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STATUTENWIJZIGING
Dossiernummer: 7588
Heden, **, ________________________________________________________________________________________________________
verschenen voor mij, **mr. drs. Tom Harmen ten Brink, notaris gevestigd te Haarlem, _________
1. *,______________________________________________________________________________________________________________
2. * ______________________________________________________________________________________________________________
ten deze handelende als gezamenlijk bevoegd bestuurders van de vereniging: _________________
KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND (KNSB), statutair gevestigd te Haarlem, _
kantoorhoudende Frans Halsplein 5, 2021 DL Haarlem, ______________________________________________
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer ___________
40530765, _______________________________________________________________________________________________________
en als zodanig bevoegd de vereniging rechtsgeldig te vertegenwoordigen. _______________________
De comparanten, handelend als gemeld, verklaren: ____________________________________________________
blijkens akte op drieëntwintig mei achttienhonderd drieënzeventig is opgericht de ________
vereniging: Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB); ______________________________________
de statuten van de vereniging zijn nadien enige malen gewijzigd vastgesteld, laatstelijk _
bij akte op negen maart tweeduizend vijftien verleden voor mr. drs. Tom Harmen ten ____
Brink, notaris gevestigd te Haarlem; __________________________________________________________________
de vereniging is geregistreerd in het handelsregister als voormeld; ____________________________
in een algemene ledenvergadering van de vereniging, gehouden op ** te **Utrecht is op
wettige wijze besloten tot gedeeltelijke wijziging van de statuten van de vereniging; _______
van dit besluit blijkt uit notulen van die vergadering, waarvan een exemplaar aan deze __
akte zal worden gehecht; _______________________________________________________________________________
de volgende artikelen van de statuten van de vereniging worden bij deze ___________________
overeenkomstig voormeld besluit gedeeltelijk gewijzigd vastgesteld als volgt: ______________
a. artikel 2.2: _____________________________________________________________________________________________
2.2 Organen van de KNSB zijn: de algemene vergadering, het bondsbestuur, de ______
aanklager, het tuchtcollege in eerste aanleg en het tuchtcollege in hoger beroep __
van de KNSB, de tuchtcommissie en de commissie van beroep van de Stichting __
Instituut Sportrechtspraak voor zover zij zijn belast met het berechten van __________
overtredingen van het Dopingreglement, van het tuchtreglement Seksuele _________
Intimidatie van het Instituut Sportrechtspraak alsmede het Tuchtreglement _________
Matchfixing van het Instituut Sportrechtspraak (hierna: Instituut Sportrechtspraak).
Alsmede personen en commissies, die krachtens de statuten en reglementen van
de KNSB zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij ____________
beslissingsbevoegdheid is toegekend.________________________________________________________
b. artikel 9.1 onder b: ______________________________________________________________________________________
b. de statuten, reglementen en besluiten van het Instituut Sportrechtspraak na te ____
leven, voor zover deze betrekking hebben op doping, seksuele intimidatie en/of ___
matchfixing;_________________________________________________________________________________________
c. artikel 9.2 onder b en c: ____________________________________________________________________________

2

b.

d.

e.

f.

g.

de regionale bond casu quo bijzondere bond door zijn toetreding als vereniging bij
de KNSB namens zijn eigen leden de verplichtingen aanvaardt en die aan zijn ____
eigen leden oplegt de statuten, reglementen en besluiten van de KNSB en diens _
organen na te leven waaronder ook de statuten, reglementen en besluiten van het
Instituut Sportrechtspraak, voor zover deze betrekking hebben op doping, __________
seksuele intimidatie en/of matchfixing.________________________________________________________
c. personen die als lid toetreden of zijn toegetreden tot een schaakvereniging, en ____
daardoor lid worden of zijn geworden van de KNSB als zodanig mede _______________
onderworpen zijn aan de statuten, reglementen en besluiten van de KNSB en _____
haar organen, waaronder begrepen de statuten, reglementen en besluiten van het
Instituut Sportrechtspraak, voor zover deze betrekking hebben op doping, __________
seksuele intimidatie en/of matchfixing.________________________________________________________
artikel 10.9: _______________________________________________________________________________________________
10.9
Aan de leden kunnen door de aanklager van het Instituut Sportrechtspraak
maatregelen worden opgelegd wegens het niet naleven van de van _________
toepassing verklaarde reglementen van het Instituut Sportrechtspraak. ______
De aanklager van het Instituut Sportrechtspraak wordt bijgestaan door het
ambtelijk secretariaat en het juridisch secretariaat van het Instituut __________
Sportrechtspraak. ________________________________________________________________________
Het bestuur is bevoegd met de Stichting Instituut Sportrechtspraak een ____
voor de leden bindende overeenkomst aan te gaan krachtens welke ________
overeenkomst het uitoefenen van de (tucht) rechtspraak in de bond wordt _
opgedragen aan de Stichting Instituut Sportrechtspraak. ________________________
artikel 15.3: ___________________________________________________________________________________________
15.3
Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op: __________________________________________________
overtredingen seksuele intimidatie betreffende, _________________________________
overtredingen van dopingbepalingen en __________________________________________
overtredingen betreffende matchfixing.____________________________________________
In die gevallen doet het bondsbestuur aangifte bij het Instituut ___________________
Sportrechtspraak. Alsdan wordt de overtreding behandeld door de _____________
tuchtcommissie casu quo de beroepscommissie van het Instituut _______________
Sportrechtspraak. Op de tuchtrechtspraak van het Instituut Sportrechtspraak
zijn de artikelen 16 en 17 van toepassing. _____________________________________________
artikel 15.5: _______________________________________________________________________________________________
15.5
a. De benoeming, werkwijze en bevoegdheid van de in lid 2 genoemde _____
tuchtcolleges worden geregeld en omschreven in het door de algemene _
vergadering vast te stellen reglement Tuchtreglement. ________________________
b. Het Dopingreglement, het tuchtreglement Seksuele Intimidatie alsmede _
het Tuchtreglement Matchfixing regelt de wijze van het benoemen van de
aanklagers, de kwaliteitseisen waar een aanklager aan moet voldoen, ___
bevoegdheden en werkwijze, alsmede de mogelijke maatregelen, ________
besluiten die de aanklager kan nemen en voorstellen die de aanklager __
aan betrokkene kan doen, de procesgang en de rechten en ________________
verplichtingen van het in overtreding zijnde lid. __________________________________
artikel 16.3 en artikel 16.4 (deze zijn samengevoegd in 16.3 maar inhoudelijk niet ______
gewijzigd), terwijl een nieuw 16.4 is toegevoegd: ________________________________________________
16.3
a. Overtredingen van dopingbepalingen worden berecht door de _____________
tuchtcommissie en door de commissie van beroep van het Instituut _______
Sportrechtspraak met inachtneming van het Tuchtreglement _______________
dopingzaken en het Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak
met inbegrip van de daarvan deel uitmakende Bijlagen, waaronder - ______
maar niet uitsluitend - de Bijlage Dispensaties en de Bijlage ________________
Whereabouts, alsmede de eventueel door de internationale ________________
sportfederatie(s), waarvan de KNSB lid is of waarbij de KNSB is ___________
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h.

i.

j.

k.

aangesloten, op de KNSB van toepassing verklaarde sport specifieke ____
dopingbepalingen. ____________________________________________________________________
b. Wanneer het Tuchtreglement dopingzaken niet meer van toepassing is __
worden overtredingen van het Dopingreglement vanaf de nader door het
bestuur van het Instituut Sportrechtspraak te bepalen datum berecht met
inachtneming van het Dopingreglement. Wanneer in het Tuchtreglement
Dopingzaken of in het Dopingreglement in bepaalde gevallen wordt ______
verwezen naar de toepasselijkheid van het Algemeen Tuchtreglement is
in die gevallen het Algemeen Tuchtreglement van het Instituut _____________
Sportrechtspraak van toepassing. __________________________________________________
16.4
Overtredingen matchfixing betreffende worden berecht door de _________________
tuchtcommissie en door de commissie van beroep van het Instituut _____________
Sportrechtspraak met inachtneming van het Tuchtreglement Matchfixing van
het Instituut Sportrechtspraak. ____________________________________________________________
artikel 16.7: _______________________________________________________________________________________________
16.7
In gevallen van seksuele intimidatie, doping en matchfixing gelden de in lid 2
en 3 genoemde reglementen als de van toepassing zijnde reglementen van __
de KNSB, welke reglementen door het bestuur van het Instituut _________________
Sportrechtspraak worden vastgesteld en gewijzigd. De reglementen van het _
Instituut Sportrechtspraak regelen de bevoegdheden en werkwijze van de ____
tuchtcommissie en van de commissie van beroep, alsmede de overtreding, __
de op de leggen straffen, de procesgang en de rechten en verplichtingen van
het in overtreding zijnde lid. _______________________________________________________________
artikel 16.10: _____________________________________________________________________________________________
16.10 Met inachtneming van het bepaalde in het Dopingreglement is het ______________
bondsbestuur bevoegd naar aanleiding van een overtreding van het ___________
Dopingreglement een ordemaatregel te nemen. Het bondsbestuur is op grond
van het Tuchtreglement seksuele intimidatie eveneens bevoegd een ___________
ordemaatregel te nemen. _________________________________________________________________
Het bondsbestuur is op grond van het Tuchtreglement Matchfixing van het ___
Instituut Sportrechtspraak eveneens bevoegd een ordemaatregel te nemen. __
Deze ordemaatregelen zijn een beleidsmaatregel en geen tuchtrechtelijke ____
straf. ____________________________________________________________________________________________
artikel 17.1 en 17.2 aanpassen:______________________________________________________________________
17.1
Voor de duur van de in artikel 16 lid 1 bedoelde overeenkomst zijn de _________
aanklager, tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut _____
Sportrechtspraak een orgaan van de KNSB. De tuchtcommissie en de ________
commissie van beroep spreken recht in naam van de KNSB en hun ____________
uitspraken gelden als uitspraken van de KNSB. ______________________________________
De aanklager kan maatregelen nemen overeenkomstig het van toepassing __
verklaarde reglement(en). De maatregel geldt als maatregel van de bond. _____
17.2
De aanklager(s), leden van de tuchtcommissie en van de commissie van _____
beroep worden benoemd door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak.
De commissies worden bijgestaan door het ambtelijk secretariaat en het ______
juridisch secretariaat van het Instituut Sportrechtspraak. Wanneer gesproken
wordt over de tuchtcommissie en de commissie van beroep worden hieronder
tevens begrepen hun algemeen voorzitters, kamers, kamervoorzitters _________
alsmede het ambtelijk en het juridisch secretariaat van het Instituut _____________
Sportrechtspraak.____________________________________________________________________________
artikel 17.3 en 17.4 samenvoegen en een nieuw artikel 17.4 toevoegen: ___________________
17.3
a. De tuchtcommissie en de commissie van beroep kennen elk een kamer _
die is belast met het behandelen van overtredingen seksuele intimidatie _
betreffende. ____________________________________________________________________________
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De tuchtcommissie en de commissie van beroep kennen elk een __________
dopingkamer die met het behandelen van een overtreding van het ________
Dopingreglement is belast.___________________________________________________________
17.4
Een aanklager treedt af indien hij tot het bondsbestuur, de tuchtcommissie of
de commissie van beroep wordt benoemd. ____________________________________________
l. in artikel 17 is een nieuw 17.5 ingevoegd, terwijl de daaropvolgende onderdelen ________
vernummeren, doch inhoudelijk niet wijzigen, behoudens artikel 17.9 en 17.10: __________
17.5
De tuchtcommissie en de commissie van beroep kennen elk een _______________
matchfixingkamer die met het behandelen van een overtreding van het ________
Tuchtreglement Matchfixing van het Instituut Sportrechtspraak is belast. _______
17.6
Wanneer in een door de KNSB aanhangig te maken zaak sport specifieke ___
regelgeving, niet zijnde tucht-procedureregels, van toepassing is van een _____
internationale federatie, waarvan de KNSB lid is of waarbij de KNSB is ________
aangesloten, doet de KNSB hiervan uitdrukkelijk mededeling bij het ____________
aanhangig maken van een zaak en legt de KNSB de juiste versie van de _____
desbetreffende regelgeving van de internationale federatie over en geeft het _
bondsbestuur tevens aan welke bepaling(en) naar zijn oordeel van _____________
toepassing is/zijn.____________________________________________________________________________
17.7
Een uitspraak van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep is ____
bindend, zowel voor het betrokken lid, de andere leden van de KNSB als voor
de KNSB zelf. De in artikel 35 lid 4 genoemde ordemaatregel van het __________
bondsbestuur is bindend voor de duur van die maatregel. _________________________
17.8
Wanneer de reglementering van de internationale federatie FIDE, waarvan de
KNSB lid is of waarbij de KNSB is aangesloten, daarin voorziet, kunnen leden
van de KNSB die door de commissie van beroep van het Instituut ______________
Sportrechtspraak tuchtrechtelijk zijn bestraft hiervan in beroep gaan bij het ___
Court of Arbitration for Sports (CAS) te Lausanne, Zwitserland. Op deze ______
laatste beroepsprocedure zijn van toepassing de reglementen en besluiten ___
van de CAS. De reglementen van het Instituut Sportrechtspraak zijn op de ___
procedure bij de CAS niet van toepassing. ____________________________________________
17.9
Wanneer een beslissing van de aanklager, de tuchtcommissie en de ___________
commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak tot gevolg heeft dat
een besluit nietig is of wordt vernietigd, kan hieraan door een lid noch door ___
derden enig recht op schadeloosstelling worden ontleend, terwijl evenmin ____
aanspraak kan worden gemaakt op een gewijzigde uitslag of op het opnieuw
houden van een wedstrijd en/of evenement. __________________________________________
17.10 De door het Instituut Sportrechtspraak in de KNSB krachtens een ______________
overeenkomst uit te oefenen tuchtrechtspraak geschiedt in naam, ten __________
behoeve, alsmede voor rekening en risico van de KNSB. De KNSB vrijwaart _
het Instituut Sportrechtspraak, zijn aanklagers, zijn bestuursleden, zijn _________
tuchtrechters, zijn arbiters, zijn bindend adviseurs, zijn mediators, zijn __________
ambtelijke secretariaat, zijn juridisch secretariaat, zijn deskundigen en zijn ____
juridisch adviseur voor elke aansprakelijkheid ten aanzien van zowel de door
of namens het Instituut Sportrechtspraak verzorgde rechtspleging en __________
mediations als met betrekking tot de bij de oprichting van het Instituut __________
Sportrechtspraak en nadien gekozen en toegepaste constructie van ___________
rechtspleging door het Instituut Sportrechtspraak in de bond. _____________________
m. toevoegen artikel 17.11: ___________________________________________________________________________
17.11 Een door de betrokkene geaccepteerd schikkingsvoorstel van de aanklager is
bindend, zowel voor het betrokken lid, de andere leden van de KNSB als voor
de KNSB zelf. Alle leden, organen en commissies van de KNSB zijn ___________
gehouden mee te werken aan het ten uitvoerleggen van de door de aanklager
opgelegde sanctie(s). _______________________________________________________________________
n. artikel 20.3 en 20.4: _________________________________________________________________________________
b.
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De algemene vergadering kan voorts voor de verdere werkzaamheden van __
de KNSB nadere regels vaststellen. Ten minste voor elk van de volgende ____
onderwerpen wordt een afzonderlijke regeling vastgesteld: ________________________
a. een Huishoudelijk Reglement met daarin nadere voorschriften en een ___
reglement van orde voor de algemene vergadering; ___________________________
b. een nadere regeling van de taak en werkwijze van het bestuur; _____________
c. een tuchtreglement; ___________________________________________________________________
d. een dopingreglement;_________________________________________________________________
e. een regeling tegen seksuele intimidatie; __________________________________________
f. een regeling tegen discriminatie/racisme; ________________________________________
g. een regeling tegen matchfixing;_____________________________________________________
h. een klachtenregeling; _________________________________________________________________
i. een regeling contributieheffing. _____________________________________________________
20.4
In afwijking van de voorgaande leden van dit artikel kunnen de door het _______
Instituut Sportrechtspraak vast te stellen en krachtens overeenkomst van _____
toepassing verklaarde reglementen alleen worden gewijzigd door het bestuur
van het Instituut Sportrechtspraak. Wijzigingen op de reglementen doping, ___
seksuele intimidatie en/of matchfixing betreffende zijn dus zonder _______________
tussenkomst van de algemene vergadering of het bondsbestuur van ___________
toepassing. Onverminderd het bepaalde in artikel 16.8 doet de KNSB van elk
door het Instituut Sportrechtspraak van toepassing verklaard of nadien ________
gewijzigd reglement via een publicatie mededeling aan de leden. _______________
VOLLEDIGE TEKST VAN DE STATUTEN_______________________________________________________________
De comparanten, handelend als gemeld, verklaren vervolgens dat ingevolge vorenstaande _
statutenwijziging de volledige tekst van de statuten thans luidt als volgt: ___________________________
STATUTEN ______________________________________________________________________________________________________
Naam en zetel ______________________________________________________________________________________________________
Artikel 1 _______________________________________________________________________________________________________________
1.1
De vereniging draagt de naam: Koninklijke Nederlandse Schaakbond (hierna: _______
"KNSB"). __________________________________________________________________________________________________
1.2
Zij is gevestigd in de gemeente Haarlem. De vereniging is opgericht drieëntwintig mei _
achttienhonderd drieënzeventig te 's-Gravenhage. ______________________________________________
1.3
De KNSB is aangesloten bij de internationale schaakfederatie: "Federation ______________
Internationale des Echecs" (hierna: "FIDE"). ______________________________________________________
Inrichting ____________________________________________________________________________________________________________
Artikel 2 _______________________________________________________________________________________________________________
2.1
De KNSB bezit volledige rechtsbevoegdheid. ____________________________________________________
2.2
Organen van de KNSB zijn: de algemene vergadering, het bondsbestuur, de ____________
aanklager, het tuchtcollege in eerste aanleg en het tuchtcollege in hoger beroep van __
de KNSB, de tuchtcommissie en de commissie van beroep van de Stichting Instituut __
Sportrechtspraak voor zover zij zijn belast met het berechten van overtredingen van ___
het Dopingreglement, van het tuchtreglement Seksuele Intimidatie van het Instituut ____
Sportrechtspraak alsmede het Tuchtreglement Matchfixing van het Instituut _____________
Sportrechtspraak (hierna: Instituut Sportrechtspraak). Alsmede personen en _____________
commissies, die krachtens de statuten en reglementen van de KNSB zijn belast met __
een nader omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend.
Doel en middelen _________________________________________________________________________________________________
Artikel 3 _______________________________________________________________________________________________________________
3.1
De KNSB stelt zich ten doel de beoefening van de schaaksport in Nederland te _________
stimuleren, in stand te houden en uit te breiden. _________________________________________________
3.2
De KNSB tracht dit doel te bereiken door: _________________________________________________________
a. het in één verband brengen van allen, die in Nederland de schaaksport beoefenen
of deze sport op enigerlei wijze dienen; ______________________________________________________
b. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden; __________________
20.3
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c.

het naar vermogen samenwerken met organisaties in binnen- en buitenland, voor
zover deze samenwerking voor het gestelde doel bevorderlijk kan zijn; _______________
d. het uitschrijven van, medewerken aan of regelen en bevorderen van wedstrijden; _
e. het instellen van kampioenschappen;_________________________________________________________
f. het uitgeven van één of meer schaaktijdschriften en andere publicaties; _____________
g. het maken van propaganda voor de schaaksport; _________________________________________
h. het bevorderen van de oprichting van schaakverenigingen; _____________________________
i. het organiseren of doen organiseren van cursussen en opleidingen; __________________
j. alle andere wettige middelen, die het doel kunnen bevorderen._________________________
Verenigingsjaar ___________________________________________________________________________________________________
Artikel 4 _______________________________________________________________________________________________________________
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december. _________________________
Leden_________________________________________________________________________________________________________________
Artikel 5 _______________________________________________________________________________________________________________
5.1
Leden van de KNSB zijn:______________________________________________________________________________
a. leden van een bij een regionale bond aangesloten schaakvereniging; ________________
b. leden van een bijzondere bond (leden die niet het Nederlanderschap casu quo het
Nederlands ingezetenschap bezitten, kunnen door de betrokken bond buiten ______
beschouwing worden gelaten); _________________________________________________________________
c. individuele leden, zijnde anderen dan de hiervoor genoemden._________________________
5.2
Regionale bonden zijn, bij de KNSB aangesloten, in Nederland gevestigde ______________
verenigingen, waarbij schaakverenigingen binnen nader omschreven geografische ____
grenzen zijn aangesloten. Onder schaakverenigingen worden mede verstaan de _______
schaakafdelingen van verenigingen met meervoudige doelstellingen. ______________________
5.3.
Bijzondere bonden zijn, bij de KNSB aangesloten, in Nederland gevestigde ______________
verenigingen die zich bewegen op een bijzonder gebied van schaken, dan wel het _____
schaken door bepaalde groepen van de bevolking bevorderen. ______________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Artikel 6
Personen die zich jegens de KNSB uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen door de
algemene vergadering tot erelid of lid van verdienste worden benoemd._______________________________
De verkrijging van het lidmaatschap en de erkenning als regionale of bijzondere bond ____
Artikel 7 _______________________________________________________________________________________________________________
7.1
Het lidmaatschap wordt verkregen voor leden genoemd onder artikel 5 lid 1 sub a en b
door aanmelding bij en toelating tot bedoelde schaakvereniging casu quo bijzondere __
bond. ______________________________________________________________________________________________________
7.2
Voor de leden genoemd onder artikel 5 lid 1 sub c wordt het lidmaatschap verkregen __
door aanmelding bij en toelating door het bestuur. Tegen niet-toelating staat beroep ___
open bij de algemene vergadering. _________________________________________________________________
7.3
Als aangesloten bij de KNSB wordt beschouwd een door de algemene vergadering als
zodanig erkende regionale of bijzondere bond. Het Huishoudelijk Reglement stelt ______
nadere regelen inzake deze erkenning. ____________________________________________________________
De beëindiging van het lidmaatschap en de aansluiting als regionale of bijzondere bond _
Artikel 8 _______________________________________________________________________________________________________________
8.1
Het lidmaatschap eindigt voor de leden genoemd onder artikel 5 lid 1 sub a en b door:
a. overlijden; ___________________________________________________________________________________________
b. opzegging door of namens het lid bij de schaakvereniging casu quo bijzondere ___
bond; _________________________________________________________________________________________________
c. opzegging namens de schaakvereniging casu quo bijzondere bond; __________________
d. ontzetting. ___________________________________________________________________________________________
8.2
Voor de leden genoemd onder artikel 5 lid 1 sub c eindigt het lidmaatschap door: _______
a. overlijden; ___________________________________________________________________________________________
b. opzegging door of namens het lid;_____________________________________________________________
c. opzegging namens de KNSB; __________________________________________________________________
d. ontzetting. ___________________________________________________________________________________________
8.3
De aansluiting van regionale of bijzondere bonden eindigt door opzegging van de __
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zijde van de betrokken bond, door ontbinding van de betrokken bond of door ________
vervallenverklaring van de erkenning door de algemene vergadering. Het _____________
Huishoudelijk Reglement stelt nadere regels met betrekking tot deze ___________________
vervallenverklaring. _________________________________________________________________________________
8.4
Voor beëindiging van het erelidmaatschap en het lidmaatschap van verdienste is ______
artikel 7 lid 2 van overeenkomstige toepassing. _________________________________________________
8.5
Ontzetting (royement) geschiedt door het tuchtcollege in eerste aanleg en het ___________
tuchtcollege in hoger beroep, voorzover de (tucht) rechtspraak niet krachtens ___________
overeenkomst aan het Instituut Sportrechtspraak is opgedragen. ____________________________
8.6
Ontzetting (royement) geschiedt door de tuchtcommissie en de commissie van beroep
van het Instituut Sportrechtspraak, voor zover de (tucht)rechtspraak krachtens __________
overeenkomst aan dit Instituut is opgedragen.____________________________________________________
Verplichtingen _____________________________________________________________________________________________________
Artikel 9 _______________________________________________________________________________________________________________
9.1
Leden van de KNSB zijn verplicht: _________________________________________________________________
a. de statuten en reglementen van de KNSB, de besluiten van één van haar organen
na te leven en zich te conformeren aan het beleid van de KNSB; ______________________
b. de statuten, reglementen en besluiten van het Instituut Sportrechtspraak na te ____
leven, voor zover deze betrekking hebben op doping, seksuele intimidatie en/of ___
matchfixing;_________________________________________________________________________________________
c. de belangen van de KNSB en van de schaaksport in het algemeen niet te __________
schaden; ____________________________________________________________________________________________
d. alle overige verplichtingen, welke voortvloeien uit het lidmaatschap van de KNSB,
te aanvaarden en na te komen. _______________________________________________________________
9.2
De regionale bonden casu quo bijzondere bonden zijn verplicht in hun statuten een ____
bepaling op te nemen en daarin te houden, krachtens welke: _________________________________
a. de regionale bond casu quo bijzondere bond bevoegd is namens haar eigen leden
verplichtingen aan te gaan waaronder verplichtingen die strekken tot de naleving _
door haar leden van door de regionale bond casu quo bijzondere bond en diens __
organen bevoegdelijk gestelde regels en genomen besluiten; en ______________________
b. de regionale bond casu quo bijzondere bond door zijn toetreding als vereniging bij
de KNSB namens zijn eigen leden de verplichtingen aanvaardt en die aan zijn ____
eigen leden oplegt de statuten, reglementen en besluiten van de KNSB en diens _
organen na te leven waaronder ook de statuten, reglementen en besluiten van het
Instituut Sportrechtspraak, voor zover deze betrekking hebben op doping, __________
seksuele intimidatie en/of matchfixing.________________________________________________________
c. personen die als lid toetreden of zijn toegetreden tot een schaakvereniging, en ____
daardoor lid worden of zijn geworden van de KNSB als zodanig mede _______________
onderworpen zijn aan de statuten, reglementen en besluiten van de KNSB en _____
haar organen, waaronder begrepen de statuten, reglementen en besluiten van het
Instituut Sportrechtspraak, voor zover deze betrekking hebben op doping, __________
seksuele intimidatie en/of matchfixing.________________________________________________________
9.3
De regionale bonden casu quo bijzondere bonden zijn verplicht op een in het ___________
Huishoudelijk Reglement nader te bepalen wijze opgave te doen van de bij de __________
aangesloten vereniging geregistreerde leden. ___________________________________________________
9.4
De statuten en reglementen van de regionale bonden, bijzondere bonden en diens ____
verenigingen mogen niet in strijd zijn met de statuten en geldende reglementen van de
KNSB. ____________________________________________________________________________________________________
9.5
Behoudens de in deze statuten en de nader in afzonderlijke reglementen vermelde ____
verplichtingen kunnen aan de leden slechts verplichtingen worden opgelegd na ________
voorafgaande toestemming door de algemene vergadering. __________________________________
9.6
Door de KNSB kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden aangegaan
dan nadat het bondsbestuur daartoe door de algemene vergadering _______________________
vertegenwoordigingsbevoegd is verklaard, behoudens hetgeen bepaald is in deze _____
statuten.___________________________________________________________________________________________________
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Het bestuur _________________________________________________________________________________________________________
Artikel 10 _____________________________________________________________________________________________________________
10.1
De KNSB wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door de algemene ______
vergadering te bepalen aantal van ten minste vijf leden. _______________________________________
10.2
Bestuursleden moeten meerderjarig zijn en lid van de KNSB. Een bestuurslid kan niet
tevens afgevaardigde naar de bondsraad zijn, zoals bedoeld in artikel 12 lid 1, noch in
dienstverband tot de KNSB staan. Leden van het bestuur mogen niet lid zijn van enig _
toezichthoudend orgaan, tuchtrechtsprekend orgaan waaronder de vereniging valt, ____
noch van een financiële commissie van de vereniging. ________________________________________
10.3
De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering gekozen. De __________
voorzitter wordt in functie gekozen. De overige bestuursleden verdelen onderling hun _
taken, waarbij in ieder geval een penningmeester en een secretaris worden gekozen. _
Bestuursleden worden gekozen voor een tijd van drie jaren en zijn maximaal tweemaal
herkiesbaar. Het bestuur kan met instemming van alle bestuursleden een rooster van _
aftreden vaststellen waardoor de termijn waarvoor een of meer bestuursleden zijn _____
verkozen wordt verkort. ________________________________________________________________________________
10.4
Het bestuurslidmaatschap eindigt door: ____________________________________________________________
a. het niet meer voldoen aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel; __________________________
b. het verstrijken van de zittingsperiode of tussentijds terugtreden; ________________________
c. een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering.___________________________
10.5
De KNSB wordt, behalve door het bestuur, zowel in als buiten rechte ______________________
vertegenwoordigd door de voorzitter, tezamen met de secretaris of de ____________________
penningmeester. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt de KNSB vertegenwoordigd _
door de vicevoorzitter - indien deze is gekozen – tezamen met de secretaris of de ______
penningmeester, dan wel door deze beide laatsten gezamenlijk._____________________________
10.6
Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur aanwijzen, aan hetwelk het, ______
onder zijn verantwoordelijkheid, werkzaamheden kan overdragen. __________________________
10.7
Het bestuur is bevoegd tot alle handelingen als bedoeld in artikel 44 Boek 2 van het ___
Burgerlijk Wetboek. _____________________________________________________________________________________
10.8
Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan
vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enige overblijvende bestuurslid
niettemin een wettig bestuur. _____________________________________________________________________
10.9
Aan de leden kunnen door de aanklager van het Instituut Sportrechtspraak ___________
maatregelen worden opgelegd wegens het niet naleven van de van toepassing _____
verklaarde reglementen van het Instituut Sportrechtspraak. _______________________________
De aanklager van het Instituut Sportrechtspraak wordt bijgestaan door het ambtelijk
secretariaat en het juridisch secretariaat van het Instituut Sportrechtspraak. ___________
Het bestuur is bevoegd met de Stichting Instituut Sportrechtspraak een voor de _____
leden bindende overeenkomst aan te gaan krachtens welke overeenkomst het ______
uitoefenen van de (tucht) rechtspraak in de bond wordt opgedragen aan de Stichting
Instituut Sportrechtspraak. ________________________________________________________________________
Bureau en commissies ________________________________________________________________________________________
Artikel 11 _____________________________________________________________________________________________________________
11.1
Voor de voorbereiding en de uitvoering van de werkzaamheden, genoemd in artikel 3 _
van de statuten, alsmede van de werkzaamheden, die haar door het bestuur of de _____
algemene vergadering worden opgedragen, kan de KNSB een bureau instellen of _____
mede instellen. __________________________________________________________________________________________
11.2
De algemene vergadering en het bestuur kunnen commissies benoemen, die de _______
algemene vergadering of het bestuur in de uitvoering van zijn taak behulpzaam zijn. ___
Aan deze commissies kunnen bepaalde bevoegdheden worden toegekend.______________
Bondsraad __________________________________________________________________________________________________________
Artikel 12 _____________________________________________________________________________________________________________
12.1
De bondsraad bestaat uit afgevaardigden, die door en uit de leden worden gekozen, __
en wel:_____________________________________________________________________________________________________
a. twee afgevaardigden van elke regionale bond; _____________________________________________
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b. één afgevaardigde van elke bijzondere bond;_______________________________________________
c. één afgevaardigde namens de leden genoemd onder artikel 5 lid 1 sub c. ___________
12.2
De verkiezing van de afgevaardigden, genoemd in lid 1 sub a, geschiedt door de _______
vertegenwoordigers van de bij de regionale bonden aangesloten verenigingen, welke _
vertegenwoordigers door de leden van die verenigingen worden aangewezen.___________
12.3
De verkiezing van de afgevaardigden, genoemd in lid 1 sub b, geschiedt door de _______
algemene vergadering van de bijzondere bonden. ______________________________________________
12.4
De verkiezing van de afgevaardigde, genoemd in lid 1 sub c, geschiedt door deze _____
leden op voordracht van het bestuur. _______________________________________________________________
12.5
Voor de afgevaardigden kunnen op dezelfde wijze plaatsvervangers worden verkozen,
die bij ontstentenis van de afgevaardigden in hun rechten treden. ___________________________
12.6
De afgevaardigden worden aangewezen voor een periode van vier jaar en zijn _________
terstond herbenoembaar. _____________________________________________________________________________
12.7
Tussentijds ontstane vacatures worden vervuld voor de tijd die de afgevaardigde nog _
had te vervullen._________________________________________________________________________________________
De algemene vergadering _____________________________________________________________________________________
Artikel 13 _____________________________________________________________________________________________________________
13.1
De algemene vergadering bestaat uit de leden van de bondsraad. __________________________
13.2
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur en wel zo dikwijls ___
het bestuur dit wenselijk oordeelt, doch tenminste twee maal per jaar, waaronder de ___
jaarvergadering bedoeld in artikel 48 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. ____________
13.3
Op schriftelijk verzoek, bevattende de te behandelen onderwerpen, van tenminste drie
leden van de bondsraad of van tenminste een zodanig aantal regionale bonden, _______
bijzondere bonden of afgevaardigden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende
gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het
bijeenroepen van een bijzondere algemene vergadering op een termijn niet langer dan
vier weken. _______________________________________________________________________________________________
13.4
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt ten minste drie weken tevoren __
schriftelijk of elektronisch aan de leden van de bondsraad, hun plaatsvervangers, de __
bestuursleden, de ereleden en de leden van verdienste, die allen toegang tot de _______
algemene vergadering hebben, in dier voege dat het Huishoudelijk Reglement kan ____
bepalen dat ereleden en leden van verdienste in uitdrukkelijk in dat Reglement _________
genoemde gevallen geen toegang tot de algemene vergadering hebben.__________________
13.5
De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of ____
diens plaatsvervanger. _________________________________________________________________________________
13.6
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of onder diens ____
verantwoordelijkheid notulen gemaakt, die door de algemene vergadering worden _____
vastgesteld en door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend. _______________
13.7
De jaarvergadering wordt vóór één juli gehouden. Op de jaarvergadering brengt het ___
bestuur een jaarverslag uit over de gang van zaken in de KNSB en het gevoerde ______
beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting _
ter goedkeuring aan de vergadering voor, vergezeld van een verklaring van een ________
accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. ______
13.8
Aan de algemene vergadering komen in de KNSB toe alle bevoegdheden die niet door
de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. ________________________________________
Het stemmen _______________________________________________________________________________________________________
Artikel 14 _____________________________________________________________________________________________________________
14.1
Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden van de bondsraad en ____
ingeval van ontstentenis hun plaatsvervangers. Leden van het bestuur, ereleden en
leden van verdienste hebben een adviserende stem. _______________________________________
14.2
Het aantal stemmen, dat elke afgevaardigde in een algemene vergadering kan _________
uitbrengen, wordt bepaald door het aantal leden, dat door hem wordt ______________________
vertegenwoordigd, bij de aanvang van het kalenderjaar, waarin de vergadering wordt _
gehouden. Een afgevaardigde heeft: ______________________________________________________________
één stem, indien dit aantal leden éénhonderd of minder bedraagt; ____________________
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twee stemmen indien dit aantal leden ten minste éénhonderd één doch minder ___
dan driehonderd één bedraagt; ________________________________________________________________
drie stemmen indien dit ten minste driehonderd één doch minder dan zeshonderd
één bedraagt; ______________________________________________________________________________________
vier stemmen indien dit ten minste zeshonderd één doch minder dan éénduizend
één bedraagt; _____________________________________________________________________________________
vijf stemmen indien dit ten minste éénduizend één doch minder dan éénduizend __
vijfhonderd één bedraagt; _______________________________________________________________________
zes stemmen indien dit ten minste éénduizend vijfhonderd één doch minder dan _
tweeduizend éénhonderd één bedraagt; ____________________________________________________
zeven stemmen indien dit ten minste tweeduizend éénhonderd één bedraagt doch
minder dan tweeduizend achthonderd één bedraagt; _____________________________________
acht stemmen indien dit ten minste tweeduizend achthonderd één bedraagt. _______
14.3
Indien een van de onder artikel 12 lid 1a, b of c genoemde regionale of bijzondere _____
bonden door één in de plaats van twee afgevaardigden wordt vertegenwoordigd is ____
deze afgevaardigde bevoegd alle stemmen namens zijn bond uit te brengen. ____________
14.4
De afgevaardigden mogen gedifferentieerd stemmen.__________________________________________
Tucht- en geschillenrechtspraak door de KNSB_________________________________________________________
Artikel 15 _____________________________________________________________________________________________________________
15.1
Het bestuur is bevoegd sancties op te leggen bij overtredingen, opgesomd in het _______
Huishoudelijk Reglement. _____________________________________________________________________________
15.2
Indien een lid naar het oordeel van het bestuur een ernstige overtreding begaat, kan __
het bestuur besluiten de overtreding niet zelf te bestraffen maar de overtreding door te
geleiden naar het tuchtcollege in eerste aanleg en tuchtcollege in hoger beroep van de
KNSB met inachtneming van het Tuchtreglement van de KNSB, dat wordt vastgesteld
door de algemene vergadering. ______________________________________________________________________
15.3
Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op: ______________________________________________________________
overtredingen seksuele intimidatie betreffende, ____________________________________________
overtredingen van dopingbepalingen en _____________________________________________________
overtredingen betreffende matchfixing. _______________________________________________________
In die gevallen doet het bondsbestuur aangifte bij het Instituut Sportrechtspraak. _______
Alsdan wordt de overtreding behandeld door de tuchtcommissie casu quo de ___________
beroepscommissie van het Instituut Sportrechtspraak. Op de tuchtrechtspraak van het
Instituut Sportrechtspraak zijn de artikelen 16 en 17 van toepassing. _______________________
15.4
De KNSB kent zowel het eigen tuchtcollege in eerste aanleg en het tuchtcollege in ____
hoger beroep als ook de tuchtcommissie en door de commissie van beroep van de van
de Stichting Instituut Sportrechtspraak. ____________________________________________________________
15.5
a. De benoeming, werkwijze en bevoegdheid van de in lid 2 genoemde tuchtcolleges
worden geregeld en omschreven in het door de algemene vergadering vast te ____
stellen reglement Tuchtreglement. ____________________________________________________________
b. Het Dopingreglement, het tuchtreglement Seksuele Intimidatie alsmede het ________
Tuchtreglement Matchfixing regelt de wijze van het benoemen van de aanklagers,
de kwaliteitseisen waar een aanklager aan moet voldoen, bevoegdheden en ______
werkwijze, alsmede de mogelijke maatregelen, besluiten die de aanklager kan ____
nemen en voorstellen die de aanklager aan betrokkene kan doen, de procesgang
en de rechten en verplichtingen van het in overtreding zijnde lid. _______________________
15.6
De uitspraak van het tuchtcollege in eerste aanleg en het tuchtcollege in hoger beroep
van de KNSB is bindend. De algemene vergadering en het bondsbestuur zijn niet ______
bevoegd een uitspraak van het tuchtcollege in eerste aanleg en het tuchtcollege in ____
hoger beroep te wijzigen, te vernietigen, of te ontkrachten. Het bondsbestuur kan ______
gratie verlenen indien dit in het betrokken reglement is bepaald. _____________________________
15.7
Wanneer een beslissing van het tuchtcollege in eerste aanleg en het tuchtcollege in ___
hoger beroep tot gevolg heeft dat een besluit nietig is of wordt vernietigd, kan hieraan _
door een lid noch door een derde enig recht op schadeloosstelling worden ontleend, __
-
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terwijl evenmin aanspraak kan worden gemaakt op een gewijzigde uitslag of op het ___
opnieuw houden van een wedstrijd of evenement. ______________________________________________
Tucht- en geschillenrechtspraak van het Instituut Sportrechtspraak _____________________________
Artikel 16 _____________________________________________________________________________________________________________
16.1
De in dit artikel bedoelde tuchtrechtspraak heeft uitsluitend betrekking op doping en, of
seksuele intimidatie en is op de leden van de KNSB van toepassing, indien en voor ___
zover de KNSB met de Stichting Instituut Sportrechtspraak een overeenkomst heeft ___
gesloten waarin de KNSB de tuchtrechtspraak gedeeltelijk aan het Instituut ______________
Sportrechtspraak heeft opgedragen.________________________________________________________________
16.2
Overtredingen seksuele intimidatie betreffende worden berecht door de __________________
tuchtcommissie en door de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak _
met inachtneming van het Tuchtreglement seksuele intimidatie van het Instituut ________
Sportrechtspraak. _______________________________________________________________________________________
16.3
a. Overtredingen van dopingbepalingen worden berecht door de tuchtcommissie en
door de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak met _______________
inachtneming van het Tuchtreglement dopingzaken en het Dopingreglement van _
het Instituut Sportrechtspraak met inbegrip van de daarvan deel uitmakende _______
Bijlagen, waaronder - maar niet uitsluitend - de Bijlage Dispensaties en de Bijlage
Whereabouts, alsmede de eventueel door de internationale sportfederatie(s), _____
waarvan de KNSB lid is of waarbij de KNSB is aangesloten, op de KNSB van _____
toepassing verklaarde sport specifieke dopingbepalingen. ______________________________
b. Wanneer het Tuchtreglement dopingzaken niet meer van toepassing is worden ___
overtredingen van het Dopingreglement vanaf de nader door het bestuur van het _
Instituut Sportrechtspraak te bepalen datum berecht met inachtneming van het ___
Dopingreglement. Wanneer in het Tuchtreglement Dopingzaken of in het ___________
Dopingreglement in bepaalde gevallen wordt verwezen naar de toepasselijkheid _
van het Algemeen Tuchtreglement is in die gevallen het Algemeen ___________________
Tuchtreglement van het Instituut Sportrechtspraak van toepassing. ___________________
16.4
Overtredingen matchfixing betreffende worden berecht door de tuchtcommissie en ____
door de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak met inachtneming __
van het Tuchtreglement Matchfixing van het Instituut Sportrechtspraak. ____________________
16.5
De in lid 2 en 3 bedoelde tuchtrechtspraak van het Instituut Sportrechtspraak is op alle
leden van de KNSB van toepassing, omdat de KNSB met het Instituut ____________________
Sportrechtspraak een overeenkomst in de zin van artikel 46 boek 2 van het burgerlijk _
wetboek heeft gesloten waarin de KNSB deze tuchtrechtspraak aan het Instituut _______
Sportrechtspraak heeft opgedragen. het bondsbestuur doet van de overeenkomst die _
het met het Instituut Sportrechtspraak heeft gesloten schriftelijk mededeling aan alle __
leden van de KNSB. ____________________________________________________________________________________
16.6
Het bondsbestuur behoeft voor het aangaan en het wijzigen van de in lid 1 genoemde
overeenkomst met het Instituut Sportrechtspraak de voorafgaande goedkeuring van de
algemene vergadering. _______________________________________________________________________________
16.7
In gevallen van seksuele intimidatie, doping en matchfixing gelden de in lid 2 en 3 _____
genoemde reglementen als de van toepassing zijnde reglementen van de KNSB, ______
welke reglementen door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak worden _________
vastgesteld en gewijzigd. De reglementen van het Instituut Sportrechtspraak regelen __
de bevoegdheden en werkwijze van de tuchtcommissie en van de commissie van _____
beroep, alsmede de overtreding, de op de leggen straffen, de procesgang en de _______
rechten en verplichtingen van het in overtreding zijnde lid. ____________________________________
16.8
De van toepassing zijnde reglementen van het Instituut Sportrechtspraak treden in de
KNSB in werking op de door het bondsbestuur met het Instituut Sportrechtspraak ______
overeengekomen datum, van welke datum het bondsbestuur aan de leden via een ____
publicatie mededeling doet. Wijzigingen in de desbetreffende reglementen treden in ___
werking op de door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak vastgestelde datum.
Het bondsbestuur doet van deze datum alsmede van de wijzigingen in een van _________
toepassing zijn reglement via een publicatie mededeling aan de leden. De KNSB is ____
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niet bevoegd zelf een wijziging in een van toepassing zijnde reglement van het Instituut
Sportrechtspraak aan te brengen. __________________________________________________________________
16.9
Tenzij in een reglement van het Instituut Sportrechtspraak anders is bepaald, zijn de in
lid 2 en 3 genoemde reglementen op de leden van de KNSB van toepassing volgens _
de laatste, door het bestuur van het instituut sportrechtspraak vastgestelde versie, _____
zoals gepubliceerd op de website van het Instituut Sportrechtspraak. ______________________
16.10 Met inachtneming van het bepaalde in het Dopingreglement is het bondsbestuur _______
bevoegd naar aanleiding van een overtreding van het Dopingreglement een _____________
ordemaatregel te nemen. Het bondsbestuur is op grond van het Tuchtreglement _______
seksuele intimidatie eveneens bevoegd een ordemaatregel te nemen. ____________________
Het bondsbestuur is op grond van het Tuchtreglement Matchfixing van het Instituut ____
Sportrechtspraak eveneens bevoegd een ordemaatregel te nemen. ________________________
Deze ordemaatregelen zijn een beleidsmaatregel en geen tuchtrechtelijke straf. _________
16.11 De KNSB en zijn leden aanvaarden te allen tijde en zonder enig voorbehoud volledig _
de toepasselijkheid van de overeengekomen reglementen van het Instituut ______________
Sportrechtspraak op de tuchtrechtspraak van de KNSB. De verplichting om bedoelde _
reglementen te aanvaarden en na te komen geldt voor de leden tevens als een _________
verplichting in de zin van artikel 27 van Boek 2 respectievelijk als een verbintenis van _
de leden in de zin van artikel 34a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. _________________
16.12 De leden aanvaarden voor de duur van hun lidmaatschap van de KNSB de in dit artikel
te hunnen laste door de KNSB in de overeenkomst met het Instituut Sportrechtspraak
aangegane verplichtingen, alsmede voor de duur na de beëindiging van hun ____________
lidmaatschap van de KNSB wanneer zij alsdan betrokken zijn bij een bij het Instituut __
Sportrechtspraak in behandeling zijnde zaak, zulks totdat in die zaak onherroepelijk is
beslist. ____________________________________________________________________________________________________
16.13 Alle leden, organen en commissies van de KNSB zijn gehouden mede te werken aan _
het tot stand komen van een uitspraak van de tuchtcommissie en/of van de commissie
van beroep en zijn tevens gehouden mee te werken aan het ten uitvoerleggen van de
door deze commissies opgelegde straffen.________________________________________________________
Tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak___________
Artikel 17 _____________________________________________________________________________________________________________
17.1
Voor de duur van de in artikel 16 lid 1 bedoelde overeenkomst zijn de aanklager, _______
tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak een __
orgaan van de KNSB. De tuchtcommissie en de commissie van beroep spreken recht
in naam van de KNSB en hun uitspraken gelden als uitspraken van de KNSB. ___________
De aanklager kan maatregelen nemen overeenkomstig het van toepassing verklaarde
reglement(en). De maatregel geldt als maatregel van de bond. ______________________________
17.2
De aanklager(s), leden van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep _______
worden benoemd door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak. De commissies
worden bijgestaan door het ambtelijk secretariaat en het juridisch secretariaat van het
Instituut Sportrechtspraak. Wanneer gesproken wordt over de tuchtcommissie en de __
commissie van beroep worden hieronder tevens begrepen hun algemeen voorzitters, _
kamers, kamervoorzitters alsmede het ambtelijk en het juridisch secretariaat van het __
Instituut Sportrechtspraak. ____________________________________________________________________________
17.3
a. De tuchtcommissie en de commissie van beroep kennen elk een kamer die is _____
belast met het behandelen van overtredingen seksuele intimidatie betreffende. ____
b. De tuchtcommissie en de commissie van beroep kennen elk een dopingkamer die
met het behandelen van een overtreding van het Dopingreglement is belast. _______
17.4
Een aanklager treedt af indien hij tot het bondsbestuur, de tuchtcommissie of de ________
commissie van beroep wordt benoemd. ___________________________________________________________
17.5
De tuchtcommissie en de commissie van beroep kennen elk een matchfixingkamer die
met het behandelen van een overtreding van het Tuchtreglement Matchfixing van het _
Instituut Sportrechtspraak is belast. _________________________________________________________________
17.6
Wanneer in een door de KNSB aanhangig te maken zaak sport specifieke regelgeving,
niet zijnde tucht-procedureregels, van toepassing is van een internationale federatie, __
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waarvan de KNSB lid is of waarbij de KNSB is aangesloten, doet de KNSB hiervan ____
uitdrukkelijk mededeling bij het aanhangig maken van een zaak en legt de KNSB de __
juiste versie van de desbetreffende regelgeving van de internationale federatie over en
geeft het bondsbestuur tevens aan welke bepaling(en) naar zijn oordeel van ____________
toepassing is/zijn. _______________________________________________________________________________________
17.7
Een uitspraak van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep is bindend, ____
zowel voor het betrokken lid, de andere leden van de KNSB als voor de KNSB zelf. De
in artikel 35 lid 4 genoemde ordemaatregel van het bondsbestuur is bindend voor de __
duur van die maatregel. _______________________________________________________________________________
17.8
Wanneer de reglementering van de internationale federatie FIDE, waarvan de KNSB _
lid is of waarbij de KNSB is aangesloten, daarin voorziet, kunnen leden van de KNSB _
die door de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak tuchtrechtelijk ___
zijn bestraft hiervan in beroep gaan bij het Court of Arbitration for Sports (CAS) te ______
Lausanne, Zwitserland. Op deze laatste beroepsprocedure zijn van toepassing de _____
reglementen en besluiten van de CAS. De reglementen van het Instituut _________________
Sportrechtspraak zijn op de procedure bij de CAS niet van toepassing. ____________________
17.9
Wanneer een beslissing van de aanklager, de tuchtcommissie en de commissie van __
beroep van het Instituut Sportrechtspraak tot gevolg heeft dat een besluit nietig is of ___
wordt vernietigd, kan hieraan door een lid noch door derden enig recht op ________________
schadeloosstelling worden ontleend, terwijl evenmin aanspraak kan worden gemaakt _
op een gewijzigde uitslag of op het opnieuw houden van een wedstrijd en/of _____________
evenement. ______________________________________________________________________________________________
17.10 De door het Instituut Sportrechtspraak in de KNSB krachtens een overeenkomst uit te
oefenen tuchtrechtspraak geschiedt in naam, ten behoeve, alsmede voor rekening en
risico van de KNSB. De KNSB vrijwaart het Instituut Sportrechtspraak, zijn aanklagers,
zijn bestuursleden, zijn tuchtrechters, zijn arbiters, zijn bindend adviseurs, zijn ___________
mediators, zijn ambtelijke secretariaat, zijn juridisch secretariaat, zijn deskundigen en _
zijn juridisch adviseur voor elke aansprakelijkheid ten aanzien van zowel de door of ___
namens het Instituut Sportrechtspraak verzorgde rechtspleging en mediations als met
betrekking tot de bij de oprichting van het Instituut Sportrechtspraak en nadien __________
gekozen en toegepaste constructie van rechtspleging door het Instituut ___________________
Sportrechtspraak in de KNSB. _______________________________________________________________________
17.11 Een door de betrokkene geaccepteerd schikkingsvoorstel van de aanklager is bindend,
zowel voor het betrokken lid, de andere leden van de KNSB als voor de KNSB zelf. ___
Alle leden, organen en commissies van de KNSB zijn gehouden mee te werken aan __
het ten uitvoerleggen van de door de aanklager opgelegde sanctie(s). _____________________
Besluiten ____________________________________________________________________________________________________________
Artikel 18 _____________________________________________________________________________________________________________
18.1
Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte ____
stemmen tenzij de wet of deze statuten anders bepalen. Bij de bepaling van het ______
aantal uitgebrachte stemmen worden ongeldige en blanco stemmen buiten __________
beschouwing gelaten. De wijze van stemmen wordt bij Huishoudelijk Reglement ______
geregeld.__________________________________________________________________________________________________
Besluiten: _________________________________________________________________________________________________
a. tot wijziging van deze statuten; _________________________________________________________________
b. tot ontbinding van de KNSB; ____________________________________________________________________
c. tot vervallenverklaring van de erkenning conform artikel 8 lid 3, ________________________
kunnen slechts worden genomen door de algemene vergadering waarin tenminste ____
twee/derde (2/3e) van het aantal afgevaardigden vertegenwoordigd is en met een _____
meerderheid van tenminste drie/vierde (3/4e) van de geldig uitgebrachte stemmen en
mits het voorstel tot het desbetreffend besluit in de oproeping tot die vergadering is ____
opgenomen. Besluiten tot vaststelling en wijziging van het Huishoudelijk Reglement ___
kunnen slechts genomen worden door de algemene vergadering waarin tenminste ____
twee/derde (2/3e) van het aantal afgevaardigden vertegenwoordigd is. ____________________
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18.2

Indien op de vergadering waarvoor een voorstel voor een besluit als bedoeld in artikel
13 lid 2 van de statuten op de agenda is geplaatst, niet tenminste twee/derde (2/3e) ___
van het aantal afgevaardigden aanwezig is, wordt een tweede vergadering ______________
bijeengeroepen, te houden binnen acht weken na de eerste, welke vergadering ________
omtrent dat voorstel beslist ongeacht het aantal aanwezige afgevaardigden doch met _
inachtneming van de voor het desbetreffende besluit voorgeschreven meerderheid. ____
Geldmiddelen ______________________________________________________________________________________________________
Artikel 19 _____________________________________________________________________________________________________________
19.1
De inkomsten van de KNSB bestaan uit: __________________________________________________________
a. contributies; ________________________________________________________________________________________
b. eigen bijdragen; ___________________________________________________________________________________
c. subsidies en sponsoring; ________________________________________________________________________
d. schenkingen, legaten en bijdragen van donateurs _________________________________________
e. andere baten. ______________________________________________________________________________________
19.2
De algemene vergadering stelt jaarlijks de begroting van inkomsten en uitgaven van de
KNSB voor het volgend verenigingsjaar en de te heffen contributies vast. De leden zijn
gehouden tot het betalen van de contributies. De wijze van inning wordt geregeld in ___
een aparte regeling, die door de algemene vergadering wordt vastgesteld. _______________
Reglementen _______________________________________________________________________________________________________
Artikel 20 _____________________________________________________________________________________________________________
20.1
Het Huishoudelijk Reglement bevat regels omtrent de toepassing en de uitvoering van
deze statuten. Deze bepalingen mogen niet in strijd zijn met deze statuten, behoudens
het bepaalde in artikel 13 lid 4 van de statuten. __________________________________________________
20.2
Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld en gewijzigd met inachtneming van ___
artikel 13 lid 2 en lid 3 van de statuten. _____________________________________________________________
20.3
De algemene vergadering kan voorts voor de verdere werkzaamheden van de KNSB _
nadere regels vaststellen. Ten minste voor elk van de volgende onderwerpen wordt ___
een afzonderlijke regeling vastgesteld: _____________________________________________________________
a. een Huishoudelijk Reglement met daarin nadere voorschriften en een reglement _
van orde voor de algemene vergadering; ____________________________________________________
b. een nadere regeling van de taak en werkwijze van het bestuur; ________________________
c. een tuchtreglement; ______________________________________________________________________________
d. een dopingreglement; ____________________________________________________________________________
e. een regeling tegen seksuele intimidatie;______________________________________________________
f. een regeling tegen discriminatie/racisme; ____________________________________________________
g. een regeling tegen matchfixing; ________________________________________________________________
h. een klachtenregeling;_____________________________________________________________________________
i. een regeling contributieheffing. _________________________________________________________________
20.4
In afwijking van de voorgaande leden van dit artikel kunnen de door het Instituut ________
Sportrechtspraak vast te stellen en krachtens overeenkomst van toepassing ____________
verklaarde reglementen alleen worden gewijzigd door het bestuur van het Instituut _____
Sportrechtspraak. Wijzigingen op de reglementen doping, seksuele intimidatie en/of ___
matchfixing betreffende zijn dus zonder tussenkomst van de algemene vergadering of
het bondsbestuur van toepassing. Onverminderd het bepaalde in artikel 16.8 doet de _
KNSB van elk door het Instituut Sportrechtspraak van toepassing verklaard of nadien _
gewijzigd reglement via een publicatie mededeling aan de leden.____________________________
Regionale en bijzondere bonden _____________________________________________________________________________
Artikel 21 _____________________________________________________________________________________________________________
21.1
De aangesloten regionale en bijzondere bonden zijn binnen hun geografische grenzen,
respectievelijk op hun specifieke terrein, autonoom, in zoverre geen beperkingen zijn _
of worden opgelegd door enig reglement van de KNSB of door, om gewichtige __________
redenen genomen, besluiten van de algemene vergadering.__________________________________
21.2
In de Statuten van regionale bonden is vastgelegd dat voor bestuursfuncties een _______
maximale aaneengesloten zittingsperiode van twaalf (12) jaar geldt. ________________________
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Geschillen tussen de bonden en het bestuur van de KNSB worden aan de algemene _
vergadering ter beslissing voorgelegd. _____________________________________________________________
21.4
Geschillen tussen deze bonden onderling worden beslist door het bestuur van de ______
KNSB, indien een van de betrokken bonden hiertoe de wens te kennen geeft. __________
Algemene bepalingen ___________________________________________________________________________________________
Artikel 22 _____________________________________________________________________________________________________________
In gevallen waarin deze Statuten en het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist de _______
algemene vergadering. Indien haar beslissing niet kan worden afgewacht, beslist het bestuur, __
echter onder gebondenheid om de genomen beslissing aan de eerstvolgende algemene ________
vergadering ter bekrachtiging voor te leggen. ________________________________________________________________
Liquidatie ___________________________________________________________________________________________________________
Artikel 23 _____________________________________________________________________________________________________________
23.1
Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot liquidatie te zijn. Tenzij __
anders is bepaald, geschiedt de liquidatie door het bestuur.___________________________________
23.2
Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van een liquidatie-overschot
van de KNSB aangegeven. ___________________________________________________________________________
23.3
De liquidatie geschiedt met inachtneming van het bepaalde bij artikel 23 van Boek 2 ___
van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. ___________________________________________________________
SLOT AKTE _____________________________________________________________________________________________________
De comparanten zijn mij, notaris, bekend, en de identiteit van de bij deze akte betrokken ____
comparanten/partijen is door mij notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe __
bestemde documenten vastgesteld. ________________________________________________________________________
WAARVAN AKTE is verleden te Haarlem op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. __
De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten _______
hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het _
verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen. ____________________________________
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de _________
comparanten en vervolgens door mij, notaris. ____________________________________________________________

21.3

