PROF OF NIET,
WE DELEN
DEZELFDE PASSIE!
Reglementen
Aanmelding vereniging

Aanmelding verenigingen

Artikel B1
1.1 Door middel van speciaal daartoe aan te vragen formulieren kunnen verenigingen de wens te
kennen geven zich bij de KNWU aan te sluiten. Dit verzoek zal door het Hoofdbestuur in
behandeling worden genomen wanneer:
1. Het verzoek is ingediend via het districts- of afdelingsbestuur.
2. Een advies van het desbetreffende secretariaat is bijgevoegd; bij een negatief advies
dienen daarbij de motieven te worden vermeld;
3. De notarieel gewaarmerkte statuten worden toegevoegd alsook een bewijs van
inschrijving in het verenigingsregister;
4. Deze statuten niet in strijd zijn met de statuten, reglementen en besluiten van de KNWU;
5. Schriftelijk wordt verklaard dat men zich onvoorwaardelijk onderwerpt aan de statuten,
reglementen en instructies van de KNWU, die eveneens onvoorwaardelijk wordt erkend
als algemeen leidende organisatie op het gebied van de wielersport in Nederland;
6. Bij aanmelding tenminste twintig nieuwe leden bij deze vereniging als lid staan
ingeschreven, waaronder tenminste 10 die tezelfder tijd op naam van deze vereniging een
licentie moeten (en mogen) aanvragen;
7. Wordt gerespecteerd dat het Hoofdbestuur beperkende bepalingen kan uitvaardigen met
betrekking tot de overname van leden/licentiehouders van andere verenigingen;
8. Op het tijdstip van de aanvraag de voor dat jaar geldende contributie wordt voldaan.

1.2

De aansluiting wordt telkens verleend voor de duur van 1 verenigingsjaar; via een

administratieve procedure kan aansluiting van jaar tot jaar automatisch worden verlengd.
1.3

Het algemeen secretariaat (uniebureau) draagt er zorg voor, dat bij aansluiting van een

vereniging districts- en/of afdelingsbestuur wordt geïnformeerd.
1.4

Tegen een negatief besluit van het Hoofdbestuur staat beroep open bij het Congres.

Artikel B2
2.1 Het Hoofdbestuur stelt de financiële en andere voorwaarden vast betreffende het
lidmaatschap. Deze voorwaarden behoeven de goedkeuring van het Congres.
2.2. Tot de rechten behoren:


Het stemrecht op de algemene districts- of afdelingsvergaderingen;
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Het recht om, onder de bij reglement en besluiten vastgestelde voorwaarden voor de
desbetreffende wielersport-discipline, wedstrijden en evenementen onder auspiciën van
de KNWU te organiseren;



Het recht om, onder de bij reglement en besluiten vastgestelde voorwaarden voor de
desbetreffende wielersport-discipline, deel te nemen aan nationale en internationale
wedstrijden en evenementen.

2.3

Tot de plichten behoren:


Van wijzigingen in de statuten en reglementen binnen 14 dagen in afschrift mededelingen
te doen aan het algemeen secretariaat (Uniebureau);



Statutenwijzigingen en wijzigingen van reglementen of besluiten van de KNWU in eigen
statuten en reglementen over te nemen;



Jaarlijks bij vooruitbetaling aan de KNWU de vastgestelde contributie te voldoen;



Wijzigingen in bestuurssamenstelling schriftelijk ter kennis te brengen aan het algemeen
secretariaat (uniebureau) en aan het desbetreffende districts- of afdelingssecretariaat.

2.4

Het is een aangesloten vereniging verboden:


Zich te gedragen in strijd met de belangen van de wielersport in het algemeen en die van
de KNWU in het bijzonder;



Toe te treden tot een wielerorganisatie, die naar het oordeel van het Congres geheel of
gedeeltelijk hetzelfde doel als de KNWU nastreeft;



Deel te nemen aan en / of medewerking te verlenen aan wielerevenementen (geen
toerfietstocht zijnde), georganiseerd door een wielerorganisatie die naar het oordeel van
het Congres geheel of gedeeltelijk hetzelfde doel nastreeft als de KNWU;



Leden aan te nemen die zich eerder aan wanbetaling ten opzichte van de KNWU of een
andere aangesloten vereniging schuldig hebben gemaakt, of door de KNWU uit het
lidmaatschap zijn ontzet.

Het Hoofdbestuur kan onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen van de
bovengenoemde verboden.

Artikel B7
7.1

Het stemrecht van aangesloten verenigingen en stichtingen (voor zover niet aangesloten

bij belangenorganisaties zoals bedoeld in artikel 11, lid 2, letters b,c en d van de statuten) wordt
geregeld in de districts- c.q. afdelingsreglementen.
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7.2

Het stemrecht van stichtingen en leden/licentiehouders die zijn aangesloten bij

belangenorganisaties (zoals bedoeld in artikel 11, lid 2, letters b, c en d van de statuten) wordt
geregeld in het reglement van de desbetreffende belangenvereniging.

Artikel B 8
8.1

Overtreding van bepalingen van statuten en/of reglementen van – organen van – de

KNWU kan voor de aangesloten verenigingen of stichtingen leiden tot strafoplegging of intrekking
van de aansluiting.
8.2

Strafoplegging geschiedt door het Hoofdbestuur en kan maximaal € 455,-- bedragen.

Tegen deze strafoplegging is beroep mogelijk bij de Commissie van Beroep.
8.3

Het Hoofdbestuur kan een vereniging of stichting bestraffen met een schorsing van ten

hoogste zes maanden dan wel met intrekking van de aansluiting. Tegen de genomen
strafmaatregelen staat beroep open bij de Commissie van Beroep
8.4

Een beroepschrift dient binnen vier weken na dagtekening van de strafoplegging bij de

Commissie van Beroep (algemeen secretariaat) te worden ingediend. De gronden waarop het
beroep berust, moeten daarin worden aangegeven. Hangende de beslissing op beroep blijft een
opgelegde straf van kracht.

Artikel B9
9.1

Geschillen tussen aangesloten verenigingen en/of stichtingen in een district of afdeling en

die tussen haar organen en leden, worden in eerste aanleg beslist door het desbetreffende
districts- of afdelingsbestuur. Daartegen staat beroep open bij het Hoofdbestuur. Geschillen
tussen aangesloten districten en/of afdelingen onderling en/of belangenverenigingen worden in
eerste aanleg beslist door het Hoofdbestuur. Beroep staat open bij het Congres. Beroepschriften
dienen binnen vier weken schriftelijk bij het betreffende orgaan te worden ingediend.
9.2

Geschillen in wedstrijdaangelegenheden worden in eerste aanleg beslist door de

commissie jury & reglementen na overleg met betrokken sportcommissie. Van deze beslissingen
staat beroep open bij het Hoofdbestuur; een beroepschrift moet binnen veertien dagen schriftelijk
worden ingediend.
9.3

In alle geschillen, voorzover niet in voorgaande leden of elders in dit reglement geregeld,

beslist het Congres.
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Artikel B10
10.1

Het lidmaatschap van een vereniging respectievelijk stichting eindigt:



Wanneer de vereniging respectievelijk de stichting ophoudt te bestaan;



Door opzegging door het lid;



Door opzegging namens de KNWU.
Opzegging geschiedt door het Hoofdbestuur.



Door ontzetting.
Ontzetting geschiedt door het Hoofdbestuur door intrekking van de aansluiting. Van een
besluit tot ontzetting staat de betrokkene binnen vier weken na de ontvangst van het
besluit beroep open bij het Congres.
Gedurende de beroepstermijn is het lid geschorst en kan zijn rechten niet uitoefenen.

10.2

Intrekking van de aansluiting geschiedt schriftelijk door het Hoofdbestuur bij wege van

sanctie op grove tekortkoming van het lid, of – ingeval zulks geldt t.a.v. (bestuurs)leden van het
lid – bij grove nalatigheid tot het nemen van maatregelen tegen de desbetreffende en tot het
voorkomen van die nalatigheid. Het Hoofdbestuur wint, alvorens te besluiten tot intrekking, advies
in van een daartoe aangewezen commissie; deze commissie hoort het /de desbetreffend(e)
bestu(u)r(en) en het lid.
10.3 Het Hoofdbestuur stelt regels vast aangaande het nakomen van verplichtingen door leden in
geval van beëindiging van lidmaatschap tijdens het verenigingsjaar.
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