STATUTEN
KONINKLIJKE NEDERLANDSE HOCKEY BOND
gedateerd 22 juli 2019

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
Artikel 1
In deze statuten wordt verstaan onder:
1.
“algemene vergadering”, het orgaan van de gewone leden als bedoeld in artikel 2:40
van het Burgerlijk Wetboek en artikel 20 van deze statuten;
2.
“begeleider”, iedere persoon die een lid in de ruimste zin van het woord begeleidt of
voor die begeleiding verantwoordelijk is (waaronder in ieder geval begrepen het
trainen, coachen of verzorgen op of rondom de plaats waar de sportbeoefening of de
voorbereiding daarop plaatsvindt);
3.
“bijzondere leden”, de als zodanig – met inachtneming van het bepaalde in artikel 8
van deze statuten en het huishoudelijk 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;
4.
“bondsbestuur”, het orgaan als bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek en
artikel 13 van deze statuten, te weten het bestuur van de KNHB;
5.
“bondsbureau”, het bureau als bedoeld in artikel 16 van deze statuten;
6.
“bondscommissie”, een commissie die het bondsbestuur in de uitoefening van zijn
taak bijstaat;
7.
“bondsjaar”, het verenigingsjaar als bedoeld in artikel 5 lid 2 van deze statuten;
8.
“bondsreglement”, het reglement als bedoeld in het huishoudelijk reglement;
9.
“buitengewone leden”, de (rechts)personen als bedoeld in artikel 6 lid 3 van deze
statuten;
10.
“commissie van beroep”, het orgaan van de KNHB als bedoeld in artikel 30 van deze
statuten;
11.
“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;
12.
“financiële commissie”, het orgaan van de KNHB als bedoeld in artikel 26 van deze
statuten;
13.
“gewone leden”, de verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid als bedoeld in
artikel 6 lid 2 van deze statuten, die lid in de zin van de wettelijke bepalingen van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn van de KNHB;
14.
“geschillencommissie Hoofdklasse”, het orgaan van de KNHB als bedoeld in artikel
32 van deze statuten;
15.
“huishoudelijk reglement”, het reglement als bedoeld in artikel 34 van deze statuten;
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“kandidaat-leden”, de als zodanig – met inachtneming van het bepaalde in artikel 8
van deze statuten en het huishoudelijk reglement – toegelaten verenigingen met
volledige rechtsbevoegdheid;
17.
“KNHB”, de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid als bedoeld in artikel 2 lid
1 van deze statuten, voluit genaamd: Koninklijke Nederlandse Hockey Bond;
18.
“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 aan de degene
met wie wordt gecommuniceerd respectievelijk de (organen van de) KNHB bekend
is gemaakt;
19.
“leden”, zowel de gewone leden als de buitengewone leden van de KNHB als
bedoeld in artikel 6 van deze statuten, voor zover in deze statuten of een reglement
geen nader onderscheid wordt gemaakt of het tegendeel uit het zinsverband blijkt;
20.
“leden-rechtspersonen”, de gewone leden als bedoeld in artikel 6 lid 2 van deze
statuten, de buitengewone leden als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub c van deze statuten
(de kandidaat-leden) en de buitengewone leden als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub d
van deze statuten (de bijzondere leden);
21.
“officiële orgaan”, de nieuwsbrief of de officiële website van de KNHB;
22.
“najaarsvergadering”, de algemene vergadering van de KNHB als bedoeld in artikel
19 lid 1 sub b van deze statuten;
23.
“registratiecontract”, het door de KNHB opgestelde standaarddocument, onder meer
bevattende bepalingen omtrent de transferperiode van geregistreerde spelers als
bedoeld in het bondsreglement, alsmede de verplichtingen waaraan bij een
overschrijving van een dergelijke speler moet worden voldaan, zoals dit document
op enig moment luidt, waarvan het vigerende model via de officiële website van de
KNHB kan worden verkregen;
24.
“tuchtcommissie”, het orgaan van de KNHB als bedoeld in artikel 27 van deze
statuten;
25.
“vereniging”, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, met als doel het
beoefenen van de hockeysport, die als lid-rechtspersoon is toegelaten tot de KNHB;
26.
“verenigingsleden”, de personen die als lid toetreden of zijn toegetreden tot een lidrechtspersoon;
27.
“verenigingsnieuwsbrief”, de nieuwsbrief die door de KNHB aan de verenigingen
wordt verstuurd;
28.
“voorjaarsvergadering”, de algemene vergadering van de KNHB als bedoeld in
artikel 19 lid 1 sub a van deze statuten;
29.
“wedstrijd”,
veldhockeywedstrijd,
zaalhockeywedstrijd
en/of
rolstoelhockeywedstrijd.
NAAM EN ZETEL
Artikel 2
16.
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1.

De KNHB is op acht oktober achttienhonderdachtennegentig opgericht onder de
naam: Nederlandsche Hockey- en Bandy Bond en is vanaf een september
negentienhonderdvijfendertig genaamd: Nederlandsche Hockey Bond; sedert acht
oktober negentienhonderdachtendertig is de KNHB gerechtigd het predikaat
“Koninklijke” in zijn naam te voeren.
Vanaf zes februari negentienhonderddrieënzeventig draagt de KNHB de naam:
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.
De KNHB heeft haar zetel te Utrecht.

2.
DOEL
Artikel 3
1.
De KNHB stelt zich ten doel de bevordering van de hockeysport in al haar
verschijningsvormen en voorts het verrichten van al hetgeen daaruit voortvloeit,
daartoe bevorderlijk kan zijn, dan wel daarmede verband houdt.
2.
De KNHB tracht dit doel te bereiken door het organiseren, uitschrijven en
aanmoedigen
van
veldhockeywedstrijden,
zaalhockeywedstrijden
en
rolstoelhockeywedstrijden en tot het zoveel mogelijk ontwikkelen van andere
initiatieven en activiteiten die de hockeysport kunnen dienen.
RECHTSBEVOEGDHEID EN ORGANEN
Artikel 4
1.
De KNHB bezit als rechtspersoon volledige rechtsbevoegdheid.
2.
De KNHB kent een geografische indeling in districten, waarvan het aantal en de
grenzen door het bondsbestuur worden vastgesteld.
3.
De districten bezitten geen rechtspersoonlijkheid. Een lid behoort tot het district
waarin hij door het bondsbestuur is ingedeeld. Nadere regels omtrent de instelling,
de organisatie, de taak, de werkwijze van de districten en omtrent de eventuele
instelling, opheffing, splitsing of samenvoeging van districten, alsmede omtrent de
besluitvorming binnen de districten worden vastgesteld door het bondsbestuur.
4.
Organen van de KNHB zijn:
a.
het bondsbestuur;
b.
de algemene vergadering;
c.
de financiële commissie;
d.
de tuchtcommissie;
e.
de commissie van beroep;
f.
de geschillencommissie Hoofdklasse; en
g.
de bondscommissies.
5.
De organen van de KNHB bezitten geen rechtspersoonlijkheid.
BOEKJAAR EN BONDSJAAR
Artikel 5
1.
Het boekjaar van de KNHB is gelijk aan het kalenderjaar.
2.
Het bondsjaar van de KNHB loopt van een juli van enig jaar tot en met dertig juni
van het daaropvolgende jaar.
LEDEN
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Artikel 6
1.
De KNHB kent als leden:
a.
gewone leden; en
b.
buitengewone leden.
2.
Gewone leden van de KNHB zijn verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid,
welke als zodanig – met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 en het
huishoudelijk reglement – zijn toegelaten.
3.
Buitengewone leden van de KNHB zijn:
a.
ereleden;
b.
leden van verdienste;
c.
kandidaat-leden, zijnde als zodanig – met inachtneming van het bepaalde in
artikel 8 en het huishoudelijk reglement – toegelaten verenigingen met
volledige rechtsbevoegdheid;
d.
bijzondere leden, zijnde als zodanig – met inachtneming van het bepaalde in
artikel 8 en het huishoudelijk 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;
e.
verenigingsleden, zijnde personen die als lid toetreden of zijn toegetreden tot
een lid-rechtspersoon;
f.
personen die deelnemen aan een bedrijfshockeycompetitie;
g.
personen die lid zijn van het bondsbestuur of van in de KNHB bestaande
andere besturen en commissies, gedurende de tijd dat zij daarin zitting
hebben, alsmede personen die een functie binnen de KNHB vervullen; en
h.
personen die deelnemen aan rolstoelhockey, voor zover zij geen lid zijn van
een gewoon lid; indien personen die deelnemen aan rolstoelhockey wel lid
zijn van een gewoon lid gelden zij als verenigingsleden.
4.
Uitsluitend de gewone leden zijn lid in de zin van de wettelijke bepalingen van Boek
2 van het Burgerlijk Wetboek. De buitengewone leden zijn geen leden van de KNHB
in de zin van de wettelijke bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; zij
hebben echter wel toegang tot de algemene vergadering, waar zij – na daartoe
toestemming van de voorzitter van de algemene vergadering verkregen te hebben –
wel spreekrecht, maar geen stemrecht hebben. De buitengewone leden zijn
(mede-)onderworpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de KNHB en zijn
organen, waaronder met name is begrepen de tuchtrechtspraak, zoals blijkt uit artikel
11 van deze statuten.
5.
De buitengewone leden als bedoeld in lid 3 sub a, b, d en g zijn vrijgesteld van de
verplichting tot het betalen van contributie en bijdragen aan de KNHB.
6.
Waar in deze statuten en in de reglementen van de KNHB wordt gesproken over
“leden” zonder verdere aanduiding, worden daaronder zowel de gewone leden als de
buitengewone leden verstaan en waar in deze statuten en in de reglementen van de
KNHB wordt gesproken over “lidmaatschap” zonder verdere aanduiding, wordt
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daaronder zowel het lidmaatschap van de gewone leden als van de buitengewone
leden verstaan, alles voor zover de statuten en de reglementen geen nader
onderscheid maken of het tegendeel uit het zinsverband blijkt.
LEDENADMINISTRATIE
Artikel 7
1.
De KNHB heeft een ledenadministratie systeem waarin zijn opgenomen:
a.
de verenigingsgegevens van alle leden-rechtspersonen; en
b.
de volledige namen, geboortedatum, adresgegevens en geslacht van alle
verenigingsleden.
2.
De voorschriften met betrekking tot deze ledenopgave zijn nader uitgewerkt in het
huishoudelijk reglement.
3.
De wijze van opgave aan de KNHB van overige buitengewone leden is geregeld in
het huishoudelijk reglement.
TOELATING LEDEN
Artikel 8
1.
Het lidmaatschap wordt verkregen:
a.
wat betreft de gewone leden: door toelating door de algemene vergadering;
b.
wat betreft de buitengewone leden als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub a
(ereleden): door verlening van het erelidmaatschap door de algemene
vergadering op voordracht van het bondsbestuur;
c.
wat betreft de buitengewone leden als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub b (leden
van verdienste): door verlening van het lidmaatschap van verdienste door het
bondsbestuur;
d.
wat betreft de buitengewone leden als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub c
(kandidaat-leden): door toelating door de algemene vergadering;
e.
wat betreft de buitengewone leden als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub d
(bijzondere leden): door toelating door het bondsbestuur;
f.
wat betreft de buitengewone leden als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub e
(verenigingsleden): door toetreding als lid tot een lid-rechtspersoon, zoals
blijkt uit artikel 11 lid 2 sub a, of door toelating van de rechtspersoon
waarvan men lid is tot lid-rechtspersoon;
g.
wat betreft de buitengewone leden als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub f: door
deelname aan een bedrijfshockeycompetitie;
h.
wat betreft de buitengewone leden als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub g: door
aanvaarding van een functie als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub g; en
i.
wat betreft de buitengewone leden als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub h: door
deelname aan rolstoelhockey.
2.
De wijze van aanmelding en de voorwaarden voor toelating voor ledenrechtspersonen zijn geregeld in het huishoudelijk reglement.
EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 9
1.
Het lidmaatschap eindigt:
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a.

b.

c.

door de dood van het lid indien het een natuurlijk persoon betreft, dan wel,
indien het lid een rechtspersoon is, door zijn ontbinding of doordat hij
ophoudt te bestaan.
door opzegging door het lid.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen
het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn
van ten minste twee maanden, waarna het lidmaatschap eindigt per een juli
van het daaropvolgende jaar.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap
door tot een juli van het daaropvolgende jaar.
Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk door opzegging door het lid
worden beëindigd indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren.
Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen
binnen een maand nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt,
of wel zijn verplichtingen ten opzichte van de KNHB zijn verzwaard,
bekend is geworden of medegedeeld. Het besluit is alsdan niet op hem van
toepassing.
Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit te
zijnen opzichte uit te sluiten, waarbij zijn geldelijke rechten en
verplichtingen zijn gewijzigd.
Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen
binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van
de KNHB in een andere rechtsvorm, of tot fusie of tot splitsing.
De opzegging door het lid dient schriftelijk per aangetekende brief of langs
elektronische weg aan het bondsbestuur te worden gedaan;
door opzegging door de KNHB.
Deze kan geschieden:
1.
indien een lid een onherroepelijk vaststaande geldboete niet binnen
de reglementaire termijn heeft voldaan, vervolgens op grond daarvan
door het bondsbestuur is geschorst en binnen twintig werkdagen na
die schorsing de boete niet heeft voldaan. De opzegging doet de
geldboete niet vervallen;
2.
wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door
de statuten van de KNHB aan het lidmaatschap gesteld, wanneer een
lid zijn verplichtingen jegens de KNHB niet nakomt alsook wanneer
redelijkerwijs van de KNHB niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
Opzegging van het lidmaatschap door de KNHB geschiedt door het
bondsbestuur.
De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit tot
opzegging van het lidmaatschap, met opgave van redenen, in kennis
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2.

3.

4.

gesteld;
d.
door ontzetting.
Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van de KNHB handelt, of de KNHB op
onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bondsbestuur, dat tevoren daaromtrent
advies inwint van de tuchtcommissie.
De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit tot ontzetting
uit het lidmaatschap, met opgave van redenen, in kennis gesteld;
e.
wat betreft een verenigingslid, eveneens doordat het lidmaatschap met een
lid-rechtspersoon is beëindigd;
f.
wat betreft een buitengewoon lid als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub f,
eveneens
doordat
hij
niet
langer
deelneemt
aan
een
bedrijfshockeycompetitie;
g.
wat betreft een buitengewoon lid als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub g,
eveneens doordat hij niet langer lid is van het bondsbestuur of van in de
KNHB bestaande andere besturen en commissies, of een andere functie
binnen de KNHB vervult;
h.
wat betreft een buitengewoon lid als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub h,
eveneens doordat hij niet langer deelneemt aan rolstoelhockey.
Binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit tot opzegging
van het lidmaatschap door de KNHB en eveneens binnen een maand na ontvangst
van de kennisgeving van het besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de
betrokkene beroep open op de commissie van beroep.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
De opzegging van het lidmaatschap door de KNHB en de ontzetting uit het
lidmaatschap van de KNHB worden van kracht en staan onherroepelijk vast, indien
binnen de in het vorige lid van dit artikel gestelde termijn:
a.
geen beroep is ingesteld: op de dag volgend op die waarop de beroepstermijn
is verstreken;
b.
wel beroep is ingesteld: twee dagen na datum van verzending van de in het
tuchtreglement van de KNHB geregelde kennisgeving van de uitspraak van
de commissie van beroep, inhoudende handhaving van de opzegging van het
lidmaatschap door de KNHB of ontzetting uit het lidmaatschap van de
KNHB. De in dit lid bedoelde opzegging en ontzetting wordt gepubliceerd
op de website van de KNHB en/of in de verenigingsnieuwsbrief. De
publicatie houdt ten minste in de naam van het lid, van een natuurlijk
persoon ook de naam van diens vereniging, en opgave van redenen.
Zodra de opzegging van het lidmaatschap door de KNHB of de ontzetting uit het
lidmaatschap van de KNHB van kracht wordt en onherroepelijk vast staat, betekent
dit voor een lid, natuurlijk persoon zijnde, dat ook het lidmaatschap met het
desbetreffende lid-rechtspersoon dient te worden beëindigd.
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5.

Wanneer een lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin
de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.
SCHORSING
Artikel 10
1.
Het bondsbestuur kan een lid schorsen wegens feiten, die aanleiding kunnen geven
tot opzegging van diens lidmaatschap door de KNHB en/of tot ontzetting uit het
lidmaatschap.
2.
De schorsing van een lid-rechtspersoon als lid van de KNHB houdt in de schorsing
als lid van de KNHB van alle leden van dat lid-rechtspersoon.
3.
Een besluit tot schorsing dient binnen twee maanden te worden gevolgd door
kennisgeving aan het geschorste lid van een besluit van het bondsbestuur tot
opzegging van het lidmaatschap namens de KNHB dan wel tot ontzetting uit het
lidmaatschap op voet van al het dienaangaande bepaalde in het vorige artikel.
Bij gebreke van het een of ander vervalt de schorsing na afloop van die termijn.
Hangende de procedure blijft het lid geschorst.
VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN
Artikel 11
1.
De leden van de KNHB zijn verplicht:
a.
de statuten en de reglementen van de KNHB, waaronder met name, maar
niet beperkt tot, het tuchtreglement, het dopingreglement, het reglement
ongewenst gedrag en het reglement matchfixing, alsmede de besluiten van
zijn organen na te leven;
b.
de verplichtingen, die de KNHB uit naam van zijn 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 zijn leden, aangegane verplichtingen jegens een of
meer
derden,
aangaande
ongevallenverzekering,
aansprakelijkheidsverzekering, sponsoring, alsmede 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 een of meer derden aan te gaan aangaande
de 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),
een en ander behoudens voor zover zij met het aangaan van die
verplichtingen 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 bondsbestuur met betrekking
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2.

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 en de
KNHB door hun toedoen niet op ontoelaatbare wijze worden geschaad;
f.
zich tegenover elkander en derden en tegenover de KNHB te onthouden van
bedrieglijke handelingen;
g.
aan de financiële verplichtingen als omschreven in het huishoudelijk
reglement te voldoen.
De leden-rechtspersonen zijn bovendien verplicht:
a.
in hun statuten een bepaling op te nemen, krachtens welke personen die als
lid toetreden of zijn toegetreden tot het desbetreffende lid-rechtspersoon
daardoor lid worden van de KNHB en als zodanig (mede-) onderworpen zijn
aan de statuten, reglementen en besluiten van de KNHB en zijn organen,
waaronder met name is begrepen de tuchtrechtspraak;
b.
in hun statuten een bepaling op te nemen krachtens welke personen, die een
al dan niet betaalde functie binnen het desbetreffende lid-rechtspersoon
uitoefenen of zullen uitoefenen, met uitzondering van hen, die uitsluitend
door een financiële bijdrage dat lid-rechtspersoon steunen of zullen steunen
en van hen die met de hockeysport generlei bemoeienis hebben of zullen
hebben, zich (mede-)onderwerpen aan de statuten, reglementen en besluiten
van de KNHB en zijn organen, waaronder met name is begrepen de
tuchtrechtspraak;
c.
om te bereiken dat de sub b omschreven personen eveneens onderworpen
zijn aan de statuten, reglementen en besluiten van de KNHB en zijn organen,
waaronder met name is begrepen de tuchtrechtspraak, alle nodige
maatregelen te nemen en alle vereiste regelingen te treffen; zo nodig is een
lid-rechtspersoon verplicht met iedere zodanige individuele persoon een
daartoe strekkende overeenkomst aan te gaan;
d.
ervoor te zorgen dat hun statuten en reglementen de bepalingen bevatten,
waarvan opneming in de statuten en/of het huishoudelijk reglement van de
KNHB verplicht wordt gesteld;
e.
ervoor te zorgen dat hun statuten en reglementen geen bepalingen bevatten,
welke in strijd zijn met de statuten en reglementen van de KNHB;
f.
in aansluiting op het hiervoor bepaalde, wat betreft een bijzonder lid in de
vorm van een stichting, om te bereiken dat alle contribuanten, deelnemers of
onder welke benaming dan ook bij die stichting aangesloten of met die
stichting verbonden personen eveneens onderworpen zijn aan de statuten,
reglementen en besluiten van de KNHB en zijn organen, waaronder met
name is begrepen de tuchtrechtspraak, alle nodige maatregelen te nemen en
alle vereiste regelingen te treffen; zo nodig is een bijzonder lid in de vorm
van een stichting verplicht met iedere zodanige individuele persoon een
daartoe strekkende overeenkomst aan te gaan. Voor de toepassing van deze
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statuten worden alle contribuanten, deelnemers of onder welke benaming
dan ook bij een bijzonder lid in de vorm van een stichting aangesloten of met
die stichting verbonden personen zoveel mogelijk gelijkgesteld met
verenigingsleden.
3.
Voor het overige kunnen door de KNHB slechts verplichtingen aan de leden worden
opgelegd na voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.
TUCHTRECHTSPRAAK
Artikel 12
1.
Aan de tuchtrechtspraak van de KNHB zijn onderworpen:
a.
alle leden van de KNHB;
b.
alle personen die zich aan de tuchtrechtspraak van de KNHB hebben
onderworpen.
2.
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 28, is voor gedragingen in strijd met
het bij of krachtens artikel 11 lid 1 sub a en c tot en met f bepaalde van personen die,
zonder lid van een lid-rechtspersoon te zijn, als begeleider, groundsman, dan wel in
enige andere functie, bezoldigd of onbezoldigd, werkzaamheden voor haar
verrichten, of als toeschouwer bij haar wedstrijden en/of andere activiteiten
aanwezig zijn, dat lid-rechtspersoon medeverantwoordelijk.
BONDSBESTUUR
Artikel 13
1.
Het bondsbestuur bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste elf natuurlijke
personen. Bondsbestuursleden zijn, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 3
sub g, buitengewoon lid van de KNHB.
Het aantal bondsbestuursleden wordt met inachtneming van de eerste zin van dit lid
door het bondsbestuur zelf bepaald.
2.
De benoeming van een bondsbestuurslid geschiedt door de algemene vergadering uit
een of meer bindende voordrachten.
Tot het opmaken van een voordracht zijn zowel bevoegd het bondsbestuur als ten
minste 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 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 voordracht 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 bepaalde in lid 4, uit die voordrachten.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met een
meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen
besluit van de algemene vergadering.
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.
Het bondsbestuur bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een
penningmeester en overige bondsbestuursleden.
De functies van secretaris en penningmeester zijn niet verenigbaar, evenmin die van
voorzitter met een van de andere.
Lid van het bondsbestuur kunnen niet zijn:
a.
leden van de financiële commissie;
b.
leden van de tuchtcommissie;
c.
leden van de commissie van beroep;
d.
leden van de geschillencommissie Hoofdklasse;
e.
personen die een dienstbetrekking hebben met de KNHB;
f.
bestuurders van een lid-rechtspersoon van de KNHB;
g.
leden van een lid-rechtspersoon, in het geval dat er reeds een lid van een lidrechtspersoon zitting heeft in het bondsbestuur.
Bondsbestuursleden worden benoemd voor de duur van drie jaar. Elk
bondsbestuurslid treedt aldus af in de algemene vergadering, volgend drie jaar na
die waarin zijn benoeming plaatsvond, volgens een door het bondsbestuur op te
stellen rooster van aftreden.
Een aftredend bondsbestuurslid defungeert en het nieuw benoemde bondsbestuurslid
treedt in functie onmiddellijk na afloop van de algemene vergadering waarin de
benoeming plaatsvond.
Een aftredend bondsbestuurslid is ten hoogste twee maal herbenoembaar, telkens
voor een periode van drie jaar. Het bondsbestuur kan, in bijzondere omstandigheden,
besluiten dat een bondsbestuurslid voor een derde maal herbenoembaar is, echter
voor een periode van maximaal één jaar.
De voorzitter wordt als zodanig door de algemene vergadering benoemd.
Het bondsbestuur verdeelt in onderling overleg de overige functies onder zijn leden
en regelt en verdeelt verder in onderling overleg zijn werkzaamheden.
Bondsbestuursleden kunnen door de algemene vergadering te allen tijde worden
geschorst en ontslagen. Voorts eindigt het bondsbestuurslidmaatschap door
overlijden, door vrijwillig of periodiek aftreden of door het niet langer voldoen aan
de vereisten als bedoeld in lid 6.
Mocht het aantal bondsbestuursleden door enigerlei oorzaak te eniger tijd beneden
het statutaire minimum dalen, dan vormen de overgebleven bondsbestuursleden of
vormt het overgebleven bondsbestuurslid rechtsgeldig het bondsbestuur. Het
bondsbestuur is in dat geval verplicht ten spoedigste een algemene vergadering
bijeen te roepen, in welke het bondsbestuur tot ten minste het statutair minimale
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aantal personen dient te worden aangevuld.
11.
Het bondsbestuur wordt in de uitoefening van zijn taak bijgestaan door
bondscommissies. Nadere regels omtrent de instelling, de organisatie, de taak, de
werkwijze van de bondscommissies worden vastgesteld door het bondsbestuur.
BESLUITVORMING VAN HET BONDSBESTUUR
Artikel 14
1.
Besluiten kunnen door het bondsbestuur slechts genomen worden in een
vergadering, waarin ten minste de helft van het aantal in functie zijnde
bondsbestuursleden aanwezig is.
Alle besluiten dienen genomen te worden met volstrekte meerderheid van stemmen.
2.
Van het besprokene in het bondsbestuur worden door de secretaris notulen
opgemaakt.
De notulen worden in de daarop volgende vergadering vastgesteld en ten blijke
daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
3.
Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of
een bondsbestuurslid anders wenst.
4.
Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter.
5.
a.
Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bondsbestuur een besluit
heeft genomen, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover
gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
b.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zo nodig het te nemen
besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien
een bondsbestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
6.
De besluitvorming van het bondsbestuur kan ook buiten vergadering geschieden,
mits alle in functie zijnde bondsbestuursleden schriftelijk of langs elektronische weg
hun stem voor het betrokken voorstel hebben uitgebracht.
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BONDSBESTUUR
Artikel 15
1.
Het bondsbestuur is belast met het besturen van de KNHB, het bevorderen en
uitvoeren van de doelstellingen en de strategie van de KNHB.
2.
Het bondsbestuur is belast met de uitvoering van de door de algemene vergadering
genomen besluiten.
3.
Tot de taken en bevoegdheden van het bondsbestuur behoren onder meer het
vaststellen van andere reglementen dan het huishoudelijk reglement, het
tuchtreglement, het reglement ongewenst gedrag, het reglement matchfixing en het
reglement geschillenbeslechting Hoofdklasse.
4.
De leden van het bondsbestuur ontvangen in hun hoedanigheid van bondsbestuurslid
geen bezoldiging. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de
uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
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BONDSBUREAU
Artikel 16
1.
Voor de ondersteuning van zijn werkzaamheden heeft de KNHB een bondsbureau.
2.
Het bondsbureau wordt geleid door een directeur, die aangesteld wordt door en
verantwoording verschuldigd is aan het bondsbestuur.
3.
Het bondsbestuur stelt de taken en bevoegdheden van de directeur van het
bondsbureau bij directiestatuut schriftelijk vast en is bevoegd dit directiestatuut te
wijzigen. Het directiestatuut dient te worden nedergelegd ten kantore van het
handelsregister. Op aanvraag bij de secretaris is voor gewone leden een exemplaar
van het directiestatuut ter inzage bij het bondsbureau.
4.
Binnen de grenzen van de door het bondsbestuur te geven bepalingen en richtlijnen
is de directeur van het bondsbureau belast met de leiding en het beheer van het
bondsbureau en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de KNHB.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 17
1.
Het bondsbestuur vertegenwoordigt de KNHB.
De KNHB wordt voorts vertegenwoordigd door:
a.
de voorzitter en de secretaris gezamenlijk;
b.
de voorzitter of de secretaris en de directeur van het bondsbureau
gezamenlijk.
2.
Het bondsbestuur kan - al dan niet met beperkingen - aan door hem aan te wijzen
natuurlijke personen procuratie verlenen.
3.
In alle gevallen waarin de KNHB een tegenstrijdig belang heeft met een of meer van
de bondsbestuursleden, kan de algemene vergadering een of meer personen
aanwijzen om de KNHB te vertegenwoordigen.
Artikel 18
Het bondsbestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot aangaan van overeenkomsten
waarbij de KNHB zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19
1.
Jaarlijks worden ten minste twee algemene vergaderingen gehouden, bijeen te
roepen door het bondsbestuur, te weten:
a.
een voorjaarsvergadering, welke wordt gehouden tussen één mei en dertig
juni;
b.
een najaarsvergadering, welke wordt gehouden tussen één oktober en dertig
november.
2.
De agenda van de voorjaarsvergadering bevat in ieder geval:
a.
de vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;
b.
de vaststelling van het jaarverslag;
c.
het verslag van de financiële commissie;
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d.
e.

de vaststelling van de jaarrekening;
de verlening van décharge aan het bondsbestuur voor het gevoerde beleid
over het afgelopen boekjaar;
f.
de benoeming van een financiële commissie bedoeld in artikel 26;
g.
de voorziening in eventuele vacatures in andere organen en statutaire
commissies van de KNHB.
3.
De agenda van de najaarsvergadering bevat in ieder geval:
a.
de vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;
b.
de vaststelling van de begroting;
c.
de vaststelling van het jaarplan;
d.
de vaststelling van de contributie.
4.
Buiten de voorjaars- en najaarsvergadering worden andere algemene vergaderingen
gehouden en bijeengeroepen zo dikwijls het bondsbestuur dit gewenst acht dan wel
indien daartoe volgens de wet, de statuten of een reglement van de KNHB een
verplichting bestaat.
Voorts is het bondsbestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
vergadering op verzoek van ten minste een zodanig aantal gewone leden als
gerechtigd is tot het uitbrengen van ten minste een tiende gedeelte van het aantal
stemmen dat in een voltallige algemene vergadering kan worden uitgebracht, op een
termijn van niet langer dan vier weken vanaf het moment van indienen van het
verzoek.
Het verzoek moet bij schriftelijk aan het bondsbestuur worden gedaan en moet de
punten van behandeling bevatten. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek
wordt voldaan indien het verzoek elektronisch is vastgelegd.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen na de indiening van het verzoek geen
gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op
de wijze als bepaald in lid 5 van dit artikel, of bij advertentie in een landelijk
verspreid dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bondsbestuursleden
belasten met de leiding van de algemene vergadering en het opstellen van de
notulen.
5.
De algemene vergaderingen worden gehouden op een door het bondsbestuur vast te
stellen plaats in Nederland. De bijeenroeping geschiedt door plaatsing van een
aankondiging op de website van de KNHB en/of in de verenigingsnieuwsbrief dan
wel bij schriftelijke of langs elektronische weg verzonden aankondiging, toe te
zenden aan alle gewone leden.
In de aankondiging wordt de agenda opgenomen.
6.
De oproeping geschiedt niet later dan vier weken vóór de dag van de vergadering.
BEVOEGDHEDEN ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20
Aan de algemene vergadering komen in de KNHB alle bevoegdheden toe, die niet door de
wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
SAMENSTELLING ALGEMENE VERGADERING
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Artikel 21
1.
De algemene vergadering bestaat uit de gewone leden.
2.
Een stemgerechtigd lid kan aan zowel een ander stemgerechtigd lid als aan ieder
ander schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Aan de eis van
schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is
vastgelegd.
TOEGANG EN STEMRECHT ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22
1.
Toegang tot de algemene vergadering hebben, naast de leden, de
bondsbestuursleden. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste
bondsbestuursleden. De voorzitter van de desbetreffende algemene vergadering kan
nochtans besluiten een geschorst lid in persoon te horen.
2.
Over toelating van andere dan de in het vorige lid bedoelde personen beslist de
voorzitter van de desbetreffende algemene vergadering.
3.
Degenen die volgens deze statuten toegang tot de algemene vergadering hebben
kunnen daarin, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 4, het woord
voeren.
4.
Het stemrecht in de algemene vergadering wordt uitgeoefend door de gewone leden
naar de maatstaf van het ledenaantal van dat gewone lid waarvoor een bijdrage aan
de KNHB is betaald. Een gewoon lid brengt per vijfentwintig tot dat gewone lid
behorende leden waarvoor een bijdrage is betaald aan de KNHB, één stem uit.
Hierbij vindt geen afronding plaats, met dien verstande dat ieder gewoon lid ten
minste het recht heeft om één stem in de algemene vergadering te doen uitbrengen.
Het aantal stemmen dat in de algemene vergadering namens elk gewoon lid kan
worden uitgebracht, wordt met inachtneming van het hiervoor bepaalde vastgesteld
door het bondsbestuur en wel voor elk jaar aan de hand van het aantal leden
waarvoor een bijdrage is betaald aan de KNHB per eenendertig oktober van het
daaraan voorafgaande jaar.
5.
Een gewoon lid met een meervoudig stemrecht dient de door hem uit te brengen
stemmen op dezelfde manier uit te brengen.
LEIDING, NOTULEN EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23
1.
De voorzitter en de secretaris van het bondsbestuur treden als zodanig ook op bij de
algemene vergadering. Ingeval van belet of ontstentenis van een hunner of van
beiden treedt de vice-voorzitter op als voorzitter of secretaris van de algemene
vergadering. Zijn geen bondsbestuursleden aanwezig dan voorziet de vergadering
zelf in haar leiding.
2.
Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een
ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden. De notulen
worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten
blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die algemene vergadering
ondertekend.
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3.

Een algemene vergadering kan geen besluiten nemen, indien daarin niet ten minste
vijfentwintig gewone leden zijn vertegenwoordigd.
4.
Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, geschiedt besluitvorming met
volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. De stemprocedure,
alsmede de procedure bij de benoeming van personen voor het geval bij meerdere
kandidaten geen hunner een meerderheid van stemmen verkrijgt, zijn in het
huishoudelijk reglement geregeld.
5.
Een voorstel van een gewoon lid kan in een algemene vergadering slechts in
behandeling komen, indien het niet later dan twee weken vóór de dag van de
vergadering schriftelijk of langs elektronische weg bij het bondsbestuur is ingediend,
tenzij het voorstel door het bondsbestuur wordt overgenomen. Van een tijdig
ingediend voorstel geeft het bondsbestuur zo spoedig mogelijk kennis in het officiële
orgaan van de KNHB dan wel per brief of langs elektronisch weg verzonden bericht
aan alle stemgerechtigde gewone leden.
6.
Het ter algemene vergadering 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 vorenbedoeld oordeel de juistheid
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der
algemene 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.
JAARVERSLAG EN JAARREKENING
Artikel 24
1.
Het bondsbestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de KNHB zodanige
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de
KNHB kunnen worden gekend.
2.
Het bondsbestuur is verplicht jaarlijks, uiterlijk op de dag van bijeenroeping van de
voorjaarsvergadering, een jaarrekening van de KNHB op te maken.
3.
De KNHB is verplicht opdracht tot onderzoek van zijn jaarrekening aan een
registeraccountant te verlenen. Tot het verlenen van deze opdracht is de algemene
vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is het bondsbestuur daartoe
bevoegd.
De verleende opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene
vergadering alsook door het bondsbestuur indien deze de opdracht heeft verleend.
4.
Het bondsbestuur is verplicht de registeraccountant bedoeld in het vorige lid ten
behoeve van zijn onderzoek alle door hem gevraagde inlichtingen te verschaffen,
hem desgewenst de kas en de waarden te vertonen en de boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers van de KNHB voor raadpleging beschikbaar te stellen.
5.
De registeraccountant bedoeld in lid 3 brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan
het bondsbestuur en aan de in artikel 26 bedoelde financiële commissie, en geeft de
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uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de
jaarrekening.
6.
Het bondsbestuur brengt in de voorjaarsvergadering zijn jaarverslag uit over het in
het voorgaande boekjaar gevoerde financieel beleid.
Het legt een door alle bondsbestuursleden ondertekende jaarrekening ter
goedkeuring aan de algemene vergadering over, tezamen met de in lid 5 van dit
artikel bedoelde verklaring en het in artikel 26 bedoelde verslag van de financiële
commissie. Ontbreekt de ondertekening van een of meer bondsbestuursleden, dan
wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van zes
maanden na afloop van een boekjaar kan ieder stemgerechtigd gewoon lid deze
rekening en verantwoording over dat boekjaar in rechte van het bondsbestuur
vorderen.
7.
Het bondsbestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 gedurende de
geldende wettelijke termijn te bewaren, onverminderd het in het volgende lid
bepaalde.
8.
De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier
gestelde jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht
en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de
gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en
binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
STATUTAIRE COMMISSIES
Artikel 25
De KNHB kent de volgende statutaire commissies:
a.
de financiële commissie;
b.
de tuchtcommissie;
c.
de commissie van beroep;
d.
de geschillencommissie Hoofdklasse.
FINANCIËLE COMMISSIE
Artikel 26
1.
De algemene vergadering benoemt in haar voorjaarsvergadering een financiële
commissie bestaande uit ten minste drie en ten hoogste vijf personen.
2.
De financiële commissie neemt kennis van de rekening en verantwoording van het
bondsbestuur, toetst de uitvoering van het financieel beleid op doelmatigheid en
doeltreffendheid en brengt aan de algemene vergadering in haar
voorjaarsvergadering verslag uit van haar bevindingen.
De financiële commissie adviseert het bondsbestuur daarnaast omtrent het te voeren
financiële beleid.
Ter vervulling van haar taken zal de financiële commissie ten minste twee maal per
jaar bijeenkomen.
3.
De last van de financiële commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering
worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere financiële
commissie.
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4.

Het bondsbestuur is verplicht aan de financiële commissie desgevraagd alle door
haar gewenste inlichtingen te verschaffen.
Het bondsbestuur zal de financiële commissie ook inzage geven in het rapport van de
registeraccountant en ervoor zorgdragen dat de financiële commissie hierop de
eventueel gewenste toelichting ontvangt.
5.
De samenstelling en wijze van benoeming van de financiële commissie zijn geregeld
in het huishoudelijk reglement.
Artikel 27
1.
De leden van de financiële commissie worden door de algemene vergadering
benoemd voor de duur van drie jaar. 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 twee derden 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. Zij die een dienstverband hebben met de
KNHB kunnen geen deel uitmaken van de financiële commissie.
TUCHTCOMMISSIE
Artikel 28
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1.

De tuchtcommissie van de KNHB is het enige orgaan van de KNHB dat in eerste
instantie, uitsluitend op verzoek van het bondsbestuur, bevoegd is te oordelen over
een vermeend handelen of nalaten in strijd met het bij of krachtens artikel 11 lid 1
sub a en c tot en met f bepaalde en met die bepalingen van het huishoudelijk
reglement ten aanzien waarvan bij overtreding de tuchtcommissie tot het opleggen
van sancties bevoegd is verklaard.
2.
De samenstelling en wijze van benoeming van de tuchtcommissie is geregeld in het
tuchtreglement.
3.
Het niet in acht nemen van de statutaire dan wel reglementaire beroepstermijn en het
niet vermelden van bezwaren tegen gewraakte beslissingen heeft nietontvankelijkheid van beroep tot gevolg, tenzij de commissie van beroep van oordeel
is, dat het verzuim betrokkene niet kan worden aangerekend.
Artikel 29
1.
De uitoefening van de tuchtrechtspraak en het opleggen van straffen en de
tenuitvoerlegging geschiedt, met inachtneming van het bepaalde in lid 2,
overeenkomstig het bepaalde in het tuchtreglement van de KNHB.
2.
Ingeval van een vermeend handelen of nalaten in strijd met het dopingreglement
respectievelijk het reglement ongewenst gedrag en het reglement matchfixing,
geschiedt de uitoefening van de tuchtrechtspraak en het opleggen van straffen en de
tenuitvoerlegging overeenkomstig het bepaalde in het dopingreglement
respectievelijk het reglement ongewenst gedrag en het reglement matchfixing van
de KNHB.
3.
De tuchtcommissie heeft de bevoegdheid om in de in het tuchtreglement bepaalde
gevallen bevoegdheden te delegeren. De delegatiebesluiten zullen telkens voor de
aanvang van het competitieseizoen bekend worden gemaakt op de in het
tuchtreglement aangegeven wijze.
COMMISSIE VAN BEROEP
Artikel 30
1.
De KNHB kent een commissie van beroep, welke in de gevallen waarin de statuten
en reglementen van de KNHB beroep toelaten, als enig daartoe bevoegd orgaan van
de KNHB, in hoogste instantie, oordeelt over:
een door een lid gewraakt besluit van het bondsbestuur;
een door het bestrafte lid of het bondsbestuur gewraakte uitspraak van de
tuchtcommissie.
De samenstelling en wijze van benoeming van de commissie van beroep is geregeld
in het tuchtreglement.
2.
De commissie van beroep besluit onherroepelijk tot intrekking, vermindering,
wijziging, handhaving of verzwaring van de gewraakte uitspraak van de
tuchtcommissie, met inachtneming van het ter zake verder in de statuten en
reglementen van de KNHB bepaalde.
3.
De commissie van beroep stelt ten aanzien van beroep tegen een besluit van het
bondsbestuur in het raam van de uitvoering van competities vast of het bondsbestuur
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in redelijkheid tot het bewuste besluit had kunnen komen. Als de commissie van
beroep van oordeel is dat zulks niet het geval is, zal het bondsbestuur met
inachtneming van dat oordeel een nieuw besluit nemen.
De commissie van beroep is bevoegd daartoe advies uit te brengen aan het
bondsbestuur.
4.
De commissie van beroep brengt haar uitspraak, met redenen omkleed, op de wijze
als nader in het tuchtreglement van de KNHB is geregeld, ten spoedigste schriftelijk
of langs elektronische weg, en gelijktijdig, ter kennis van het bondsbestuur, van het
betrokken lid en als het een natuurlijk persoon is ook van diens vereniging, en, zo het
beroep wordt ingesteld tegen een uitspraak van de tuchtcommissie, van die
commissie.
Artikel 31
Het bondsbestuur heeft het recht straffen door de tuchtcommissie opgelegd en, na eventueel
beroep, door de commissie van beroep verminderd, gewijzigd, gehandhaafd of verzwaard,
geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden.
Het bondsbestuur oefent dat recht uit na het advies te hebben ingewonnen van de
tuchtcommissie, dan wel, mocht beroep zijn uitgeoefend, van de commissie van beroep.
GESCHILLENCOMMISSIE HOOFDKLASSE
Artikel 32
1.
Geschillen, als bedoeld in het registratiecontract, tussen geregistreerde spelers, als
bedoeld in het bondsreglement, en verenigingen voor wie deze spelers uitkomen,
worden, met uitsluiting van de burgerlijke rechter, door de geschillencommissie
Hoofdklasse beslecht, zulks zoals nader omschreven en met inachtneming van het
daartoe door de algemene vergadering vastgestelde reglement geschillenbeslechting
Hoofdklasse van de KNHB. De samenstelling van de geschillencommissie
Hoofdklasse en de wijze van benoeming van de leden van de geschillencommissie
Hoofdklasse zijn geregeld in het reglement geschillenbeslechting Hoofdklasse.
2.
Het reglement geschillenbeslechting Hoofdklasse wordt vastgesteld respectievelijk
gewijzigd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
3.
Een in lid 1 bedoeld geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien een van de
betrokken partijen verklaart dat dit het geval is.
BONDSGEDELEGEERDE
Artikel 33
Het bondsbestuur is bevoegd bij organisatie van toernooien/evenementen waarin om
kampioenschap respectievelijk promotie/degradatie wordt gespeeld voor zowel veld- als
zaalhockey een bondsgedelegeerde aan te wijzen die met betrekking tot (door
scheidsrechters) geconstateerd wangedrag van leden, spelers en/of begeleiders regelend op
kan treden en maatregelen kan treffen.
Eventueel getroffen maatregelen worden, met inachtneming van het daaromtrent in het
tuchtreglement bepaalde, na het toernooi/evenement aanhangig gemaakt.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN ANDERE REGLEMENTEN
Artikel 34
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1.

Voor zover bij deze statuten niet anders is bepaald, worden de reglementen van de
KNHB door het bondsbestuur vastgesteld en gewijzigd.
2.
De KNHB heeft een huishoudelijk reglement, dat door de algemene vergadering, al
dan niet op voorstel van het bondsbestuur, kan worden gewijzigd op de wijze als in
artikel 35 leden 1 en 2 is bepaald.
3.
Het tuchtreglement, het reglement geschillenbeslechting Hoofdklasse, het reglement
ongewenst gedrag en het reglement matchfixing van de KNHB worden door de
algemene vergadering vastgesteld en gewijzigd bij gewone meerderheid van
stemmen.
4.
Het huishoudelijk reglement en andere reglementen van de KNHB kunnen voor,
daarin uitdrukkelijk aan te duiden, handelen in strijd met deze statuten, het
huishoudelijk reglement en de andere reglementen van de KNHB geldboetes, ter
grootte van te noemen vaste dan wel maximale bedragen, vaststellen. Deze
geldboetes worden, tenzij dit in aangewezen gevallen uitdrukkelijk tot de
bevoegdheid van de tuchtcommissie is verklaard, geheven door het bondsbestuur;
van besluiten van het bondsbestuur ter zake staat beroep open in de gevallen en op
de wijze als bij het huishoudelijk reglement bepaald.
5.
De reglementen van de KNHB mogen geen bepalingen bevatten in strijd met de wet
en deze statuten.
STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING, VEREFFENING
Artikel 35
1.
Besluiten tot wijziging van deze statuten worden genomen door de algemene
vergadering, doch kunnen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 23 lid 3,
alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de
uitgebrachte stemmen.
2.
Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering, welke een voorstel tot
wijziging van deze statuten van de KNHB tot onderwerp heeft, hebben gedaan, bij
welke oproeping moet worden medegedeeld dat in die vergadering wijziging van
deze statuten wordt voorgesteld, en welke oproeping vergezeld moet gaan van de
wijzigingsvoorstellen, moeten bovendien niet later dan vier weken voor de dag van
de 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.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat een notariële akte is verleden.
4.
De bondsbestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.
Artikel 36
De KNHB kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het
bepaalde in artikel 35 leden 1 en 2 is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 37
1.
Bij ontbinding van de KNHB, door welke oorzaak ook, geschiedt de vereffening
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2.

3.

door de bondsbestuursleden, tenzij de algemene vergadering een of meer (andere)
vereffenaars daartoe aanwijst. De vereffening geschiedt voorts met inachtneming
van de desbetreffende bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
De algemene vergadering benoemt de persoon onder wie de boeken en bescheiden
van de ontbonden KNHB na afloop van de vereffening gedurende zeven jaren
blijven berusten.
De algemene vergadering, die het ontbindingsbesluit neemt, stelt de bestemming van
het batig saldo van de ontbonden KNHB vast.
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