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Begripsomschrijvingen 
 
In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 
1. algemene vergadering, het orgaan van de gewone leden als bedoeld in artikel 2:40 

van het Burgerlijk Wetboek en artikel 21 van de statuten; 
2. bijzondere leden, de als zodanig – met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 

van de statuten en dit reglement – toegelaten stichtingen en verenigingen met 
volledige rechtsbevoegdheid welke, zonder aan de competities van de KNHB deel te 
nemen, een aan of met de hockeysport nauw verwante doelstelling hebben; 

3. boekjaar, het boekjaar van de KNHB dat gelijk is aan het kalenderjaar; 
4. bondsbestuur, het orgaan als bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek en 

artikel 14 van de statuten, te weten het bestuur van de KNHB;  
5. bondsbureau, het bureau als bedoeld in artikel 17 van de statuten; 
6. bondscommissie, een commissie die het bondsbestuur in de uitoefening van zijn taak 

bijstaat, waarvan de taak en de (wijze van) samenstelling is geregeld in dit reglement; 
7. bondsjaar, het verenigingsjaar van de KNHB, dat loopt van 1 juli van enig jaar tot en 

met 30 juni van het daaropvolgende jaar;  
8. bondsreglement, het reglement als bedoeld in artikel 9.4. van dit reglement; 
9. buitengewone leden, de (rechts)personen als bedoeld in artikel 6 lid 3 van de 

statuten, die geen lid van de KNHB zijn in de zin van de wettelijke bepalingen van 
boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, die wel toegang tot de algemene vergadering 
hebben, waar zij – na daartoe toestemming van de voorzitter van de algemene 
vergadering verkregen te hebben – wel spreekrecht, maar geen stemrecht hebben en 
die (mede-)onderworpen zijn aan de statuten en reglementen van de KNHB en haar 
organen, waaronder met name is begrepen de tuchtrechtspraak, zoals blijkt uit artikel 
11 van de statuten; 

10. commissie van beroep, het orgaan van de KNHB als bedoeld in artikel 30 van de 
statuten; 

11. competitieleiding, een of meer door het bondsbestuur aangestelde competitieleiders 
casu quo coördinatoren Jongste Jeugd district die verantwoordelijk zijn voor de 
organisatie van de bonds- en districtscompetities en –speelreeksen;  

12. competities, door de KNHB uitgeschreven of goedgekeurde reeksen van wedstrijden 
van een vast aantal teams, te spelen over een bepaalde periode volgens daartoe 
strekkende voorschriften met betrekking tot de organisatie, het programma, het 
puntensysteem, de eindrangschikking en alles wat daarmee samenhangt; 

13. district, een door geografische grenzen afgebakende bestuurseenheid binnen de 
KNHB als bedoeld in artikel 4 leden 2 en 3 van de statuten; 

14. financiële commissie, het orgaan van de KNHB als bedoeld in artikel 26 van de 
statuten; 

15. geschillencommissie Hoofdklasse, het orgaan van de KNHB als bedoeld in artikel 
13 van de statuten, dat overeenkomstig het reglement geschillenbeslechting 
Hoofdklasse geschillen tussen geregistreerde spelers en verenigingen beslecht;  

16. gewone leden, de verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid als bedoeld in 
artikel 6 lid 2 van de statuten, die lid van de KNHB zijn in de zin van de wettelijke 
bepalingen van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; 

17. kandidaat-leden, de als zodanig - met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 
van de statuten en dit reglement - toegelaten verenigingen met volledige 
rechtsbevoegdheid; 

18. KNHB, de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid als bedoeld in artikel 2 lid 1 
van de statuten, voluit genaamd: Koninklijke Nederlandse Hockey Bond; 

19. langs elektronische weg, indien degene met wie wordt gecommuniceerd hiermee 
instemt, kunnen schriftelijke mededelingen aan respectievelijk van (organen van) de 
KNHB geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en 
reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de (organen van de) KNHB 
respectievelijk degene met wie wordt gecommuniceerd voor dit doel bekend is 
gemaakt aan degene met wie wordt gecommuniceerd respectievelijk de (organen van 
de) KNHB; 

20. leden, zowel de gewone leden als de buitengewone leden van de KNHB als bedoeld in 
artikel 6 van de statuten, voor zover in de statuten of dit reglement geen nader 
onderscheid wordt gemaakt of het tegendeel uit het zinsverband blijkt; 

21. leden-rechtspersonen, de gewone leden als bedoeld in artikel 6 lid 2 van de 
statuten, de buitengewone leden als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub c van de statuten (de 



  
 

kandidaat-leden) en de buitengewone leden als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub d van de 
statuten (de bijzondere leden); 

22. najaarsvergadering, de algemene vergadering van de KNHB als bedoeld in artikel 20 
lid 1 sub b van de statuten; 

23. seizoen, de tijdsperiode, die loopt van 1 juli van enig jaar tot en met 30 juni van het 
daaropvolgende jaar, waarin de door de KNHB georganiseerde competities worden 
gespeeld;  

24. statuten, de statuten van de KNHB; 
25. team, de aan een wedstrijd deelnemende combinatie van leden van een lid-

rechtspersoon of van de KNHB; 
26. toernooien, reeksen van wedstrijden tussen twee of meer teams, te spelen in een 

bepaalde periode volgens daartoe strekkende voorschriften; 
27. tuchtcommissie, het orgaan van de KNHB als bedoeld in artikel 27 van de statuten; 
28. vereniging, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, met als doel het 

beoefenen van de hockeysport, die als lid-rechtspersoon is toegelaten tot de KNHB; 
29. verenigingsleden, de personen die als lid toetreden of zijn toegetreden tot een lid-

rechtspersoon; 
30. verenigingsnieuwsbrief, de nieuwsbrief die door de KNHB aan de verenigingen 

wordt verstuurd; 
31. voorjaarsvergadering, de algemene vergadering van de KNHB als bedoeld in artikel 

20 lid 1 sub a van de statuten;  
32. wedstrijd, veldhockeywedstrijd, zaalhockeywedstrijd en/of rolstoelhockeywedstrijd; 
33. werkdag, een dag van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd de feestdagen zoals 

genoemd in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet. 



  
 

Artikel 1 KNHB 
1. De KNHB is aangesloten bij: 

a. het Nederlands Olympisch Comité/Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF); 
b. de Fédération Internationale de Hockey (FIH); 
c. de European Hockey Federation (EHF). 

2. De KNHB is op 8 oktober 1898 opgericht onder de naam Nederlandsche Hockey- en 
Bandy Bond en is vanaf 1 september 1935 genaamd: Nederlandsche Hockey Bond. 
Sinds 8 oktober 1938 is de KNHB gerechtigd het predicaat ‘Koninklijke’ in haar naam 
te voeren. Vanaf 6 februari 1973 draagt de vereniging de naam Koninklijke 
Nederlandse Hockey Bond. 

3. Het bondsbestuur vertegenwoordigt de KNHB nationaal en internationaal, zowel bij de 
in lid 1 genoemde organisaties als bij andere organisaties.  

 
 
Artikel 2 Toelating rechtspersonen tot het lidmaatschap  
 
Artikel 2.1 Aanvraag toelating als kandidaat-lid  
1. a. Een vereniging die kandidaat-lid van de KNHB wenst te worden, dient daartoe vóór 

1 januari voorafgaande aan het bondsjaar waarin de vereniging tot het 
lidmaatschap wenst te worden toegelaten, een schriftelijke of langs elektronische 
weg verzonden aanvraag bij het bondsbestuur in te dienen. 

b. Tegelijk met deze aanvraag doet de vereniging een verzoek tot toelating van haar 
leden. De vereniging treedt hierbij op als vertegenwoordiger van die leden. 

 c. Bij de aanvraag wordt opgave gedaan van: 
 - de naam en vestigingsplaats van de vereniging; 
 - het aantal leden van de vereniging;  
 - het beoogde clubtenue; 
 - het aantal velden waarover de vereniging beschikt, alsmede de aanwezigheid 

van een clubhuis en/of kleedruimte(n). 
 d. De aanvraag moet zijn ondertekend door de persoon/personen die bevoegd is/zijn 

(zijn) de vereniging te vertegenwoordigen. 
2. De vereniging dient in de aanvraag te verklaren dat zij volledig bekend is met de 

statuten en de reglementen van de KNHB. De aanvraag dient vergezeld te gaan van 
een exemplaar van de ontwerpstatuten en -reglementen van de vereniging.  

3. Indien de aanvraag voldoet aan de gestelde eisen, de vereniging naar het oordeel van 
het bondsbestuur voldoende bestaansrecht en een gezond toekomstperspectief heeft , 
publiceert het bondsbestuur de aanvraag ten minste twee maanden voor de algemene 
vergadering op de website van de KNHB en in de verenigingsnieuwsbrief, onder 
vermelding van de naam en vestigingsplaats van de vereniging.  

 Een gewoon lid kan zijn eventuele bezwaren tegen het vorenstaande binnen een 
maand na publicatie ter kennis van het bondsbestuur brengen. 

4. Het bondsbestuur legt zijn advies omtrent de toelating voor aan de algemene 
vergadering. 

5. Om als kandidaat-lid te kunnen worden toegelaten dient de vereniging te voldoen aan 
de in artikel 2.2 lid 2 gestelde vereisten, met dien verstande dat de algemene 
vergadering van het bepaalde in sub f dispensatie kan verlenen.  

6. Als de algemene vergadering tot toelating besluit, wordt de betreffende vereniging 
gedurende ten minste twee bondsjaren kandidaat-lid, alvorens de algemene 
vergadering met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.2 tot toelating als gewoon 
lid kan besluiten.  

7. Vanaf het moment dat de vereniging door de algemene vergadering is toegelaten als 
kandidaat-lid, zijn de financiële verplichtingen als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 van dit 
reglement op de vereniging van toepassing.  

 
Artikel 2.2 Voorwaarden toelating als gewoon lid  
1. Een kandidaat-lid dat gedurende ten minste twee bondsjaren heeft deelgenomen aan 

één of meer competities, kan bij het bondsbestuur een schriftelijke of langs 
elektronische weg verzonden aanvraag indienen om gewoon lid van de KNHB te 
worden.  

2. Om als gewoon lid te kunnen worden toegelaten dient het kandidaat-lid: 
 a. te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap in de statuten gesteld; 
 b. in Nederland gevestigd te zijn; 



  
 

 c. in het bezit te zijn van notarieel vastgelegde en door het bondsbestuur 
goedgekeurde statuten;  

 d. ingeschreven te zijn in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel;  
 e. naar het oordeel van het bondsbestuur voldoende bestaansrecht te hebben; 
 f. de beschikking te hebben over een naar het oordeel van het bondsbestuur 

behoorlijke speel- en kleedgelegenheid;  
 g. te voldoen aan de naar het oordeel van het bondsbestuur in het belang van de 

hockeysport te stellen eisen.  
3. Indien het kandidaat-lid voldoet aan de in lid 2 gestelde voorwaarden, doet het 

bondsbestuur een voordracht aan de algemene vergadering om het kandidaat-lid toe 
te laten als gewoon lid. 

4. Bij haar toelating als gewoon lid is de vereniging verplicht een entreegeld te betalen, 
als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 van dit reglement.  

5. De algemene vergadering kan ten behoeve van een vereniging dispensatie verlenen 
van het bepaalde in lid 2 sub f van dit artikel.  

 
Artikel 2.3 Fusie of opgaan in omni-vereniging  
1. Indien twee of meer gewone leden voornemens zijn te fuseren of een gewoon lid 

voornemens is op te gaan in een omni-vereniging dient  dit tevoren ter goedkeuring  
te worden voorgelegd aan het bondsbestuur.  

2. Het bondsbestuur kan zijn goedkeuring slechts onthouden, indien de nieuwe of 
overnemende vereniging niet voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 2.2 lid 2.  

 
Artikel 2.4 Aanvraag toelating als bijzonder lid 
1. Een stichting of vereniging die bijzonder lid wenst te worden, dient daartoe een 

schriftelijke of langs elektronische weg verzonden aanvraag bij het bondsbestuur in te 
dienen.  

2. Om als bijzonder lid te kunnen worden toegelaten, dient de aanvrager voorts: 
a. te voldoen aan de in de statuten gestelde vereisten; 
b. te voldoen aan de naar het oordeel van het bondsbestuur in het belang van de 

hockeysport te stellen eisen.  
3. Het bondsbestuur kan aan de toelating nadere voorwaarden verbinden. 
4. Het besluit van het bondsbestuur tot toelating van een stichting of vereniging als 

bijzonder lid wordt als officiële mededeling gepubliceerd op de website van de KNHB 
en/of in de verenigingsnieuwsbrief. 

 
 
Artikel 3 Verplichtingen leden-rechtspersonen 
 
Artikel 3.1 Statuten  
1. In de statuten van een lid-rechtspersoon in de vorm van een vereniging met volledige 

rechtsbevoegdheid dienen de volgende bepalingen voor te komen: 
 A. ‘Personen die als lid toetreden of zijn toegetreden tot de vereniging worden 

daardoor lid van de KNHB en zijn als zodanig (mede-)onderworpen aan de 
statuten, reglementen en besluiten van de KNHB en haar organen, waaronder met 
name is begrepen de tuchtrechtspraak.’; 

 B. ‘Personen die een al dan niet betaalde functie binnen de vereniging uitoefenen of 
zullen uitoefenen, met uitzondering van hen, die uitsluitend door een financiële 
bijdrage de vereniging steunen of zullen steunen en van hen die met de 
hockeysport generlei bemoeienis hebben of zullen hebben, dienen zich te (mede-
)onderwerpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de KNHB en haar 
organen, waaronder met name is begrepen de tuchtrechtspraak; daartoe zal de 
vereniging alle nodige maatregelen nemen en alle vereiste regelingen treffen, 
waarbij zo nodig met iedere zodanige individuele persoon een daartoe strekkende 
overeenkomst zal worden aangegaan.’;  

 C. ‘De leden van de vereniging zijn verplicht:  
 a. de statuten en de reglementen van de vereniging en van de KNHB (waaronder 

met name, maar niet beperkt tot, het dopingreglement, het reglement 
ongewenst gedrag en het tuchtreglement), alsmede de besluiten van hun 
organen, na te leven; 

 b. de verplichtingen die de vereniging en/of de KNHB uit naam van haar leden 
aangaat of die uit het lidmaatschap voortvloeien, te aanvaarden en na te 
leven. Tot deze verplichtingen behoort onder meer het aanvaarden en 



  
 

nakomen van door de KNHB, mede namens haar leden, aangegane 
verplichtingen jegens één of meer derden, aangaande ongevallenverzekering,  
aansprakelijkheidsverzekering, sponsoring, alsmede aangaande de verkoop 
en/of exploitatie van televisie- en/of radio-opnamen en/of uitzendrechten via 
welk communicatiemiddel dan ook (waaronder in elk geval begrepen via 
internet). In afwijking van het bepaalde in de vorige zin geldt dat de KNHB niet 
bevoegd is uit naam van de gewone leden die uitkomen in de Hoofdklasse, als 
gedefinieerd in het bondsreglement, voor wat betreft hun eerste heren- en 
damesteam, verplichtingen jegens één of meer derden aan te gaan inzake de 
verkoop en/of exploitatie van televisie- en/of radio-opnamen en/of 
uitzendrechten via welk communicatiemiddel dan ook (waaronder in elk geval 
begrepen via internet), één en ander behoudens voor zover zij met het 
aangaan van die verplichting schriftelijk hebben ingestemd;  

 c. zich voor, tijdens en na de wedstrijd behoorlijk te gedragen; 
 d. er voor te zorgen dat de door hen te spelen wedstrijden ordelijk verlopen en 

dat de voorschriften die, door of vanwege het bestuur en/of het bondsbestuur 
met betrekking tot de handhaving van de orde bij die wedstrijden mochten 
worden gegeven, stipt worden opgevolgd; 

 e. er voor te zorgen dat de belangen of het aanzien van de hockeysport, de 
vereniging en de KNHB door hun toedoen niet op ontoelaatbare wijze worden 
geschaad; 

 f. zich tegenover elkander en derden en tegenover de vereniging en/of de KNHB 
te onthouden van bedrieglijke handelingen.’;  

 D. ‘Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door het bestuur, 
wanneer het de vereniging krachtens de statuten van de KNHB verboden is het 
betrokken lid als lid van de vereniging te handhaven.’;  

 E. ‘Wijzigingen in de statuten van de vereniging behoeven de voorafgaande 
goedkeuring van het bondsbestuur van de KNHB.’  

2. In de statuten van een bijzonder lid in de vorm van een stichting dient de volgende 
bepaling voor te komen: 

 ‘Personen die als contribuant, deelnemer of onder welke benaming dan ook zich 
aansluiten of zijn aangesloten bij de stichting of met de stichting verbonden personen, 
met uitzondering van hen, die uitsluitend door een financiële bijdrage de stichting 
steunen of zullen steunen en van hen die met de hockeysport generlei bemoeienis 
hebben of zullen hebben, dienen zich te (mede-)onderwerpen aan de statuten, 
reglementen en besluiten van de KNHB en haar organen, waaronder met name is 
begrepen de tuchtrechtspraak; daartoe zal de stichting alle nodige maatregelen nemen 
en alle vereiste regelingen treffen, waarbij zo nodig met iedere zodanige individuele 
persoon een daartoe strekkende overeenkomst zal worden aangegaan. Voor de 
toepassing van de statuten en de reglementen van de KNHB zullen bedoelde personen 
zo veel mogelijk gelijk worden gesteld met de verenigingsleden van de KNHB.’  

3. Een lid-rechtspersoon is verplicht voorgenomen wijzigingen in zijn statuten tevoren ter 
goedkeuring voor te leggen aan het bondsbestuur. Het bondsbestuur kan zijn 
goedkeuring slechts onthouden, indien de in lid 1 respectievelijk lid 2 dwingend 
voorgeschreven bepalingen niet zijn opgenomen.  

 
Artikel 3.2 Regelgeving KNHB, naam en clubtenue 
Een lid-rechtspersoon is verplicht: 
a. wijzigingen en aanvullingen op de statuten, reglementen en besluiten van de KNHB ter 

kennis te brengen van zijn leden; 
b. slechts na goedkeuring van het bondsbestuur wijziging in de verenigingsnaam aan te 

brengen; 
c. slechts na goedkeuring van het bondsbestuur wijzigingen aan te brengen in het 

clubtenue. Onder wijziging van het clubtenue wordt niet verstaan het aanbrengen van 
een reclame-uiting of een wijziging daarin.  

 
Artikel 3.3 Ledenadministratie  
1. Een gewoon lid of kandidaat-lid is verplicht zijn ledenadministratie te voeren middels 

een door de KNHB aanbevolen verenigingsledenpakket.  



  
 

2. Een gewoon lid of kandidaat-lid is verplicht online aan het centrale ledenbestand van 
de KNHB een voor hem bindende opgave te verstrekken van het bestand van zijn 
leden, die verenigingsleden van de KNHB zijn, te onderscheiden in: 
a. leden die vóór 1 oktober van het lopende bondsjaar 18 jaar of ouder zijn 

(senioren); 
b. leden die vóór 1 oktober van het lopende bondsjaar 18 jaar of ouder zijn en 

deelnemen aan trimhockey-activiteiten (trimleden); 
c. leden die vóór 1 oktober van het lopende bondsjaar 18 jaar of ouder zijn en niet 

deelnemen aan competities of toernooien (niet spelende leden); 
d. leden die vóór 1 oktober van het lopende bondsjaar 16 jaar of ouder, doch nog 

geen 18 jaar zijn (junioren A); 
e. leden die vóór 1 oktober van het lopende bondsjaar 14 jaar of ouder, doch nog 

geen 16 jaar zijn (junioren B); 
f. leden die vóór 1 oktober van het lopende bondsjaar 12 jaar of ouder, doch nog 

geen 14 jaar zijn (junioren C); 
g. leden die vóór 1 oktober van het lopende bondsjaar 10 jaar of ouder, doch nog 

geen 12 jaar zijn (junioren D); 
h. leden, die vóór 1 oktober van het lopende bondsjaar nog geen 10 jaar zijn 

(junioren E); 
i. leden die op 1 oktober van het lopende bondsjaar nog geen 8 jaar zijn (junioren 

F); 
j. leden die op 1 oktober van het lopende bondsjaar nog geen 6 jaar zijn (junioren 

G).  
k. leden met een verstandelijke beperking (niet rolstoel-afhankelijk), die op 1 oktober 

van het lopende bondsjaar 6 jaar of ouder zijn (G-hockeyleden); 
l. leden met primair een lichamelijke beperking (niet rolstoel-afhankelijk), die op 1 

oktober van het lopende bondsjaar 6 jaar of ouder zijn (LG-hockeyleden); 
m. leden - al dan niet met een fysieke beperking – die de elektronische of 

handbewogen rolstoelhockeysport beoefenen en die 6 jaar of ouder zijn (E-
rolstoelhockeyers en H-rolstoelhockeyers). 

3. Een gewoon lid of kandidaat-lid is verplicht elke ledenmutatie per direct in het centrale 
ledenbestand van de KNHB bij te werken. 

4. Het ledenbestand van een gewoon lid of kandidaat-lid op 31 oktober is bepalend voor 
de contributievaststelling van het lopende bondsjaar.  

5. Een gewoon lid of kandidaat-lid is verplicht wijzigingen in de bezetting van door het 
bondsbestuur aangegeven functies binnen zijn vereniging direct aan te passen in zijn 
ledenadministratie, zodanig dat uitwisseling van deze gegevens naar de KNHB 
plaatsvindt.  

6. De KNHB is verplicht beperkte persoonsgegevens (geboortedatum, geslacht en 
postcode) van de verenigingsleden te verstrekken aan het Kennis- en 
Informatiesysteem voor de Sport (KISS) van NOC*NSF. Het betreft informatie die als 
doel heeft het formuleren van strategische beleidsdoelen voor de georganiseerde 
sport. Deze gegevens mogen door NOC*NSF niet voor andere doeleinden worden 
aangewend en niet aan derden worden verkocht. 

 Behoudens het hiervoor bepaalde, verstrekt de KNHB geen gegevens uit de 
ledenadministraties aan derden, tenzij hiertoe wordt besloten in de algemene 
vergadering of wanneer er een wettelijke verplichting is om gegevens te verstrekken. 

7. De leden-rechtspersonen op wier velden bedrijfshockeycompetitie wordt gespeeld, 
zullen de deelnemende teams verplichten ieder jaar tijdig vóór 1 november van het 
lopende bondsjaar een teamlijst bij deze leden-rechtspersonen in te leveren, met 
daarop vermeld de volgende gegevens van de spelers: naam, geboortedatum, naam 
en postcode van het bedrijf, alsmede of de betrokkenen lid zijn van een vereniging die 
lid-rechtspersoon van de KNHB is, onder vermelding van de naam van die vereniging. 
Indien een dergelijke vermelding ontbreekt, wordt die persoon geacht geen lid te zijn 
van een lid-rechtspersoon van de KNHB. De leden-rechtspersonen zijn verplicht 
jaarlijks, uiterlijk op 1 november, deze teamlijsten in te leveren bij het bondsbureau. 

8. Een bijzonder lid is verplicht een opgave te verstrekken aan de KNHB van zijn leden, 
die verenigingsleden van de KNHB zijn of voor de toepassing van dit reglement zo veel 
mogelijk daarmee gelijk worden gesteld.  

9. Een lid-rechtspersoon dat aan een van zijn leden het lidmaatschap opzegt of een lid uit 
het lidmaatschap ontzet, is verplicht daarvan onmiddellijk, met opgave van reden, 
schriftelijk kennis te geven aan het bondsbestuur.  

 



  
 

Artikel 3.4 Verboden lidmaatschap  
Het is een lid-rechtspersoon verboden personen tot het lid-rechtspersoon te laten 
toetreden of als deel uitmakend van het lid-rechtspersoon te handhaven, die op grond van 
een onherroepelijk geworden besluit geen lid van de KNHB meer zijn, ingevolge opzegging 
van het lidmaatschap door de KNHB of ontzetting uit het lidmaatschap van de KNHB.  
 
Artikel 3.5 Boekhouding  
1. Een lid-rechtspersoon is verplicht een naar het oordeel van het bondsbestuur 

behoorlijke boekhouding en administratie te voeren. Mocht een lid-rechtspersoon in 
verzuim blijken, dan maant het bondsbestuur hem aan deze verplichting alsnog te 
voldoen binnen de door het bondsbestuur te stellen redelijke termijn.  

2. Een lid-rechtspersoon is verplicht aan het bondsbestuur, of aan daartoe door het 
bondsbestuur aangewezen personen, binnen een week na daartoe door het 
bondsbestuur gedaan verzoek, inzage te verlenen in zijn boekhouding en administratie 
en daaromtrent alle gevraagde inlichtingen te verstrekken. 

 
Artikel 3.6 Financiële verplichtingen  
1. Een gewoon lid of kandidaat-lid is verplicht tot betaling van: 
 a. een jaarlijkse, door de algemene vergadering vast te stellen contributie per 

verenigingslid en per categorie als bedoeld in artikel 3.3 lid 2 van dit reglement, 
welke contributie over het bondsjaar geheven wordt; 

 b. een jaarlijkse bijdrage per verenigingslid in de premie voor de door de KNHB mede 
namens haar leden aangegane collectieve Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering 
en de collectieve Ongevallenverzekering; 

 c. de jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen inleggelden voor 
deelneming aan de competities; 

 d. de gelden waartoe de algemene vergadering mocht besluiten.  
 Een lid-rechtspersoon dat zich daarvoor heeft aangemeld, is verplicht tot betaling van 

de rechten van BUMA, SENA en VIDEMA. 
 Bovendien is een vereniging bij haar toelating als gewoon lid verplicht tot betaling van 

een entreegeld van € 250,00 (zegge: tweehonderdvijftig euro). 
2. De contributie en de inleggelden als bedoeld in sub a en c van het vorige lid worden 

jaarlijks vastgesteld aan de hand van het prijsindexcijfer van de 
‘consumentenprijsindex (CPI)’ van het Centraal Bureau van de Statistiek,  tenzij de 
algemene vergadering op basis van een daartoe strekkend voorstel van het 
bondsbestuur anders beslist. 

3. De betalingen als bedoeld in lid 1 geschieden middels een door de leden-
rechtspersonen te verstrekken machtiging tot het innen van de termijnbedragen via 
een automatische incasso. 

4. Indien een lid-rechtspersoon ten gevolge van achterstallige betaling een geldboete 
wordt opgelegd, kan hij binnen tien werkdagen nadat een zodanige maatregel te zijnen 
kennis is gebracht, een verzoek om herziening bij het bondsbestuur indienen.  

5. Ieder bedrijfshockeyteam is jaarlijks aan de KNHB een afdracht/contributie 
verschuldigd, die wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Deze 
afdracht/contributie dient te worden voldaan aan de leden-rechtspersonen op wier 
velden de bedrijfshockeycompetitie wordt gespeeld. Deze leden-rechtspersonen zijn 
jegens de KNHB verantwoordelijk voor een tijdige en juiste betaling aan de KNHB van 
de door de bedrijfshockeyteams verschuldigde afdracht/contributie. 

 
Artikel 3.7 Competities en wedstrijden  
1. Het is een lid-rechtspersoon verboden hockeycompetities te organiseren of de hem ter 

beschikking staande speelaccommodaties voor door andere dan de KNHB 
georganiseerde competities of wedstrijden te doen gebruiken, behoudens dispensatie 
te verlenen door het bondsbestuur. De dispensatie kan slechts voor de duur van één 
seizoen worden verleend. 

2. Behoudens toepassing van lid 3 van dit artikel is het toegestaan dat de leden-
rechtspersonen buiten bezwaar van de competities: 
a. onderling wedstrijden en toernooien organiseren; het organiseren van toernooien 

behoeft vooraf de goedkeuring van het bondsbestuur;  
b. incidenteel wedstrijden spelen tegen verenigingen, ook buitenlandse, die geen lid 

van de KNHB zijn, mits het spelen van zodanige wedstrijden vooraf ter kennis van 
het bondsbestuur is gebracht;  



  
 

c. medewerking verlenen aan de organisatie van een bedrijfshockeycompetitie, op 
voorwaarden door het bondsbestuur te stellen; 

d. met hun leden in combinaties, onder welke naam ook, in het buitenland 
wedstrijden spelen, mits het spelen van zodanige wedstrijden vooraf ter kennis 
van het bondsbestuur is gebracht.  

3. Het bondsbestuur is echter bevoegd het organiseren van of deelnemen aan 
wedstrijden of toernooien te verbieden gedurende een bepaalde periode dan wel per 
geval. 

4. Het is een lid-rechtspersoon verboden voor het bijwonen van een competitiewedstrijd 
entreegeld te heffen of daarvoor enige vergoeding te vorderen, alsook in enigerlei 
vorm voordeel te trekken uit door anderen daarvoor geheven entreegeld of gevorderde 
vergoeding, alles behoudens dispensatie te verlenen door het bondsbestuur. 

5. Behoudens het bepaalde in artikel 11 lid 1 sub b van de statuten, zijn de rechten om 
beeldopnamen te doen vervaardigen voorbehouden aan de KNHB. Voor een televisie-
uitzending van een wedstrijd is voorafgaande toestemming van het bondsbestuur 
nodig. Deze toestemming kan voor de duur van één seizoen worden verleend. 

6. Een lid-rechtspersoon is verplicht vrije toegang tot de door de KNHB georganiseerde of 
goedgekeurde wedstrijden te verlenen aan: 
a. bestuursleden van het Nederlands Olympisch Comité/Nederlandse Sport Federatie 

(NOC*NSF), personen die door het bestuur van de Fédération Internationale de 
Hockey (FIH) of van de European Hockey Federation (EHF) in het bezit zijn gesteld 
van een geldig algemeen bewijs van toegang tot wedstrijden, die worden gespeeld 
onder de rechtsbevoegdheid van hockeybonden of verenigingen, die bij het 
NOC*NSF, de FIH of de EHF zijn aangesloten;  

b. personen in het bezit van een door het bondsbestuur afgegeven persoonlijk 
toegangsbewijs.  

 
 
Artikel 4 Bondsbestuur  
Artikel 4.1 Algemeen 
1. Het bondsbestuur is het hoogste uitvoerende orgaan van de KNHB, voor zover de 

statuten bepaalde taken niet rechtstreeks aan andere organen van de KNHB opdragen. 
2. De bondsbestuursleden hebben het recht alle vergaderingen en bijeenkomsten van de 

in de KNHB bestaande organen, besturen en commissies bij te wonen met uitzondering 
van de tuchtcommissie en de commissie van beroep. 

3. De bondsbestuursleden hebben te allen tijde recht van toegang tot de terreinen en 
gebouwen van een lid-rechtspersoon. 

4. De bondsbestuursleden kunnen de door hen werkelijk gemaakte kosten aan de KNHB 
in rekening brengen.   

 
Artikel 4.2 Taken leden bondsbestuur  
1. De voorzitter van het bondsbestuur, en bij diens ontstentenis de vicevoorzitter, leidt 

de bondsbestuursvergaderingen en stelt de agenda daarvan vast. Hij opent en sluit de 
discussies. Hij is verplicht die weer te openen, indien ten minste tweederde van het 
aantal aanwezige bondsbestuursleden het verlangen daartoe kenbaar maakt. 

2. De secretaris van het bondsbestuur draagt zorg voor de juiste verslaglegging van de 
besluiten van het bondsbestuur en voor alle vereiste publicaties op de website van de 
KNHB en/of in de verenigingsnieuwsbrief.  

 Hij houdt toezicht op de organisatie van het bondsbureau. 
3. De penningmeester van het bondsbestuur beheert de gelden en geldswaarden van de 

KNHB. Hij bereidt de aan de algemene vergadering door het bondsbestuur over te 
leggen balans en staat van baten en lasten met een toelichting (jaarrekening) van de 
KNHB, evenals de rekening en verantwoording van het bondsbestuur over het 
afgelopen boekjaar voor en stelt deze op. Tevens is hij verantwoordelijk voor het 
opstellen van de begroting. Hij treedt tijdig in overleg met de financiële commissie 
omtrent de vaststelling van bijeenkomsten van die commissie en hij woont die 
bijeenkomsten uit naam van het bondsbestuur bij.  

4. Bij het uitoefenen van zijn taken wordt het bondsbestuur bijgestaan door het 
bondsbureau. 

 
Artikel 4.3 Vergaderingen bondsbestuur 
1. Het bondsbestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of drie andere leden van het 

bondsbestuur dit gewenst achten. 



  
 

2. De bondsbestuursleden dienen door de secretaris van het bondsbestuur ten minste vijf 
dagen voor de dag van de vergadering schriftelijk of langs elektronische weg tot de 
vergadering te worden opgeroepen. In naar het oordeel van de voorzitter van het 
bondsbestuur spoedeisende gevallen kan de oproeping op kortere, door hem te 
bepalen, termijn geschieden. 

   
 
Artikel 5 Algemene vergadering  
 
Artikel 5.1 Voorbereiding  
1. Ter voorbereiding op de algemene vergadering wordt door het bondsbestuur uiterlijk 

zeven weken voorafgaand aan de vergadering de voorlopige agenda opgesteld, die 
voor wat betreft de voorjaarsvergadering in elk geval de in artikel 20 lid 2 van de 
statuten genoemde onderwerpen en voor wat betreft de najaarsvergadering in elk 
geval de in artikel 20 lid 3 van de statuten genoemde onderwerpen dient te bevatten. 

2. a. De definitieve agenda, de beleidsnota’s met bijbehorende voorstellen en eventuele 
voorstellen tot wijziging van de statuten en reglementen worden door het 
bondsbestuur uiterlijk vier weken voorafgaand aan de algemene vergadering aan 
de leden-rechtspersonen en betrokken commissies verstuurd. 

b. De stukken en voorstellen betrekking hebbende op de punten genoemd in artikel 
5.2 lid 1 sub a tot en met c en lid 2 sub a tot en met c van dit reglement worden 
uiterlijk vier weken voorafgaand aan de algemene vergadering aan de leden-
rechtspersonen en betrokken commissies verstuurd. 

2. Het bondsbestuur neemt eventuele van de commissies ontvangen commentaren mee 
in haar overwegingen, waarna uiterlijk vier weken voorafgaand aan de algemene 
vergadering de oproep en de definitieve agenda met stukken voor de algemene 
vergadering naar de leden-rechtspersonen en commissies worden gezonden. 

3. In de daartoe geëigende gevallen, zulks ter beoordeling van het bondsbestuur, kan 
van bovengenoemde regeling worden afgeweken en kunnen buiten de voorlopig 
opgestelde agenda voorstellen aan de definitieve agenda worden toegevoegd. 

 
Artikel 5.2 Agenda  
1. In de voorjaarsvergadering dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 20 lid 2 van 

de statuten, aan de orde te komen: 
a. een jaarverslag over het afgelopen bondsjaar, uitgebracht door het bondsbestuur; 
b. de rekening en verantwoording van het bondsbestuur over het in het afgelopen 

boekjaar gevoerde financiële beheer, onder overlegging van de jaarrekening;  
c. het verslag van de financiële commissie en de verklaring van de accountant; 
d. de vervulling van vacatures in: 

1. het bondsbestuur; 
2. de tuchtcommissie; 
3. de commissie van beroep; 
4. de geschillencommissie Hoofdklasse; 
5. de financiële commissie; 
6. de commissie bedrijfshockey; 
7. de commissie arbitrage; 

e. de toelating als gewoon lid of als kandidaat-lid van verenigingen, die behalve aan 
de in de statuten gestelde vereisten ook voldoen aan de in artikel 2.2 van dit 
reglement gestelde vereisten en nadat daarover door het bondsbestuur advies is 
uitgebracht. 

2. In de najaarsvergadering dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 20 lid 3 van de 
statuten, aan de orde te komen: 
a. de begroting van het bondsbestuur voor het komende boekjaar;  
b. het jaarplan voor het komende boekjaar, uitgebracht door het bondsbestuur; 
c. de vaststelling van de door de gewone leden en de kandidaat-leden voor het 

lopend bondsjaar te betalen contributie en inleggelden, als bedoeld in artikel 3.6 
lid 1 van dit reglement. 

 
Artikel 5.3 Besluitvorming  
1. Als in de algemene vergadering bij een benoeming van personen het aantal kandidaten 

de te vervullen plaatsen niet overtreft, worden de kandidaten met volstrekte 
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen benoemd en vindt zo nodig een 
aanvullende benoeming plaats met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. Als er 



  
 

meer kandidaten zijn gesteld dan er plaatsen zijn te vervullen, geschiedt de 
benoeming door schriftelijke stemming. 

2. De schriftelijke stemming geschiedt door middel van gesloten en ongetekende 
stembiljetten. Op de uit te reiken stembiljetten staat vermeld het aantal stemmen, 
waarop ieder gewoon lid recht heeft. De voorzitter van de algemene vergadering 
benoemt een stembureau, bij hetwelk de stembiljetten moeten worden ingeleverd, dat 
de stembiljetten opent en over hun geldigheid en daarmede over de geldigheid van de 
daarop uitgebrachte stemmen beslist. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn 
uitgebracht. De leden van het stembureau zijn tot geheimhouding verplicht. De 
stembiljetten worden dadelijk na afloop van de algemene vergadering vernietigd. 

3. Als in de algemene vergadering bij een stemming voor de benoeming van een 
persoon: 
a. iemand de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkrijgt, 

wordt die persoon benoemd verklaard; 
b. niemand de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkrijgt, 

wordt herstemd tussen de twee personen die de grootste aantallen geldig 
uitgebrachte stemmen op zich hebben verenigd; komen door het verkrijgen van 
een gelijk aantal geldig uitgebrachte stemmen meer dan twee personen voor de 
herstemming in aanmerking, dan delen zij allen in de herstemming; bij de 
herstemming beslist het grootste aantal geldig uitgebrachte stemmen; wordt dit 
aantal door meer dan één persoon verkregen, dan beslist tussen hen het lot. 

4. In de algemene vergadering geschiedt een stemming over zaken mondeling, tenzij de 
voorzitter van de algemene vergadering een schriftelijke stemming nodig acht. Op 
zodanige schriftelijke stemming is het bepaalde in lid 2 van overeenkomstige 
toepassing.  

5. Behalve in de gevallen waarin de statuten of de wet anders bepalen, worden in de 
algemene vergadering besluiten over zaken bij volstrekte meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen genomen. Bij staking van stemmen is een voorstel derhalve 
verworpen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.  

 
 
Artikel 6. Organisatie districten  
1. De KNHB kent de volgende districten: 

a. het district Zuid-Holland; 
b. het district Noord-Holland; 
c. het district Midden Nederland; 
d. het district Zuid Nederland; 
e. het district Oost Nederland;  
f. het district Noord Nederland. 

2. Binnen het district worden door het bondsbestuur de volgende functionarissen 
benoemd dan wel aangesteld: 
- de competitieleider veldhockey district: deze zit in beginsel de vergadering van de 

commissie veldhockey voor en organiseert tezamen met deze commissie de 
veldhockeycompetitie binnen het district; 

- de competitieleider zaalhockey district: deze zit in beginsel de vergadering van de 
commissie zaalhockey voor en organiseert tezamen met deze commissie de 
zaalhockeycompetitie binnen het district; 

- de coördinator Jongste Jeugd district: deze zit in beginsel de vergadering van de 
commissie Jongste Jeugd voor en organiseert tezamen met deze commissie de 
speelvormen F-, E- en D-jeugd (tot en met achttal) binnen het district; 

- de coördinator verenigingsarbitrage district; deze zit in beginsel de vergadering van 
de commissie verenigingsarbitrage voor en geeft sturing aan en overlegt met de 
examinatoren en regiocoördinatoren binnen het district; 

- de coördinator bondsarbitrage district; deze zit in beginsel de vergadering van de 
commissie bondsarbitrage voor en is verantwoordelijk voor de aanwijzing, 
begeleiding, opleiding en beoordeling van de bondsscheidsrechters binnen het 
district; 

- de coördinator selecties district; deze zit in beginsel de vergadering van de 
commissie districtsselecties voor, alsmede de overleggen met de districtstrainers. 

3. De zittingsduur van de in lid 2 genoemde functionarissen die door het bondsbestuur 
worden benoemd, is drie jaar. Elk van deze functionarissen treedt aldus uiterlijk drie 
jaar na zijn benoeming af volgens een door het bondsbestuur op te stellen rooster van 



  
 

aftreden. Een aftredende functionaris is ten hoogste twee maal herbenoembaar, 
telkens voor een periode van drie jaar.    

4. De in lid 2 genoemde functionarissen hebben gezamenlijk onder meer tot taak: 
- het bevorderen van de beoefening en de organisatie van de hockeysport in het 

district; 
- het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen in het verticaal overleg als bedoeld 

in lid 5 van dit artikel tussen de in lid 2 genoemde functionarissen in het district en 
het bondsbestuur;  

- het houden van toezicht op de binnen het district plaatsvindende gedragingen van 
verenigingen;  

- het ondersteunen van verenigingen in het district;  
- het initiëren van projecten in het district; 
- het organiseren van veld- en zaalhockeycompetities voor jeugd en senioren in het 

district;  
- het organiseren van het Jongste Jeugdhockey in het district (F-, E- en D-jeugd, 

meer specifiek de speelvormen drietal-, zestal- en achttalhockey);  
- het organiseren van de arbitrage in het district;  
- het organiseren van de activiteiten van de districtsselecties. 

5. Ter uitvoering van hun taken kunnen de in lid 2 genoemde functionarissen door de 
navolgende door hun samen te stellen commissies worden ondersteund: 
- districtscommissie veldhockey; 
- districtscommissie zaalhockey; 
- districtscommissie Jongste Jeugd; 
- districtscommissie verenigingsarbitrage;  
- districtscommissie bondsarbitrage;  
- districtscommissie districtsselecties. 

6. Binnen het bondsbestuur wordt per district een portefeuillehouder aangewezen, die het 
betreffende district binnen het bondsbestuur vertegenwoordigt. Deze 
portefeuillehouders worden periodiek op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in 
het district door de in lid 2 genoemde functionarissen.  

7. Elk van de in lid 2 genoemde functionarissen heeft periodiek een horizontaal overleg 
met de verantwoordelijke van het bondsbestuur en de betrokken functionarissen in de 
andere districten. De volgende vormen van overleg worden gehouden: 
- overleg veldhockeycompetitieleiders: tussen de competitieleider van de KNHB, de 

portefeuillehouder competitie van het bondsbestuur en de competitieleiders 
veldhockey van de zes districten; 

- overleg zaalhockeycompetitieleiders: tussen de competitieleider van de KNHB, de 
portefeuillehouder competitie van het bondsbestuur en de competitieleiders 
zaalhockey van de zes districten; 

- overleg Jongste Jeugd: tussen de portefeuillehouder Jongste Jeugd van het 
bondsbestuur en de coördinatoren Jongste Jeugd van de zes districten; 

- overleg bondsarbitrage: tussen het hoofd arbitrage van het bondsbureau, de 
coördinatoren bondsarbitrage van de zes districten en de voorzitter van de 
landelijke commissie bondsarbitrage (LBA); 

- overleg verenigingsarbitrage: tussen het hoofd arbitrage van het bondsbureau en de 
coördinatoren verenigingsarbitrage van de zes districten; 

- overleg districtsselecties: tussen de portefeuillehouder(s) districtsselecties van het 
bondsbestuur en coördinatoren selecties van de zes districten. 

 
 
Artikel 7 Commissies 
 
Artikel 7.1 Statutaire commissies 
Artikel 7.1.1 Algemeen 
1. De KNHB kent de volgende statutaire commissies: 

a. de tuchtcommissie; 
b. de commissie van beroep; 
c. de geschillencommissie Hoofdklasse;  
d. de financiële commissie. 

2. De samenstelling en wijze van benoeming van de geschillencommissie Hoofdklasse is 
geregeld in het reglement geschillenbeslechting Hoofdklasse. De samenstelling en 
wijze van benoeming van de tuchtcommissie en de commissie van beroep zijn 
geregeld in het tuchtreglement. 



  
 

 
Artikel 7.1.2 Financiële commissie  
1. De leden van de financiële commissie worden door de algemene vergadering benoemd 

voor de duur van drie bondsjaren. Elk commissielid treedt aldus af in de algemene 
vergadering, volgend drie jaar op die waarin zijn benoeming plaatsvond, volgens een 
door het bondsbestuur op te stellen rooster van aftreden. Een aftredend commissielid 
defungeert en het nieuw benoemde commissielid treedt in functie onmiddellijk na 
afloop van de algemene vergadering waarin de benoeming plaatsvond. Een aftredend 
commissielid is ten hoogste twee maal herbenoembaar, telkens voor een periode van 
drie jaar. 

2. De voorzitter van de financiële commissie wordt als zodanig door de algemene 
vergadering benoemd. 

3. De benoeming van de leden van de financiële commissie geschiedt uit één of meer 
bindende voordrachten, behoudens het hierna bepaalde.  

 Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn zowel bevoegd het bondsbestuur, nadat 
dit de voorzitter van de commissie gehoord heeft, als tien gewone leden die 
gezamenlijk bevoegd zijn tot het uitbrengen van minimaal tachtig stemmen in de 
algemene vergadering. Een voordracht door het bondsbestuur wordt bij de oproeping 
van de algemene vergadering vermeld. Een voordracht door de gewone leden moet 
schriftelijk of langs elektronische weg bij het bondsbestuur worden ingediend. Deze 
voordracht moet eenduidig aangeven tegen welke kandidaat, die is voorgesteld door 
het bondsbestuur, zij wordt ingediend. De betreffende brief dient minimaal twee weken 
vóór de datum van de algemene vergadering op het bondsbureau te zijn ontvangen. 
Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming, 
onverminderd het hierna bepaalde, uit die voordrachten. 

4. Aan elke bindende voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een 
met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen 
genomen besluit van de algemene vergadering. 

5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig 
het bepaalde in het vorige lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter 
te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keuze. 

6. De leden van de financiële commissie mogen geen deel uitmaken van het 
bondsbestuur of van een bondscommissie genoemd in artikel 7.2 van dit reglement. 
Zij die een dienstverband hebben met de KNHB kunnen geen deel uitmaken van de 
financiële commissie. 

 
Artikel 7.2 Bondscommissies  
Artikel 7.2.1 Algemeen 
1. Het bondsbestuur wordt in de uitoefening van zijn taak bijgestaan door 

bondscommissies. De taak en de (wijze van) samenstelling van de bondscommissies 
zijn in dit reglement geregeld. 

2. De KNHB kent de volgende bondscommissies: 
a. de commissie bedrijfshockey; 
b. de commissie arbitrage. 

3. De leden van de bondscommissies worden door de algemene vergadering benoemd 
voor de duur van drie bondsjaren, met dien verstande dat zij, met uitzondering van de 
leden van de commissie bedrijfshockey, slechts tweemaal voor deze periode herkozen 
kunnen worden. Het bondsbestuur kan, in bijzondere omstandigheden, besluiten dat 
een bondscommissielid herkiesbaar is voor een periode van maximaal één jaar. Met 
uitzondering van de leden van de commissie bedrijfshockey, treedt elk 
bondscommissielid aldus af in de algemene vergadering, volgend drie jaar op die 
waarin zijn benoeming plaatsvond, volgens een door het bondsbestuur op te stellen 
rooster van aftreden. Een aftredend bondscommissielid defungeert en het nieuw 
benoemde lid treedt in functie onmiddellijk na afloop van de algemene vergadering 
waarin de benoeming plaatsvond. 

4. De voorzitters van de bondscommissies, met uitzondering van de voorzitter van de 
commissie bedrijfshockey, worden als zodanig door de algemene vergadering 
benoemd. 

5. De benoeming van een bondscommissielid geschiedt uit één of meer bindende 
voordrachten, behoudens het hierna bepaalde. Tot het opmaken van zulk een 
voordracht zijn zowel bevoegd het bondsbestuur, nadat dit de voorzitter van de 
desbetreffende bondscommissie gehoord heeft, als tien gewone leden die gezamenlijk 
bevoegd zijn tot het uitbrengen van minimaal tachtig stemmen in de algemene 



  
 

vergadering, met dien verstande dat bij de benoeming van een lid van de commissie 
bedrijfshockey enkel het bondsbestuur bevoegd is een bindende voordracht op te 
maken. Een voordracht door het bondsbestuur wordt bij de oproeping van de 
algemene vergadering vermeld. Een voordracht door de gewone leden moet schriftelijk 
of langs elektronische weg bij het bondsbestuur worden ingediend. Deze voordracht 
moet eenduidig aangeven tegen welke kandidaat, die is voorgesteld door het 
bondsbestuur, zij wordt ingediend. De betreffende brief dient minimaal twee weken 
vóór de datum van de algemene vergadering op het bondsbureau te zijn ontvangen. 
Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming, 
onverminderd het hierna bepaalde, uit die voordrachten.  

6. Aan elke bindende voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een 
met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen 
genomen besluit van de algemene vergadering. 

7. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig 
het bepaalde in het vorige lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter 
te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keuze. 

8. Het bondsbestuur voegt ten minste één van zijn leden toe aan elke bondscommissie. 
Zij mogen aan alle werkzaamheden van de desbetreffende bondscommissie 
deelnemen. Het bondsbestuur kan deze toevoeging achterwege laten indien een 
bondsbestuurslid op grond van het bepaalde in lid 3 in de bondscommissie is benoemd. 

9. De bondscommissies brengen elk jaar schriftelijk verslag uit van hun werkzaamheden. 
Deze verslagen worden opgenomen in het jaarverslag van het bondsbestuur.  

 
 
Artikel 7.2.2 Commissie bedrijfshockey  
1. De commissie bedrijfshockey heeft tot taak de bedrijfshockeycompetitie te organiseren 

en te ontwikkelen. 
2. De commissie bedrijfshockey bestaat uit tenminste vijf personen. 
3. De leden van de commissie bedrijfshockey worden door de algemene vergadering 

benoemd voor de duur van drie bondsjaren. Elk lid van de commissie bedrijfshockey 
treedt aldus af in de algemene vergadering, volgend drie jaar op die waarin zijn 
benoeming plaatsvond, volgens een door het bondsbestuur op te stellen rooster van 
aftreden. De aftredende is terstond herkiesbaar. Een aftredend lid van de commissie 
bedrijfshockey defungeert en het nieuw benoemde commissielid treedt in functie 
onmiddellijk na afloop van de algemene vergadering waarin de benoeming plaatsvond.  

4. De leden van de commissie bedrijfshockey kiezen uit hun midden een voorzitter. 
5. De benoeming van een lid van de commissie bedrijfshockey geschiedt uit één of meer 

bindende voordrachten op te maken door het bondsbestuur. De voordracht door het 
bondsbestuur wordt bij de oproeping van de algemene vergadering vermeld. Indien er 
meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming, onverminderd het 
hierna bepaalde, uit die voordrachten.  

6. Aan elke bindende voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een 
met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen 
genomen besluit van de algemene vergadering. 

7. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig 
het bepaalde in het vorige lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter 
te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keuze. 

 
Artikel 7.2.3 Commissie arbitrage  
1. De commissie arbitrage heeft tot taak: 

a. het adviseren van het bondsbestuur met betrekking tot alle aspecten van de 
spelregels, de spelregelkennis, de opleidingen en het aanwijzen, het beoordelen en 
het begeleiden van scheidsrechters; 

b. de aanwijzingen van de scheidsrechters voor internationale wedstrijden, welke 
aanwijzing geschiedt door het bondsbestuur, nadat daarover bij de commissie 
arbitrage advies is ingewonnen. 

2. De commissie arbitrage bestaat uit een door het bondsbestuur vast te stellen aantal 
leden. 

3. De subcommissie opleidingen van de commissie arbitrage stelt de normen vast, door 
eisen te stellen aan de opleidingen en/of examens voor scheidsrechters. 

 
 
Artikel 7.3 Overige commissies 



  
 

Artikel 7.3.1 Commissies met bijzondere opdracht 
1. Het bondsbestuur kan commissies met bijzondere opdracht instellen om zich bij de 

uitvoering van zijn taak te laten bijstaan. 
2. De taak en samenstelling van deze commissies worden door het bondsbestuur 

vastgesteld. 
 
Artikel 7.3.2 Commissies van onderzoek 
1. Het bondsbestuur kan commissies van onderzoek instellen, bestaande uit één of meer 

personen, om voor het bondsbestuur, wanneer dit nodig of gewenst voorkomt, een 
onderzoek te verrichten naar voorvallen verband houdende met het mogelijk niet 
naleven van de statuten en reglementen van de KNHB. 

2. Het bondsbestuur verstrekt een commissie schriftelijk of langs elektronische weg 
opdracht tot het doen van onderzoek. Ter uitvoering van deze opdracht kan een lid 
van een commissie van onderzoek, mocht dit voor haar oordeelsvorming van belang 
zijn, het bondsbestuur, andere besturen en commissies van de KNHB en leden van de 
KNHB raadplegen dan wel horen. Zij zijn verplicht een commissie van onderzoek 
desgevraagd alle inlichtingen te verstrekken. 

 
Artikel 7.3.3 Bestuurscommissies  
1. Het bondsbestuur kan bestuurscommissies instellen om zich in de uitvoering van zijn 

taak te laten bijstaan. 
2. De taak en samenstelling van deze commissies worden door het bondsbestuur 

vastgesteld. 
 
Artikel 7.4 Vergoeding kosten 
1. De leden en de toegevoegde leden van in de KNHB bestaande commissies kunnen de 

door hen als zodanig gemaakte kosten aan de KNHB in rekening brengen. 
2. Het bondsbestuur stelt de normen ter zake vast.  
 
 
Artikel 8 Vertegenwoordigende teams 
1. Het bondsbestuur draagt de verantwoordelijkheid voor het samenstellen van de 

Nederland vertegenwoordigende teams, ook die bestaande uit spelers of speelsters 
behorende tot een bepaalde leeftijdsgroep. 

2. Het bondsbestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de selectie, 
de training en de begeleiding van die Nederland vertegenwoordigende teams en kan 
ter zake in het bondsreglement bepalingen vastleggen. 

3. Verkiesbaar tot speler van een Nederland vertegenwoordigend team zijn uitsluitend 
personen die de Nederlandse nationaliteit bezitten.  

 
 
Artikel 9 Competities 
 
Artikel 9.1 Algemeen 
1. Het bondsbestuur respectievelijk de competitieleiding organiseert jaarlijks gedurende 

het seizoen één of meer competities voor de gewone leden en kandidaat-leden. 
2. Het bondsbestuur respectievelijk de competitieleiding stelt het competitiesysteem vast 

en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de competities en treft daartoe alle 
noodzakelijke maatregelen, inclusief het opleggen van geldboetes.  

 
Artikel 9.2 Geldboetes  
1. Het bondsbestuur kan voor elk overtreden, niet nakomen, niet tijdig nakomen of niet 

behoorlijk nakomen door een lid van de navolgende statutaire en reglementaire 
verplichtingen de daarbij te vermelden (maximale) geldboete aan dat lid opleggen. 

2. Deze verplichtingen zijn genoemd in: 
a. artikel 11 lid 2 sub e van de statuten: een geldboete van ten hoogste € 250,00 

(zegge: tweehonderdvijftig euro); 
b. artikel 11 lid 2 sub d van de statuten en artikel 3.1 van dit reglement: een 

geldboete van ten hoogste € 250,00 (zegge: tweehonderdvijftig euro); 
c. artikel 3.2 van dit reglement: een geldboete van ten hoogste € 250,00 (zegge: 

tweehonderdvijftig euro); 
d. artikel 3.5 van dit reglement: een geldboete van ten hoogste € 450,00 (zegge: 

vierhonderdvijftig euro); 



  
 

e. artikel 3.4 van dit reglement, waaronder begrepen de verplichting zich te houden 
aan de in het kader van dat artikel door het bondsbestuur te stellen voorwaarden: 
een geldboete van ten hoogste € 450,00 (zegge: vierhonderdvijftig euro); 

f. artikel 3.3 van dit reglement: een geldboete van ten hoogste € 450,00 (zegge: 
vierhonderdvijftig euro); 

g. artikel 3.6 lid 4 van dit reglement: een geldboete van ten hoogste € 125 (zegge: 
eenhonderdvijfentwintig euro) voor elke achterstallige betaling; 

h. artikel 3.6 lid 5 van dit reglement: een geldboete van ten hoogste € 450,00 
(zegge: vierhonderdvijftig euro); 

i. artikel 3.7 van dit reglement: een geldboete van ten hoogste € 450,00 (zegge: 
vierhonderdvijftig euro). 

3. Het bondsbestuur respectievelijk de competitieleiding kan voor elke overtreding, niet 
nakomen, niet tijdig nakomen of niet behoorlijk nakomen door een lid van het 
bepaalde in het bondsreglement een geldboete aan dit lid opleggen van ten hoogste € 
250,00 (zegge: tweehonderdvijftig euro).  

4. Een door het bondsbestuur of de competitieleiding opgelegde geldboete wordt aan de 
betrokkene schriftelijk of langs elektronische weg medegedeeld, behoudens de in het 
kader van de uitvoering van de competitie ingevolge het bepaalde in het 
bondsreglement opgelegde geldboetes die periodiek worden gefactureerd. Deze 
facturering geldt als kennisgeving aan het lid. 

5. Een door het bondsbestuur respectievelijk de competitieleiding opgelegde geldboete 
dient te worden voldaan binnen veertien dagen, of binnen de door het bondsbestuur 
bepaalde langere termijn na kennisgeving van de boete, respectievelijk na vermelding 
in de kennisgeving met competitiegegevens. Het instellen van beroep tegen een 
opgelegde geldboete dient te geschieden binnen tien werkdagen na kennisgeving van 
de geldboete en schort de betalingsverplichting op. Een na beroep onherroepelijk 
vaststaande geldboete dient te worden voldaan binnen tien werkdagen na 
kennisgeving van de uitspraak van de commissie van beroep of binnen de door de 
commissie van beroep bepaalde langere termijn. 

6. Het opleggen van een geldboete sluit statutaire schorsing van het lid, statutaire 
opzegging van het lidmaatschap namens de KNHB en statutaire ontzetting uit het 
lidmaatschap van de KNHB op grond van dezelfde feiten niet uit, evenmin het door het 
bondsbestuur in samenhang met dezelfde feiten aanhangig maken van een 
tuchtprocedure bij de tuchtcommissie, indien daartoe, naar het oordeel van het 
bondsbestuur, mede aanleiding bestaat. 

 
Artikel 9.3 Administratiekosten  
Het bondsbestuur is bevoegd administratiekosten in rekening te brengen bij de in het 
tuchtreglement geregelde gevallen. 
 
Artikel 9.4 Bondsreglement  
1. Het bondsbestuur is bevoegd onder de naam bondsreglement voorschriften te 

publiceren met betrekking tot: 
a. de organisatie van wedstrijden en competities en alles wat daarmede samenhangt; 
b. de arbitrage en alles wat daarmede samenhangt; 
c. de uitoefening van bevoegdheden van het bondsbestuur respectievelijk de 

competitieleiding in het kader van de competitie; 
d. de werkwijze van andere besturen en commissies van de KNHB. 

2. Het bondsreglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met de wet, de statuten, 
dit reglement en een beleidslijn welke in de algemene vergadering uitdrukkelijk als 
zodanig is vastgesteld. 

3. Het bondsbestuur kan nieuwe bepalingen in het bondsreglement opnemen en 
bestaande bepalingen vervallen verklaren. Besluiten daartoe worden voorafgaand aan 
de inwerkingtreding gepubliceerd op de website van de KNHB en/of in de 
verenigingsnieuwsbrief. 

 
Artikel 9.5 Spelreglementen  
1. Het bondsbestuur stelt in overleg met de commissie arbitrage spelreglementen vast. 

Door de KNHB of door een lid-rechtspersoon uitgeschreven wedstrijden moeten 
worden gespeeld volgens de bepalingen van het op de soort wedstrijd toepasselijke 
spelreglement. 

2. Het bondsbestuur kan voor bepaalde wedstrijden van de spelreglementen afwijkende 
bepalingen vaststellen. 



  
 

 
Artikel 9.6 Goed sportbestuur  
De KNHB kent een regeling Goed Sportbestuur voor de verenigingen, het bondsbestuur en 
de functionarissen genoemd in artikel 6 lid 2 van dit reglement die door het bondsbestuur 
worden benoemd. Deze regelingen zijn te vinden op de website van de KNHB.  
 
 
Artikel 10 Herzieningsprocedure 
 
Artikel 10.1 Verzoek herziening competitiemaatregel 
1. Een gewoon lid of kandidaat-lid kan ter zake van in het kader van de uitvoering van de 

competities door het bondsbestuur respectievelijk de competitieleiding getroffen 
maatregelen, bedoeld in artikel 9.1 lid 2 van dit reglement, binnen tien werkdagen na 
dagtekening van de beslissing waarin de maatregel is opgelegd bij het bondsbestuur 
een verzoek om herziening indienen, tenzij de maatregel alleen bestond uit het 
opleggen van een geldboete € 50,00 (zegge: vijftig euro) of minder.  

2. Een verzoek om herziening heeft geen opschortende werking met betrekking tot de 
betwiste maatregel.  

 
Artikel 10.2 Beroep 
Artikel 10.2.1 Bevoegdheid tot instellen beroep 
Een gewoon lid of kandidaat-lid kan beroep instellen bij de commissie van beroep ter zake 
van de door het bondsbestuur naar aanleiding van het in artikel 10.1 lid 1 bedoelde 
verzoek om herziening genomen beslissing, tenzij de maatregel alleen bestond uit het 
opleggen van een geldboete van € 50,00 (zegge: vijftig euro) of minder.  
 
Artikel 10.2.2 Beroepschrift  
1. Het beroep dient schriftelijk en met opgave van reden op het bondsbureau te zijn 

ontvangen uiterlijk binnen tien werkdagen na dagtekening van de beslissing van het 
bondsbestuur.  

2. Van een door een gewoon lid of kandidaat-lid ingesteld beroep tegen een beslissing 
van het bondsbestuur stelt het bondsbureau het bondsbestuur schriftelijk of langs 
elektronische weg in kennis. 

3. De commissie van beroep stelt ten aanzien van de in artikel 10.2.1 genoemde 
beslissing vast of het bondsbestuur bij het uitvoeren van de competitie in redelijkheid 
tot de betwiste maatregel had kunnen komen. Als de commissie van beroep van 
oordeel is dat zulks niet het geval is dan zal het bondsbestuur met inachtneming van 
dat oordeel een nieuw besluit nemen met betrekking tot de betwiste maatregel. De 
commissie van beroep is bevoegd daartoe advies uit te brengen aan het bondsbestuur. 
Ook van de nadere beslissing van het bondsbestuur staat beroep op de commissie van 
beroep open.  

4. Het onderhavige beroep heeft geen opschortende werking met betrekking tot de 
betwiste beslissing van het bondsbestuur.  

5. De commissie van beroep brengt haar uitspraak met opgave van reden zo spoedig 
mogelijk schriftelijk of langs elektronische weg ter kennis van het bondsbestuur en van 
het lid-rechtspersoon. 

6. De onderhavige uitspraak van de commissie van beroep wordt gepubliceerd op de 
website van de KNHB en/of in de verenigingsnieuwsbrief, indien het bondsbestuur of 
het betrokken lid-rechtspersoon daartoe binnen tien werkdagen na verzending van de 
uitspraak het verzoek doet. 

7. Voor zover daarvan in dit reglement niet is afgeweken, zijn de bepalingen in het 
tuchtreglement met betrekking tot de behandeling, beraadslaging en uitspraak van de 
commissie van beroep van toepassing. 

 
 
Artikel 11 Wijzigen Huishoudelijk Reglement  
1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een algemene vergadering, waarin ten 

minste vijfentwintig gewone leden zijn vertegenwoordigd, met een meerderheid van 
ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen. 

2. Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering, welke een voorstel tot 
wijziging van het huishoudelijk reglement van de KNHB tot onderwerp heeft, hebben 
gedaan, bij welke oproeping moet worden medegedeeld dat in die vergadering 
wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld, en welke oproeping 



  
 

vergezeld moet gaan van de wijzigingsvoorstellen, moeten bovendien niet later dan 
vier weken voor de dag van de algemene vergadering een afschrift van dat voorstel, 
waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte 
plaats voor de stemgerechtigde leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag 
waarop de vergadering wordt gehouden. 

3. Besluiten tot wijziging van dit huishoudelijk reglement treden in werking op de dag 
volgende op die waarop de algemene vergadering die besluiten neemt, tenzij de 
algemene vergadering een later tijdstip vaststelt. 

4. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd bij besluit van de algemene 
vergadering van 16 juni 2017 en gewijzigd in werking getreden op 17 juni 2017. 




