantwoordelijkheid in zijn 

taak te doen bijstaan door: 

  a. een financiële advies commissie waarvan de leden op voordracht 

van het bestuur worden benoemd door de algemene vergadering; 

  b. andere commissies waarvan de leden door het bestuur worden 

benoemd. 

18.5. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het 

kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het besluiten 

van overeenkomsten waarbij de KNRB zich als borg of hoofdelijk 

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt. 

18.6. Het bestuur stelt met inachtneming van de doelstelling van de KNRB 

een plan houdende een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem 

op en herziet dit plan zo nodig. Hierin wordt in elk geval opgenomen 

dat met betrekking tot betalingen het “vier ogen principe” wordt 

toegepast.  

18.7. Het bestuur heeft een procedure op basis waarvan belanghebbenden 

klachten kenbaar kunnen maken, een klokkenluidersregeling en een 

integriteits- en fraudebeleid. 

18.8. Het bestuur draagt zorg voor de handhaving van de integriteits- en 

ethische normen zoals vastgelegd in het integriteitsbeleid en stelt een 

procedure vast voor handhaving van de integriteits- en ethische 

normen en voor de omgang met schending van deze normen. 

18.A. Vertegenwoordiging 

18.A.1. Het bestuur vertegenwoordigt de KNRB.  

18.A.2. De KNRB wordt voorts vertegenwoordigd door twee gezamenlijk 

handelende leden van het bestuur.   

18.A.3. Het bestuur of twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur 

kunnen een ander lid van het bestuur of een derde schriftelijk 

machtigen om de KNRB te vertegenwoordigen in de gevallen en onder 

de voorwaarden die uit de verstrekte volmacht blijken.  

18.A.4. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en van de 

gezamenlijk handelende leden van het bestuur kan niet worden beperkt 

of aan voorwaarden worden gebonden. De 
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vertegenwoordigingsbevoegdheid van personen aan wie een volmacht 

is verleend, kan in die volmacht naar aard en omvang worden beperkt 

en/of aan voorwaarden worden gebonden.  

18.A.5. De directeur is bevoegd de KNRB te vertegenwoordigen binnen de 

door het bestuur aan de directeur verleende volmacht.  

Artikel 19. Jaarverslag, rekening en verantwoording 

19.1. Het bondsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december. 

19.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de KNRB 

zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde zijn rechten 

en verplichtingen kunnen worden gekend. 

19.3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden 

na afloop van het bondsjaar, behoudens verlenging van deze termijn 

door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet onder 

overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening 

en verantwoording over zijn in het afgelopen bondsjaar gevoerde 

beheer. Na verloop van die termijn kan ieder lid deze rekening en 

verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. Het jaarverslag en 

het financieel verslag worden ondertekend door de leden van het 

bestuur. Heeft een lid van het bestuur de stukken niet ondertekend dan 

wordt hiervan onder opgave van de redenen melding gemaakt. 

19.4. De algemene vergadering benoemt op voorstel van het bestuur een 

registeraccountant, die geen deel mag uitmaken van het bestuur of van 

commissies van de KNRB. De registeraccountant onderzoekt de 

rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene 

vergadering verslag van zijn bevindingen uit. 

19.5.  Goedkeuring door de algemene vergadering van de balans en van de 

staat van lasten met toelichting gebeurt nadat is kennis genomen van 

het verslag van de accountant. Goedkeuring strekt het bestuur niet tot 

décharge. Hierover zal separaat worden besloten.  

19.6.  Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 

gedurende zeven jaar te bewaren.   

Artikel 20. Algemene vergaderingen 

20.1. Aan de algemene vergadering komen in de KNRB alle bevoegdheden 

toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 

20.2. Jaarlijks wordt ten minste een algemene vergadering gehouden 

uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het bondsjaar, doch bij 

voorkeur in de maand maart. 
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20.3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het 

bestuur dit wenselijk oordeelt. 

20.4. Voorts is het bestuur, op schriftelijk verzoek van ten minste een 

zodanig aantal Lidverenigingen als bevoegd is tot het uitbrengen van 

een/tiende gedeelte van de stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van 

een algemene vergadering, op een termijn van niet langer dan vier 

weken. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg 

wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan 

door oproeping overeenkomstig artikel 24 of bij advertentie in ten 

minste een ter plaatse, waar de KNRB is gevestigd, veel gelezen 

landelijk dagblad. 

Artikel 21. Toegang en stemrecht 

21.1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle Lidverenigingen van 

de KNRB, de bestuursleden, de ereleden en de begunstigers. Geen 

toegang hebben geschorste Lidverenigingen en geschorste 

bestuursleden behoudens in het geval bedoeld in artikel 9 lid 9.  

21.2. Over de toelating van anderen dan de in lid 1 bedoelde personen beslist 

het bestuur. 

21.3. Elke Lidvereniging brengt één stem uit voor elke tweehonderd van zijn 

leden of een gedeelte daarvan, welke het telt met dien verstande dat uit 

deze hoofde ten hoogste vijf stemmen worden uitgebracht. 

21.4. Ereleden, begunstigers en bestuursleden hebben een adviserende stem. 

21.5. Een Lidvereniging kan niet zijn stem door een schriftelijk daartoe 

gemachtigd andere Lidvereniging doen uitbrengen. Een 

verenigingsvertegenwoordiger kan slechts één Lidvereniging 

vertegenwoordigen. 

21.6.  Stemgerechtigde leden kunnen in de algemene vergadering hun 

stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch 

communicatiemiddel. Het bestuur kan hieraan nadere voorwaarden 

verbinden of besluiten dat deze mogelijkheid voor een bepaalde 

algemene vergadering niet wordt geboden.   

21.7.  Voor de toepassing van het stemmen door middel van een elektronisch 

communicatiemiddel draagt het bestuur ervoor zorg dat de 

stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden 

geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen 

ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.  

21.8. Het bestuur zorgt er in de in lid 6 bedoelde vergaderingen voor dat de 
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stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan 

deelnemen aan de beraadslaging.  

21.9.  Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een 

elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, maar niet eerder 

dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden 

gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden 

uitgebracht.  

Artikel 22. Voorzitterschap, notulen 

22.1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of de 

vicevoorzitter. Ontbreken beiden dan treedt een van de andere door het 

bestuur aan te wijzen bestuursleden als voorzitter op. Wordt ook op 

deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de 

vergadering zelf in haar leiding. 

22.2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of 

een andere door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen 

gemaakt, die door de algemene vergadering worden vastgesteld waarna 

de voorzitter en secretaris deze ondertekenen. Zij die de vergadering 

bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde 

doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal 

wordt ter kennis van de leden gebracht. 

Artikel 23. Besluitvorming van de algemene vergadering 

23.1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter 

dat door de algemene vergadering een besluit is genomen is beslissend. 

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover 

gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

23.2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid 

bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe 

stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, 

indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk 

geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze 

nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 

stemming. 

23.3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle 

besluiten van de algemene vergadering genomen met een gewone 

meerderheid van stemmen. 

23.4. Indien aan de in de artikelen 26.3 (Statutenwijziging) en artikel 27.3 

(Ontbinding) bedoelde voorschriften niet kan worden voldaan, dan zal 
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een tweede vergadering moeten worden bijeengeroepen en gehouden 

binnen vier weken daarna, waarin over de voorstellen, zoals die in de 

vorige vergadering aan de orde zijn geweest, ongeacht het aantal 

vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen met 

inachtneming van de voor het nemen van de aan de orde komende 

voorstellen krachtens deze statuten vereiste meerderheid van de 

uitgebrachte geldige stemmen. 

23.5. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te 

zijn uitgebracht. 

23.6. Indien bij verkiezing van personen niemand de vereiste meerderheid 

heeft verkregen heeft een tweede stemming – of in geval van een 

kandidaatstelling een tweede stemming tussen de voorgedragen 

kandidaten – plaats. Heeft dan wederom niemand de vereiste 

meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij 

één persoon de vereiste meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen 

twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde 

herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) 

wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij die voorafgaande 

stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die 

voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is 

bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer 

dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie 

van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen 

worden uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de 

stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. 

23.7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing 

van personen, dan is het voorstel verworpen. 

23.8. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een 

schriftelijke stemming gewenst acht of een van de stemgerechtigden 

zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij 

ongetekende gesloten briefjes. 

23.9  Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een stemgerechtigde 

hoofdelijke stemming verlangt. 

Artikel 24. Bijeenroeping algemene vergadering 

24.1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. 

Het oproepen geschiedt schriftelijk aan de adressen van de 

Lidverenigingen, ereleden en begunstigers volgens de registers 
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bedoeld in de artikelen 3 en 4. De termijn van oproeping bedraagt ten 

minste drie weken. De termijn van oproeping van de in artikel 23.4 

bedoelde tweede vergadering is in afwijking daarvan ten minste vijf 

dagen. 

24.2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, 

onverminderd het bepaalde in de artikelen 21 en 22. 

24.3. Indien een Lidvereniging hiermee instemt, kan de bijeenroeping 

geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en 

reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel is 

bekend gemaakt. 

24.4. Bij de oproeping wordt tevens vermeld of toepassing wordt gegeven 

aan de mogelijkheid om door middel van een elektronisch 

communicatiemiddel deel te nemen aan de vergadering en eventueel 

welke aanvullende voorwaarden daarbij gelden.  

Artikel 25. Totstandkoming en wijziging van reglementen 

25.1. Naast het in artikel 7 genoemde tuchtreglement, stelt de algemene 

vergadering een huishoudelijk reglement en een reglement voor 

roeiwedstrijden vast. 

25.2. Besluiten tot vaststelling en wijziging van het huishoudelijk reglement, 

het reglement voor roeiwedstrijden, het tuchtreglement dan wel een 

reglement als bedoeld in artikel 25.6 kunnen slechts worden genomen 

met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig 

uitgebrachte stemmen. 

25.3. Het huishoudelijk reglement dat niet in strijd mag zijn met de wet, ook 

waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten, zal onder 

meer nadere regels geven omtrent de rechten en verplichtingen van de 

leden, ereleden en begunstigers; de werkwijze en de taakverdeling 

binnen het bestuur, de geldmiddelen, het bondsbureau van de KNRB, 

onderwerpen van orde in de algemene vergadering alsmede de soorten 

van permanente commissies. 

25.4. Het reglement voor roeiwedstrijden bevat de regels met betrekking tot 

roeiwedstrijden. 

25.5. Het tuchtreglement bevat de regeling van interne rechtspraak en 

tuchtrechtspraak voor hen die op basis van artikel 6.3 en/of 6.4 aan de 

tuchtrechtspraak van de KNRB onderworpen zijn en de mogelijkheid 

tot het opleggen van sancties, waaronder schorsing en ontzetting, tenzij 

in deze statuten anders is bepaald. 
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25.6. De algemene vergadering besluit voorts tot het vaststellen van 

reglementen voor onderwerpen die niet zijn geregeld bij huishoudelijk 

reglement, reglement voor roeiwedstrijden of tuchtreglement  

Artikel 26. Statutenwijziging 

26.1. In de statuten van de KNRB kan geen verandering worden gebracht 

dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is 

opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van statuten zal 

worden voorgesteld. 

26.2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van 

een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten gelijktijdig 

met de oproeping een afschrift van dat voorstel, waarin de 

voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen aan alle leden, 

bestuursleden, ereleden en begunstigers toezenden en een afschrift als 

voor bedoeld op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage 

leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt 

gehouden. 

26.3. Het besluit tot statutenwijziging kan door de algemene vergadering 

slechts worden genomen met ten minste twee derde van het aantal 

uitgebrachte geldige stemmen, in een algemene vergadering waarin ten 

minste twee derde van de leden aanwezig is. 

26.4. Indien aan het in het vorige lid bedoelde voorschrift niet kan worden 

voldaan, dan is het bepaalde in artikel 23 lid 4 van overeenkomstige 

toepassing. 

26.5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een 

notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder 

bestuurslid bevoegd. 

Artikel 27. Ontbinding 

27.1. De KNRB kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 

vergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van het vorige artikel is 

van overeenkomstige toepassing. 

27.2. Een besluit tot ontbinding kan door de algemene vergadering slechts 

worden genomen met ten minste drie vierde van het aantal geldig 

uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin een aantal 

Lidverenigingen is vertegenwoordigd dat gezamenlijk ten minste drie 

vierde van het totale aantal stemmen kan uitbrengen dat alle 

Lidverenigingen, indien vertegenwoordigd, tezamen zouden kunnen 

uitbrengen. 
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27.3. Indien aan het in het vorige lid bedoelde voorschrift niet kan worden 

voldaan, dan is het bepaalde in artikel 23 lid 4 van overeenkomstige 

toepassing. 

27.4. Het batig saldo vervalt aan de Lidverenigingen, onder hen te verdelen 

in evenredigheid van hun geldelijke bijdragen over het laatst verlopen 

bondsjaar. 

Artikel 28. Slotbepalingen  

28.1.  Het ter beschikking stellen of ter inzage leggen van informatie kan 

gebeuren door deze informatie toegankelijk te maken voor de leden op 

de website of enige andere via een elektronisch communicatiemiddel te 

bereiken plaats van de KNRB.  

28.2.  Aan een bijeenkomst of vergadering kan worden deelgenomen via 

telefoon of elektronisch communicatiemiddel, mits de identiteit van de 

niet-lijfelijk aanwezige(n) voldoende kan worden vastgesteld, deze 

wijze van deelnemen door de fungerend voorzitter wordt goedgekeurd 

en hiervan in de notulen of het verslag melding wordt gemaakt.  


