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STATUTENWIJZIGING 

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie 
 
 
 
Heden, drieëntwintig mei tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Gerrit Herman   
Beens, notaris te Amersfoort:   
de heer mr. Teun Schermerhorn, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van mij, notaris,   
woonplaats kiezende te Amersfoort, Arnhemseweg 14, geboren te Amsterdam op negen juli  
negentienhonderd vijfenzeventig.   
De comparant, handelend als nagemeld, verklaarde:   
a. dat bij akte op twintig februari negentienhonderd zesentwintig is opgericht de   

vereniging: Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie, gevestigd te Utrecht,  
kantoorhoudende te 3852 PL Ermelo, De Beek 125, ingeschreven in het   
handelsregister onder nummer 40094448, hierna ook te noemen: vereniging;   

b. dat de statuten van de vereniging in bedoelde akte zijn vastgelegd en nadien voor het   
laatst zijn gewijzigd bij akte op eenendertig december tweeduizend zeven verleden   
voor mr. T.C.B.M. Langerwerf, destijds notaris te Bunnik;   

c. dat in de algemene vergadering van de vereniging, gehouden op negentien december   
tweeduizend dertien het voorstel tot statutenwijziging is goedgekeurd;   

d. dat op grond van de huidige statuten van de vereniging, ieder bestuurslid bevoegd is   
de akte van statutenwijziging te doen verlijden;   

e. dat hij comparant blijkens een aan deze akte gehechte volmacht is gemachtigd de   
gewijzigde statuten in een notariële akte te doen vastleggen;   

f. dat van gemeld besluit en gemelde machtiging blijkt uit een aan deze akte te hechten   
uittreksel van de notulen van gemelde vergadering.   

Alsnu verklaarde de comparant naar aanleiding van gemeld besluit en ter uitvoering   
daarvan bij deze te constateren, dat de statuten van de vereniging zijn gewijzigd en   
opnieuw vastgesteld als volgt   
INHOUDSOPGAVE:   
Artikel 1: Naam, zetel en duur   
Artikel 2: Doel   
Artikel 3: Organisatie van de KNHS   
Artikel 4: Leden, lidverenigingen en overige rechtspersonen   
Artikel 5: Algemene rechten en verplichtingen   
Artikel 6: Tuchtrechtspraak KNHS   
Artikel 6.a.: Tuchtrechtspraak Instituut Sportrechtspraak   
Artikel 7: Einde lidmaatschap   
Artikel 8: Het KNHS-bestuur   
Artikel 9: Taken en bevoegdheden KNHS-bestuur   
Artikel 10: Vertegenwoordiging   
Artikel 11: Regioverenigingen   
Artikel 12: Kringverenigingen   
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Artikel 13: Mendistrictverenigingen   
Artikel 14: Nationale verenigingen   
Artikel 15: Bondsatletencommissie   
Artikel 16: Sportfora   
Artikel 17: Regelgeving   
Artikel 18: Technische commissies   
Artikel 19: Tijdelijke projectmatige adviescommissies   
Artikel 20: Overige commissies   
Artikel 21: Ledenraad   
Artikel 22: Bijeenroeping Ledenraad   
Artikel 23: Toegang Ledenraad   
Artikel 24: Agenda Ledenraad   
Artikel 25: Besluiten   
Artikel 26: Nietigheid en vernietigbaarheid van besluiten   
Artikel 27: Boekhouding en financiën   
Artikel 28: Rekening en verantwoording   
Artikel 29: Werkorganisatie en algemeen directeur   
Artikel 30: Statuten, Algemeen Reglement, Begripsbepalingen, reglementen en   

uitvoeringsbesluiten   
Artikel 31: Wijziging van statuten   
Artikel 32: Ontbinding en vereffening   
Artikel 1 - Naam, zetel en duur   
1. De vereniging draagt de naam Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie en   

wordt in de statuten en reglementen nader aangeduid als: KNHS.   
2. De zetel van de KNHS is gevestigd te Utrecht.   
3. De werkorganisatie van de KNHS is gevestigd te Ermelo.   
4. De KNHS is aangegaan voor onbepaalde tijd.   
5. De KNHS is op één januari tweeduizend twee ontstaan uit een juridische fusie van de   

vereniging Nederlandse Hippische Sportbond (N.H.S.), de vereniging Nederlandse   
Katholieke Bond van Landelijke Rijverenigingen en Ponyclubs, de vereniging   
Nederlandse Bond van Rij- en Jachtverenigingen, de vereniging Nationale Federatie   
voor Springruiters, de vereniging Nederlandse Military en Samengestelde   
Wedstrijdvereniging, de vereniging Nederlandse Bond van Verenigingen van het   
Aangespannen Paard, de vereniging Nederlandse Vereniging voor Dressuurruiters, de  
vereniging Vereniging Samengestelde Wedstrijdmensport Nederland, de besloten   
vennootschap N.K.B.- centrum B.V. en de vereniging Koninklijke Nederlandse   
Federatie van Landelijke Rijverenigingen en Ponyclubs, waarbij de laatstgenoemde   
vereniging als de verkrijgende vereniging werd aangewezen. Van deze rechtspersonen  
was de Nederlandse Hippische Sportbond (NHS) de langst bestaande. De NHS werd   
opgericht op veertien april negentienhonderd drieëntwintig. Op het moment van fusie   
zijn voorts tien organisaties, eveneens actief in de hippische sport, deel van de KNHS   
gaan uitmaken.   

Artikel 2 - Doel   
1. De KNHS stelt zich ten doel:   
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 a. het bevorderen van de paarden- en ponysport en de gezondheid en het welzijn   
van paarden en pony’s in Nederland in de ruimste zin van het woord en rekening  
houdend met de vastgestelde gedragscodes;   

 b. het behartigen van de belangen van de leden, waaronder begrepen de   
collectieve belangen van de leden op lokaal, regionaal, provinciaal en nationaal   
niveau;   

 c. het vertegenwoordigen van de leden in het Nederlands Olympisch Comité*   
Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF), alsmede in de Fédération Equestre   
Internationale (FEI) en andere nationale en internationale organisaties.   

2. De KNHS is met betrekking tot de in deze statuten vermelde disciplines de   
 overkoepelende organisatie voor de paardensport in Nederland. Wedstrijden worden   

voor de KNHS georganiseerd of onder auspiciën van de KNHS gehouden. Alle rechten  
die voortvloeien uit of samenhangen met het recht van de KNHS om Nederlandse   
Kampioenschappen, KNHS- kampioenschappen, competities of series te (doen)   
houden, komen met uitsluiting van derden uitsluitend aan de KNHS toe.   

Artikel 3 - Organisatie van de KNHS   
1. De KNHS is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De vereniging kent de   

volgende samenstelling:   
 a. Nationale verenigingen, die een groep leden vertegenwoordigen, zoals voor   

eigenaren en rijders van Tuigpaarden, Hackneys en Tuigpaarden Fries ras,   
voltige, endurance, reining en andere als zodanig toegelaten nationale   
verenigingen;   

 b. Regioverenigingen met de eventueel daaronder ressorterende kringverenigingen  
en lokale verenigingen;   

 c. Mendistrictverenigingen met de daaronder ressorterende menverenigingen en   
leden van de menafdeling van lokale verenigingen, die de mensport in   
wedstrijdverband beoefenen; en voorts een mendistrictvereniging voor de   
menners klasse 4 en de bij deze klasse betrokken personen, het nationaal   
Mendistrict Klasse 4.   

2. De in lid 1 sub a, sub b en sub c genoemde verenigingen zijn verenigingen met   
volledige rechtsbevoegdheid, die lid zijn van de KNHS. Zij behartigen de belangen van  
hun leden.   

3. De Ledenraad is het hoogste orgaan binnen de KNHS en wordt gevormd door de   
voorzitters van de nationale verenigingen, de regioverenigingen, de voorzitter die de   
mendistrictverenigingen representeert, de voorzitter die de aangespannen sport   
representeert en de voorzitter van de Bondsatletencommissie.   

4. Er zijn sportfora voor alle KNHS-disciplines.   
5. Er is een Bondsatletencommissie waarvan de leden worden gekozen door de   

Olympische, A- en B-kaderleden van alle disciplines.   
6. De KNHS kan licentieovereenkomsten aangaan met lidverenigingen, andere   

rechtspersonen, leden en niet-leden.   
7. De KNHS kan overeenkomsten afsluiten met rechtspersoonlijkheid bezittende   

organisaties, die de doelstellingen van de KNHS ondersteunen en bevorderen. In deze  
overeenkomst en in de statuten van de desbetreffende organisatie dienen de statuten,   
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het Algemeen Reglement, de reglementen, het tuchtrecht en besluiten van de KNHS,   
en waar van toepassing van de FEI, van toepassing te zijn verklaard. In de   
overeenkomst wordt voorts opgenomen, dat de organisatie het recht heeft ten behoeve  
van de paardensport actief te zijn.   

8. Organen van de KNHS zijn het KNHS-bestuur, de Ledenraad, het Tuchtcollege, de   
Raad van Appèl en de Commissie van Beroep KNHS, de Tuchtcommissie Instituut   
Sportrechtspraak en de Commissie van beroep Instituut Sportrechtspraak, de sportfora  
voor zover zij een bindend advies uitbrengen of aan hen beslissingsbevoegdheid is   
toegekend, alsmede die personen en commissies die op grond van de statuten, het   
Algemeen Reglement en de reglementen door de Ledenraad zijn belast met een nader  
omschreven taak en aan wie daarbij beslissings-bevoegdheid is toegekend.   

9. Tenzij in de statuten, het Algemeen Reglement of een reglement dat door de   
Ledenraad is vastgesteld anders is bepaald of bij besluit anders wordt besloten,   
geschiedt de benoeming voor enige functie in een gremium binnen de KNHS voor de   
duur van drie jaar en kan de betrokkene in die functie aansluitend maximaal tweemaal   
voor eenzelfde periode worden herbenoemd. Een tussentijdse functiewijziging binnen   
eenzelfde gremium heeft geen invloed op de lengte van de genoemde zittingsduur. Het  
bepaalde in dit lid is niet van toepassing op de leden van de Tuchtcommissie Instituut   
Sportrechtspraak en de Commissie van beroep Instituut Sportrechtspraak.   

10. Voor het vervullen van enige functie binnen de KNHS is het lidmaatschap verplicht. De   
leden van het Tuchtcollege en de Raad van Appèl en werknemers van de KNHS zijn   
van deze verplichting uitgezonderd.   

11. De KNHS kent een werkorganisatie die belast is met werkzaamheden van de KNHS.   
Aan het hoofd van de werkorganisatie staat de algemeen directeur, die belast is met de  
leiding van de dagelijkse gang van zaken, met de uitvoering van besluiten van het   
KNHS-bestuur en van de Ledenraad, alsmede met het verrichten van werkzaamheden  
die krachtens de met de algemeen directeur gesloten arbeidsovereenkomst en   
vastgestelde taakomschrijving aan betrokkene zijn opgedragen, of die anderszins door  
het KNHS-bestuur zullen worden opgedragen.   

Artikel 4 - Leden, lidverenigingen en overige rechtspersonen   
1. Als lid van de KNHS kunnen worden toegelaten:   
 a. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, die op nationaal niveau een   

groep leden vertegenwoordigt (nationale vereniging) of die op regionaal- of lokaal  
niveau ten behoeve van de KNHS werkzaam is en de KNHS-leden in dat gebied   
vertegenwoordigt (regiovereniging of lokale vereniging of kringvereniging), of die   
werkzaam is voor de mensporters klasse 4 of die in een deel van het land ten   
behoeve van de mensport binnen de KNHS werkzaam is (mendistrictvereniging),  
of;   

 b. Natuurlijke personen die lid zijn van een nationale vereniging of verenigingsleden  
van een lokale vereniging (verenigingslid);   

 c. Natuurlijke personen, die bij de KNHS geregistreerd zijn als lid en die geen lid   
zijn van de hiervoor genoemde verenigingen.   

  Hierna tezamen te noemen: “KNHS leden”.   
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2. Als KNHS-lid zoals omschreven in lid 1 sub b en c kunnen alleen worden toegelaten zij  
die lid zijn van een nationale vereniging of van een lokale (recreatiesport)vereniging of   
die individueel lid van de KNHS zijn. Tot een lokale (recreatiesport)vereniging   
toegelaten verenigingsleden ressorteren onder de desbetreffende regiovereniging en   
kringvereniging. Tot een menvereniging toegelaten verenigingsleden en   
verenigingsleden van lokale verenigingen, die de mensport beoefenen, ressorteren   
onder de mendistrictverenigingen. Een nationale vereniging en een lokale   
(recreatiesport)vereniging kunnen alleen als lid worden toegelaten indien en zo lang   
die vereniging in Nederland geen lid is van een niet door de KNHS erkende vereniging. 

3. Indien in de statuten, het Algemeen Reglement, reglementen en besluiten wordt   
gesproken van 'leden' dan wel van een 'lid' worden alsdan alle leden onderscheidenlijk  
ieder lid, als genoemd in lid 1, bedoeld, tenzij anders is aangegeven. Indien wordt   
gesproken van 'lidvereniging' of 'ledenverenigingen' worden daarmede bedoeld de   
nationale verenigingen, de regioverenigingen, de kringverenigingen, de   
mendistrictverenigingen en/of de lokale verenigingen.   

4. De Ledenraad beslist op voorstel van het KNHS-bestuur over de toelating van een   
nationale vereniging, een regiovereniging en een mendistrictvereniging.   

5. Het KNHS-bestuur beslist over de toelating van de overige leden. In het geval het   
KNHS- bestuur niet tot toelating besluit, kan de betrokkene de Commissie van Beroep   
KNHS schriftelijk en met redenen omkleed verzoeken deze alsnog tot het lidmaatschap  
toe te laten.   

6. Na hun toelating ressorteren een lokale vereniging en hun verenigingsleden en de   
individuele leden onder de door het KNHS-bestuur aangewezen regiovereniging. De   
verenigingsleden van menverenigingen en menafdelingen van lokale verenigingen   
ressorteren na hun toelating onder het door het KNHS-bestuur aangewezen   
mendistrictvereniging. De verenigingsleden van de nationale verenigingen ressorteren   
na hun toelating alleen onder de desbetreffende nationale vereniging.   

7. De wijze van toelating wordt nader geregeld in het Algemeen Reglement.   
8. De Ledenraad is op voorstel van het KNHS-bestuur bevoegd de leden in categorieën   

onder te verdelen en voor elke categorie afwijkende rechten en verplichtingen vast te   
stellen.   

9. Het KNHS-bestuur houdt een register van leden bij. In het register worden alleen die   
gegevens bijgehouden, die voor het realiseren van het doel van de KNHS noodzakelijk  
zijn. Daartoe is tevens het KNHS-privacyreglement van kracht.   

10. Lidverenigingen mogen binnen de daartoe strekkende reglementen in alle categorieën   
wedstrijden organiseren. Rechtspersonen, die geen lid zijn van de KNHS en die   
internationale wedstrijden en/of nationale categorie 1-, categorie 2- of categorie 3-   
wedstrijden organiseren, dienen een licentieovereenkomst met de KNHS te hebben.   
Rechtspersonen die een categorie 2- of categorie 3-wedstrijd organiseren, dienen een   
licentieovereenkomst met de KNHS te hebben.   

11. Op voorstel van het KNHS-bestuur kan de Ledenraad een persoon die zich voor de   
paarden- en ponysport in het algemeen en voor de KNHS in het bijzonder zeer   
verdienstelijk heeft gemaakt het predicaat 'erelid' verlenen.   
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12. Op voorstel van het KNHS-bestuur kan de Ledenraad een persoon die zich voor de   
paarden- en ponysport in het algemeen en voor de KNHS in het bijzonder langdurig   
verdienstelijk heeft gemaakt het predicaat 'lid van verdienste' verlenen.   

13. Het verlenen van onderscheidingen is, met uitzondering van het toekennen van het   
erelidmaatschap en het lid van verdienste, een taak van het KNHS-bestuur, dat   
daartoe een Reglement Onderscheidingen opstelt. Het Reglement wordt door de   
Ledenraad vastgesteld.   

Artikel 5 - Algemene rechten en verplichtingen   
1. Leden van de KNHS zijn verplicht:   
 a. De statuten, het Algemeen Reglement en de reglementen van de KNHS en de   

besluiten van organen van de KNHS na te leven;   
 b. De belangen van de KNHS en/of van de paarden- en ponysport in het algemeen  

te bevorderen en deze niet te schaden;   
 c. De statuten, reglementen en besluiten van de Fédération Equestre Internationale  

en besluiten van het Instituut Sportrechtspraak na te leven voor zover deze   
betrekking hebben op overtredingen seksuele intimidatie en humane   
dopingzaken;   

 d. Alle overige verplichtingen die de KNHS in naam of ten behoeve van de leden   
aangaat of die uit het lidmaatschap van de KNHS voortvloeien, te aanvaarden en  
na te komen.   

2. Een lidvereniging is verplicht in haar statuten een bepaling op te nemen op grond   
waarvan de statuten, het Algemeen Reglement, de reglementen en besluiten van de   
KNHS alsmede de in artikel 6a. leden 1 en 2 vermelde reglementen van het Instituut   
Sportrechtspraak van toepassing zijn op haar verenigingsleden en waarbij haar   
verenigingsleden verplicht zijn te handelen in overeenstemming daarmee.   

3. Indien een vereniging of Licentiehouder indooractiviteiten, waaronder ook lessen en   
wedstrijden begrepen, in een permanente hippische accommodatie organiseert, dient   
deze accommodatie voorzien te zijn van het veiligheidscertificaat.   

4. Indien van een verenigingslid het lidmaatschap van de KNHS namens de KNHS wordt   
beëindigd, zijn de desbetreffende nationale verenigingen en lokale verenigingen   
onderscheidenlijk de desbetreffende regio-, kring- en mendistrictvereniging casu quo   
de lokale (men)vereniging gehouden het lidmaatschap van het verenigingslid gelijktijdig  
te beëindigen.   

5. Naast het gestelde in deze statuten en in het Algemeen Reglement kunnen aan de   
KNHS-leden verplichtingen worden opgelegd bij reglement of bij besluit van een   
orgaan van de KNHS alsmede in de statuten en reglementen of bij besluiten van het   
Instituut Sportrechtspraak .   

6. Lidverenigingen en licentiehouders zijn verplicht zich te verzekeren tegen wettelijke   
aansprakelijkheid, inclusief paardensportdekking.   

7. Verenigingsleden en individuele leden, die paarden in eigendom hebben en/of paarden  
berijden, zijn verplicht zich te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid en   
ongevallen.   

8. Op voorstel van het KNHS-bestuur is de Ledenraad bevoegd aan de verenigingsleden,  
individuele leden, lidverenigingen en licentiehouders verplichtingen van financiële en   
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andere aard op te leggen en ook om verbintenissen aan het lidmaatschap of de licentie  
te verbinden.   

9. De KNHS kan ten behoeve van de verenigingsleden, individuele leden, lidverenigingen  
en licentiehouders rechten bedingen. Tenzij een verenigingslid, een individueel lid, een  
lidvereniging of een licentiehouder zich daartegen verzet, kan de KNHS voor een   
verenigingslid, een individueel lid, een lidvereniging en een licentiehouder nakoming   
van bedongen rechten en schadevergoeding vorderen. De KNHS kan bovendien ten   
laste van de verenigingsleden, individuele leden, lidverenigingen en licentiehouders   
verplichtingen aangaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer het aanvaarden   
en nakomen van verplichtingen die de KNHS is aangegaan met betrekking tot   
sponsoring en de rechten van televisie-registraties en televisie-uitzendingen.   

10. Lidverenigingen zijn verplicht nieuwe verenigingsleden binnen één maand als lid van   
de KNHS aan te melden. Daarnaast zijn lidverenigingen verplicht jaarlijks uiterlijk op   
dertig november op de door het KNHS-bestuur bepaalde wijze opgave te doen van al   
hun verenigingsleden per éénendertig december van datzelfde jaar. Het KNHS-bestuur  
is bevoegd het opgegeven aantal op zijn juistheid te controleren. Indien een   
lidvereniging niet al zijn verenigingsleden heeft opgegeven, is de lidvereniging voor   
ieder niet opgegeven verenigingslid een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd,   
waarvan de hoogte door de Ledenraad wordt bepaald. Het KNHS-bestuur doet hiervan  
schriftelijk mededeling aan de lidvereniging met opgave van de datum waarvoor de   
boete op de bankrekening van de KNHS moet zijn bijgeschreven. Indien de opgelegde  
boete niet tijdig is voldaan, kan het KNHS-bestuur de desbetreffende lidvereniging het   
recht op deelname aan activiteiten van de KNHS ontzeggen, totdat de boete geheel is   
voldaan.   

11. Indien een KNHS-lid dan wel een licentiehouder, hierna in dit lid 11 van deze statuten   
“betrokkene” te noemen, niet tijdig aan zijn financiële of andere verplichtingen   
tegenover de KNHS of aan bij haar aangesloten lidverenigingen, licentiehouders en   
andere rechtspersonen heeft voldaan, is dit aan te merken als een administratief   
verzuim en is betrokkene vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de   
wettelijke rente verschuldigd. Blijft betrokkene geheel of gedeeltelijk in gebreke nadat   
betrokkene een nieuwe termijn voor betaling is gegund, dan is de desbetreffende   
betrokkene behalve de wettelijke rente ook tien procent (10%) aan administratiekosten  
over het oorspronkelijke bedrag verschuldigd. Indien niet binnen tien dagen alsnog aan  
de verplichtingen is voldaan, kan de algemeen directeur opdracht geven de   
dienstverlening aan betrokkene op te schorten, inclusief de wedstrijdgerelateerde   
activiteiten. Volhardt betrokkene in diens verzuim, dan is betrokkene naast de   
wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten ook alle redelijkerwijs voor de inning van   
zijn schuld aan de KNHS door een advocaat of deurwaarder gemaakte kosten   
verschuldigd, tenzij de rechter anders beslist.   

12. KNHS-leden zijn verplicht de gezondheid en het welzijn van aan wedstrijden en andere  
evenementen deelnemende paarden en pony's te bevorderen, alsook te bevorderen   
dat aan wedstrijden deelnemende leden zich met elkaar kunnen meten zoveel mogelijk  
onder gelijkwaardige omstandigheden, waarbij noch voorafgaand noch tijdens een   
wedstrijd de door een deelnemend lid of diens paard of pony te verrichten prestatie   
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opzettelijk of onbewust mag worden beïnvloed door het gebruik of het toedienen van   
verboden middelen, als bedoeld in het (humaan) Dopingreglement en het Reglement   
Ongeoorloofde Middelen voor het Paard. Het (doen) gebruiken en/of (doen) toedienen   
van verboden middelen is strafbaar. Het verenigingslid waarvan het paard wordt   
aangewezen voor controle in het kader van het Reglement Ongeoorloofde Middelen   
voor het paard dient zich, zodra het wordt aangewezen voor dopingcontrole, daaraan   
te onderwerpen. Het lid, waarvan het paard wordt aangewezen voor een controle in het  
kader van het Reglement Ongeoorloofde Middelen voor het Paard, dient daaraan   
onmiddellijke medewerking te (doen) verlenen.   

Artikel 6 - Tuchtrechtspraak KNHS   
1. Alle KNHS-leden en licentiehouders zijn onderworpen aan de tuchtrechtspraak van de   

KNHS, zulks met uitzondering van overtredingen zoals vermeld in artikel 6.a. leden 1   
en 2, welke overtredingen worden berecht door het Instituut Sportrechtspraak.   

2. De tuchtrechtspraak in de KNHS is onafhankelijk en geschiedt door het Tuchtcollege   
en de Raad van Appèl met inachtneming van het Tuchtreglement van de KNHS. Het   
lidmaatschap van het Tuchtcollege en de Raad van Appèl is onverenigbaar met het   
lidmaatschap van het KNHS-bestuur, de Commissie van Beroep KNHS, het zijn van   
ledenraadslid of het zijn van werknemer van de KNHS.   

3. Het Tuchtreglement regelt de wijze van benoeming van de leden van het Tuchtcollege   
en de Raad van Appèl, hun samenstelling, bevoegdheden en werkwijze, alsmede bij   
overtredingen, de op te leggen straffen, de procesgang en de rechten en verplichtingen  
van het in overtreding zijnde verenigingslid, individuele lid of de licentiehouder.   

4. Een overtreding is elk handelen of nalaten:   
 a. Dat in strijd is met de statuten, het Algemeen Reglement, het Dopingreglement,   

het Reglement Ongeoorloofde Middelen voor het Paard en overige reglementen   
en/of met een besluit van de KNHS, dan wel van een orgaan of van een   
commissie van de KNHS;   

 b. Dat de belangen van de KNHS of van een verenigingslid of van een individueel   
lid schaadt;   

 c. Dat in strijd is met de statuten, reglementen of besluiten van de Fédération   
Equestre Internationale (FEI).   

5. In het Dopingreglement en het Reglement Ongeoorloofde Middelen voor het Paard is   
(tevens) de risicoaansprakelijkheid van toepassing.   

6. De uitspraak van het Tuchtcollege en -na een ingesteld beroep- van de Raad van   
Appèl is bindend.   

7. Indien een beslissing van het Tuchtcollege of van de Raad van Appèl tot gevolg heeft   
dat een gedane uitspraak geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd of gewijzigd, kan   
daaraan door een KNHS-lid noch door een licentiehouder noch door een lid van een   
organisatie als bedoeld in artikel 3 lid 1, noch door derden tegenover de KNHS en/of   
haar regioverenigingen en/of haar kringverenigingen en/of haar   
mendistrictverenigingen en/of nationale verenigingen en/of lokale verenigingen en/of   
verenigingen en/of licentiehouders enig recht op schadeloosstelling worden ontleend,   
terwijl evenmin aanspraak kan worden gemaakt op het geheel of gedeeltelijk opnieuw   
houden van een evenement of wedstrijd.   
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Artikel 6.a. - Tuchtrechtspraak Instituut Sportrechtspraak   
1. Overtredingen seksuele intimidatie betreffende worden berecht door de   

Tuchtcommissie en door de Commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak   
met inachtneming van Tuchtreglement seksuele intimidatie van het Instituut   
Sportrechtspraak.   

2. Overtredingen van humane dopingbepalingen worden berecht door de Tuchtcommissie  
en door de Commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak met   
inachtneming van het Tuchtreglement dopingzaken en het (humaan) Dopingreglement  
van het Instituut Sportrechtspraak met inbegrip van de daarvan deel uitmakende   
Bijlagen, waaronder -maar niet uitsluitend- de Bijlage Dispensaties en de Bijlage   
Whereabouts, alsmede de door de Fédération Equestre Internationale (FEI), op de   
KNHS van toepassing verklaarde sportspecifieke humane dopingbepalingen.   

3.  Wanneer het Tuchtreglement dopingzaken niet meer van toepassing is worden   
overtredingen van het (humaan) Dopingreglement vanaf de nader door het bestuur van  
het Instituut Sportrechtspraak te bepalen datum berecht met inachtneming van het   
(humaan) Dopingreglement. Wanneer in het Tuchtreglement Dopingzaken of in het   
(humaan) 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.   

4.  De in lid 1 en 2 bedoelde tuchtrechtspraak van het Instituut Sportrechtspraak is op alle   
leden van de KNHS van toepassing omdat de KNHS met het Instituut Sportrechtspraak  
een overeenkomst in de zin van artikel 46 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek heeft  
gesloten waarin de KNHS deze tuchtrechtspraak aan het Instituut Sportrechtspraak   
heeft opgedragen. Het KNHS-bestuur doet van de overeenkomst die het met het   
Instituut Sportrechtspraak heeft gesloten schriftelijk mededeling aan alle leden van de   
KNHS.   

5.  Het KNHS-bestuur behoeft voor het aangaan en het wijzigen van de overeenkomst met  
het Instituut Sportrechtspraak de voorafgaande goedkeuring van de Ledenraad.   

6.  In gevallen van seksuele intimidatie en humane doping gelden de in lid 1 en 2   
genoemde reglementen als de van toepassing zijnde reglementen van de KNHS,   
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 van het Instituut Sportrechtspraak, alsmede de overtreding, de op de leggen   
straffen, de procesgang en de rechten en verplichtingen van het in overtreding zijnde   
lid.   

7.  De van toepassing zijnde reglementen van het Instituut Sportrechtspraak treden bij de   
KNHS in werking op de door het KNHS-bestuur met het Instituut Sportrechtspraak   
overeengekomen datum, van welke datum het KNHS-bestuur aan de leden via een   
publicatie mededeling doet. Wijzigingen in de desbetreffende reglementen treden in   
werking op de door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak vastgestelde datum.  
Het KNHS-bestuur doet van deze datum alsmede van de wijzigingen in een van   
toepassing zijnd reglement via een publicatie mededeling aan de leden. De KNHS is   
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niet bevoegd zelf een wijziging in een van toepassing zijnd reglement van het Instituut   
Sportrechtspraak aan te brengen.   

8.  Tenzij in een reglement van het Instituut Sportrechtspraak anders is bepaald, zijn de in   
lid 1 en 2 genoemde reglementen op de leden van de KNHS van toepassing volgens   
de laatste, door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak vastgestelde versie,   
zoals gepubliceerd op de website van het Instituut Sportrechtspraak.   

9.  Met inachtneming van het bepaalde in het (humaan) Dopingreglement is het KNHS-   
bestuur bevoegd naar aanleiding van een overtreding van het (humaan)   
Dopingreglement een ordemaatregel te nemen. Het KNHS-bestuur is op grond van het  
Tuchtreglement seksuele intimidatie eveneens bevoegd een ordemaatregel te nemen.   
Deze ordemaatregelen zijn een beleidsmaatregel en geen tuchtrechtelijke straf.   

10.  De KNHS 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 KNHS. 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.   

11.  De leden aanvaarden voor de duur van hun lidmaatschap van de KNHS de in dit artikel  
te hunnen laste door de KNHS in de overeenkomst met het Instituut Sportrechtspraak   
aangegane verplichtingen, alsmede voor de duur na de beëindiging van hun   
lidmaatschap van de KNHS wanneer zij alsdan betrokken zijn bij een bij het Instituut   
Sportrechtspraak in behandeling zijnde zaak, zulks totdat in die zaak onherroepelijk is   
beslist.   

12.  Voor de duur van de in lid 11 van dit artikel bedoelde overeenkomst zijn de   
Tuchtcommissie en de Commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak een   
orgaan van de KNHS. De tuchtcommissie en de commissie van beroep van het   
Instituut Sportrechtspraak spreken recht in naam van de KNHS en hun uitspraken   
gelden als uitspraken van de KNHS.   

13.  De leden van de Tuchtcommissie en van de Commissie van beroep van het Instituut   
Sportrechtspraak 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 van het Instituut   
Sportrechtspraak worden hieronder tevens begrepen hun algemeen voorzitters,   
kamers, kamervoorzitters alsmede het ambtelijk en het juridisch secretariaat van het   
Instituut Sportrechtspraak.   

14.  De Tuchtcommissie en de Commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak   
kennen elk een kamer die is belast met het behandelen van overtredingen seksuele   
intimidatie betreffende.   

15.  De Tuchtcommissie en de Commissie van beroep kennen elk een dopingkamer die   
met het behandelen van een overtreding van het (humaan) Dopingreglement is belast.   

16.  Wanneer in een door de KNHS aanhangig te maken zaak regelgeving van de FEI van   
toepassing is doet het KNHS-bestuur hiervan uitdrukkelijk mededeling bij het   
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aanhangig maken van een zaak en legt de KNHS de juiste versie van de   
desbetreffende regelgeving van de FEI over en geeft het KNHS-bestuur tevens aan   
welke bepaling(en) naar zijn oordeel van toepassing is/zijn.   

17.  Een uitspraak van de Tuchtcommissie en van de Commissie van beroep van het   
Instituut Sportrechtspraak is bindend, zowel voor het betrokken lid, de andere leden   
van de KNHS als voor de KNHS zelf. De in lid 9 genoemde ordemaatregel van het   
KNHS-bestuur is bindend voor de duur van die maatregel.   

18.  Alle leden, organen en commissies van de KNHS zijn gehouden mee te werken aan   
het tot stand komen van een uitspraak van de Tuchtcommissie en/of van de   
Commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak en zijn tevens gehouden   
mee te werken aan het ten uitvoerleggen van de door deze commissies opgelegde   
straffen.   

19.  Wanneer de reglementering van de FEI daarin voorziet, kunnen leden van de KNHS   
die door de Commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak tuchtrechtelijk   
zijn bestraft hiervan in beroep gaan bij de Court of Arbitration for Sports (CAS) te   
Lausanne (Zwitserland). Op deze laatste beroepsprocedure zijn van toepassing de   
reglementen en besluiten van de CAS. De reglementen van het Instituut   
Sportrechtspraak zijn alsdan op die beroepsprocedure niet van toepassing.   

20.  Wanneer een beslissing van 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.   

21.  De door het Instituut Sportrechtspraak in de KNHS krachtens een overeenkomst uit te   
oefenen tuchtrechtspraak geschiedt in naam, ten behoeve, alsmede voor rekening en   
risico van de KNHS. De KNHS vrijwaart het Instituut Sportrechtspraak, zijn   
bestuursleden, zijn tuchtrechters, 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 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 KNHS.   

Artikel 7 - Einde lidmaatschap en licentiehouderschap   
1. Het lidmaatschap van de KNHS eindigt voor:   
 a. Lidverenigingen: door opzegging of royement door de KNHS, dan wel door   

opzegging van een lidvereniging;   
 b. Verenigingsleden: door hun dood, door opzegging door de KNHS of door het   

verenigingslid, door royement door de KNHS en/of door opzegging of royement   
door hun lidvereniging;   

 c. Individuele leden: door hun dood, door opzegging door de KNHS of door het   
individuele lid en/of door royement door de KNHS.   

 De licentie voor licentiehouders eindigt voor:   
 d. Licentiehouders, zijnde natuurlijk persoon: door hun dood, door opzegging door   

de KNHS of de licentiehouder en/of door onmiddellijke beëindiging door de   
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KNHS omdat de licentiehouder in strijd handelt met de statuten, het Algemeen   
Reglement, de reglementen of besluiten van de KNHS of de KNHS op   
onredelijke wijze benadeelt;   

 e. Licentiehouders, zijnde rechtspersoon: door beëindiging of faillissement van de   
rechtspersoon, door opzegging door de KNHS of de licentiehouder en/of door   
onmiddellijke beëindiging door de KNHS omdat de licentiehouder in strijd handelt  
met de statuten, het Algemeen Reglement, de reglementen of besluiten van de   
KNHS of de KNHS op onredelijke wijze benadeelt.   

2. Een KNHS-lid kan zijn lidmaatschap tegen het einde van het boekjaar van de KNHS   
opzeggen. Een KNHS-lid kan voorts het lidmaatschap met onmiddellijke ingang   
opzeggen binnen een maand nadat:   

 a. Hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de KNHS in een andere   
rechtsvorm, dan wel tot fusie of splitsing;   

 b. Hem een besluit is bekend geworden of meegedeeld waarbij zijn rechten zijn   
beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, in welk geval het besluit door de   
opzegging niet op hem van toepassing is. Het lidmaatschap kan niet met   
onmiddellijke ingang worden opgezegd wanneer het een wijziging van rechten en  
verplichtingen betreft die nauwkeurig zijn omschreven of wanneer een   
verplichting van geldelijke aard wordt gewijzigd. In andere gevallen kan een   
KNHS-lid het lidmaatschap en de licentiehouder zijn licentie met onmiddellijke   
ingang door opzegging beëindigen, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden  
het lidmaatschap dan wel het licentiehouderschap te laten voortduren. Indien een  
verenigingslid het lidmaatschap van de KNHS opzegt, eindigt tevens door   
opzegging zijn lidmaatschap van een lidvereniging.   

3. Opzegging door de KNHS geschiedt door het KNHS-bestuur. De KNHS kan het   
lidmaatschap en het licentiehouderschap opzeggen tegen het einde van het boekjaar.   

 Opzegging door de KNHS kan geschieden wanneer:   
 a. Het KNHS-lid, de lidvereniging of de licentiehouder zijn verplichtingen tegenover   

de KNHS niet of niet tijdig nakomt, waaronder begrepen het niet nakomen van   
financiële verplichtingen tegenover de KNHS;   

 b. Het KNHS-lid, de lidvereniging of de licentiehouder de belangen van de KNHS of  
van de paarden- of ponysport schaadt;   

 c. Het KNHS-lid, de lidvereniging of de licentiehouder niet voldoet aan de vereisten  
die de statuten aan het lidmaatschap stellen. Voorts kan de KNHS het   
lidmaatschap of het licentiehouderschap met onmiddellijke ingang door   
opzegging doen beëindigen indien redelijkerwijs van de KNHS niet kan worden   
verlangd het lidmaatschap of het licentiehouderschap te laten voortduren.   

4. Elke opzegging tegen het einde van het boekjaar geschiedt met inachtneming van een  
opzeggingstermijn van vier weken indien het een verenigingslid, een individueel lid of   
een licentiehouder betreft en van zes maanden indien het een lidvereniging betreft.   

 Is niet tijdig opgezegd, dan geldt de opzegging tegen het einde van het   
daaropvolgende boekjaar. Is ten onrechte met onmiddellijke ingang opgezegd, dan   
eindigt het lidmaatschap of het licentiehouderschap op het vroegst toegelaten tijdstip   
volgend op de datum waartegen was opgezegd. Zolang het lidmaatschap of het   
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licentiehouderschap niet is beëindigd, behoudt het KNHS-lid of de licentiehouder zijn   
rechten en moet hij zijn verplichtingen nakomen.   

5. Royement (ontzetting) kan alleen worden uitgesproken door het Tuchtcollege en in   
beroep door de Raad van Appèl of door de Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak   
en de Commissie van beroep Instituut Sportrechtspraak wanneer een verenigingslid of  
een KNHS-lid in ernstige mate in strijd handelt met de statuten, het Algemeen   
Reglement, de reglementen of besluiten van de KNHS of de KNHS op onredelijke wijze  
benadeelt respectievelijk in strijd handelt met de van toepassing zijnde reglementen   
van het Instituut Sportrechtspraak. Het besluit tot royement wordt het KNHS-lid of de   
lidvereniging zo spoedig mogelijk schriftelijk meegedeeld. Het KNHS- lid of de   
lidvereniging kan binnen een maand na ontvangst van die mededeling in beroep gaan   
bij de Raad van Appèl respectievelijk bij de Commissie van beroep Instituut   
Sportrechtspraak. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het   
KNHS-lid of de lidvereniging geschorst. Tijdens zijn schorsing is het KNHS-lid of de   
lidvereniging gehouden zijn verplichtingen na te komen en worden zijn rechten   
opgeschort, met uitzondering van de rechten die betrokkene in het desbetreffende   
tuchtreglement van de KNHS of van het Instituut Sportrechtspraak zijn toegekend.   

6. Behalve in geval van overlijden en royement, behoudt een KNHS-lid dat, of de   
lidvereniging of licentiehouder die heeft opgezegd nog het lidmaatschap of   
licentiehouderschap, hierna in dit lid te noemen: betrokkene, zolang niet is voldaan aan  
de geldelijke verplichtingen tegenover de KNHS, of zolang een aangelegenheid waarbij  
betrokkene is betrokken niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde   
straf hieronder begrepen. Het KNHS-bestuur stelt alsdan de datum vast waarop het   
lidmaatschap of licentiehouderschap eindigt.   

Artikel 8 - Het KNHS-bestuur   
1. Het KNHS-bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen meerderjarige   

personen, die door de Ledenraad worden benoemd. De Ledenraad bepaalt het aantal   
KNHS-bestuursleden.   

2. Leden van het KNHS-bestuur worden benoemd op basis van een profielschets van   
algemene en specifieke kwaliteiten. De KNHS-bestuursleden dienen bij voorkeur   
zoveel mogelijk geografisch verspreid over het land te wonen.   

3. De voorzitter wordt in functie benoemd. De overige bestuursfuncties worden door de   
KNHS- bestuursleden in onderling overleg verdeeld.   

4. Het lidmaatschap van het KNHS-bestuur is niet verenigbaar met het lidmaatschap van   
het Tuchtcollege, de Raad van Appèl of de Commissie van Beroep KNHS, met het   
lidmaatschap van de Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak of van de Commissie   
van beroep Instituut Sportrechtspraak, noch met het zijn van ledenraadslid of   
werknemer van de KNHS.   

5. Het KNHS-bestuur of ten minste vier ledenraadsleden kunnen kandidaten stellen. Het   
KNHS- bestuur dient de Ledenraad minimaal drie maanden vóór de verkiezingsdatum   
een vacature of de herverkiezing van een zittend bestuurslid bekend te maken.   
Ledenraadsleden kunnen tot één maand voor de datum waarop de agenda voor de   
ledenraadsvergadering wordt verzonden kandidaten stellen. Nieuwe kandidaten voeren  
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een gesprek met de Vertrouwenscommissie van de Ledenraad, die vervolgens   
schriftelijk advies uitbrengt aan de Ledenraad.   

6. Kandidaatstelling gebeurt volgens de in artikel 8 lid 5 vastgestelde procedure door een  
voordracht voor elke vacature afzonderlijk waarop de naam van de kandidaat of namen  
van de kandidaten voor die vacature zijn vermeld. De Ledenraad kan alleen een   
kandidaat benoemen die op de voordracht is vermeld.   

7. KNHS-bestuursleden treden in functie de dag na hun benoeming en treden af op de   
dag van de vergadering van de Ledenraad, waarin de duur van hun benoeming eindigt.  
In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk tijdens de eerstvolgende vergadering   
van de Ledenraad voorzien.   

8. Na de benoeming van KNHS-bestuursleden worden de taken van ieder KNHS-   
bestuurslid vastgesteld, waarvan mededeling wordt gedaan aan de leden. Ieder KNHS- 
bestuurslid is tegenover de KNHS gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn   
taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de taak van twee of meer KNHS-   
bestuursleden behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een  
tekortkoming, tenzij deze niet aan hem te wijten is en hij niet nalatig is geweest in het   
treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.   

9. Een KNHS-bestuurslid kan, ook al is hij voor bepaalde tijd benoemd, te allen tijde met   
een twee derden meerderheid van de uitgebrachte stemmen door de Ledenraad   
worden ontslagen of geschorst. Behalve wanneer de schorsing eindigt door een besluit  
tot ontslag, eindigt de schorsing door tijdsverloop of eerder door een besluit tot   
opheffing van de schorsing.   

10. Het lidmaatschap van het KNHS-bestuur eindigt door overlijden, bedanken, ontslag   
door de Ledenraad en door het verstrijken van de duur van de (her)benoeming. Voorts  
eindigt het lidmaatschap van het KNHS-bestuur door benoeming tot lid van het   
Tuchtcollege, de Raad van Appèl of de Commissie van Beroep KNHS, de   
Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak of de Commissie van beroep Instituut   
Sportrechtspraak, door verkiezing tot ledenraadslid of door benoeming tot werknemer   
van de KNHS.   

Artikel 9 - Taken en bevoegdheden KNHS-bestuur   
1. Tenzij de statuten anders bepalen, is het KNHS-bestuur belast met het besturen van   

de KNHS, vertegenwoordigt het de vereniging nationaal en internationaal, wijst het de   
Nederlandse Kampioenschappen toe, accordeert het aanvragen voor internationale   
kampioenschappen alvorens deze bij de FEI worden aangevraagd en is het   
verantwoordelijk voor het functioneren van de werkorganisatie.   

2. Het KNHS-bestuur kan met behoud van zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen  
van zijn taken door de in artikel 3 lid 1 genoemde organisaties en door commissies of   
personen doen uitvoeren.   

3. Indien het aantal KNHS-bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het KNHS-   
bestuur bevoegd. Het is echter verplicht binnen een periode van zes maanden een   
vergadering van de Ledenraad bijeen te roepen om in de vacatures te voorzien.   

4. Het KNHS-bestuur stelt een meerjarenbeleidplan en een jaarlijks daarop gebaseerd   
jaarwerkplan op, die ter goedkeuring aan de Ledenraad worden aangeboden.   
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5. Het KNHS-bestuur beoordeelt voorstellen van de algemeen directeur, de sportfora en   
legt deze voorstellen indien statutair of reglementair vereist ter besluitvorming voor aan  
de Ledenraad.   

6. Het KNHS-bestuur ziet toe op de naleving van de statuten, het Algemeen Reglement,   
de reglementen van de KNHS en door de KNHS genomen besluiten. In gevallen   
waarin de statuten, het Algemeen Reglement en de reglementen van de KNHS en   
besluiten niet voorzien beslist het KNHS-bestuur. Het besluit blijft van kracht totdat de   
Ledenraad anders heeft beslist.   

7. Het KNHS-bestuur is na voorafgaande goedkeuring van de Ledenraad bevoegd te   
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of   
bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de   
KNHS zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk   
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.   

8. Het KNHS-bestuur is bevoegd ten behoeve van de leden met het Instituut   
Sportrechtspraak een bindende overeenkomst aan te gaan in welke overeenkomst het  
uitoefenen van tuchtrechtspraak met betrekking tot overtredingen seksuele intimidatie   
respectievelijk van humane dopingbepalingen in de KNHS wordt opgedragen aan het   
Instituut Sportrechtspraak.   

Artikel 10 - Vertegenwoordiging   
1. Het KNHS-bestuur vertegenwoordigt de KNHS.   
2. De KNHS wordt voorts vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van  

het KNHS-bestuur.   
3. Het KNHS-bestuur kan een verenigingslid of een derde schriftelijk machtigen om de   

KNHS te vertegenwoordigen in de gevallen en onder de voorwaarden die uit de   
verstrekte volmacht blijken.   

4. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van het KNHS-bestuur en van de gezamenlijk   
handelende KNHS-bestuursleden kan niet worden beperkt of aan voorwaarden worden  
gebonden. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van personen aan wie een volmacht   
is verleend kan in die volmacht naar aard en omvang worden beperkt en/of aan   
voorwaarden worden gebonden.   

5. De algemeen directeur van de KNHS is bevoegd de KNHS te vertegenwoordigen   
onder de voorwaarden zoals die blijken uit de opgave aan het Handelsregister.   

6. Personen aan wie hetzij op grond van deze statuten, hetzij op grond van een volmacht  
vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend, oefenen die bevoegdheid niet uit dan   
nadat hiertoe een KNHS-bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de   
desbetreffende rechtshandeling is besloten.   

Artikel 11 - Regioverenigingen   
1.  De KNHS kent regioverenigingen, hierna te noemen regio’s. Elke regio is een   

rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging die lid is van de KNHS.   
2.  Bij het vormen van de regio’s zijn de provincies als uitgangspunt genomen. Nadat het   

KNHS- bestuur overeenstemming heeft bereikt met de desbetreffende regiostelt de   
Ledenraad Regio’s in en heft deze op. De taken en bevoegdheden van een regio zijn in  
het Algemeen Reglement geregeld.   
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3.  Zowel de statuten van de regio als de daarin aan te brengen wijzigingen behoeven de   
voorafgaande goedkeuring van het KNHS-bestuur. Het KNHS-bestuur hanteert ten   
behoeve van de Regio’s modelstatuten.   

4.  Elke regio wordt geleid door een bestuur (regiobestuur), dat uit minimaal vijf personen   
bestaat waaronder in elk geval een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en   
een portefeuillehouder recreatiesport. De functies van secretaris en penningmeester   
mogen gecombineerd worden. Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de   
algemene vergadering van die regio (regiovergadering).   

5.  Zowel de voorzitter als de portefeuillehouder recreatiesport worden langs digitale weg   
door de leden van de regio in functie gekozen. De overige bestuursleden worden   
tijdens de algemene ledenvergadering door de aanwezige leden gekozen.   

6.  Voor taken en bevoegdheden die het regiobestuur namens de KNHS op grond van de   
statuten, het Algemeen Reglement, de reglementen en besluiten van de KNHS   
uitoefent, is het regiobestuur verantwoording verschuldigd aan het KNHS-bestuur.   

7.  De regiovergadering bestaat uit de verenigingen, de verenigingsleden en de individuele  
leden uit dat gebied (met uitzondering van de individuele menners in de regio). Ieder lid  
oefent zijn stemrecht uit ter vergadering, zoals vastgelegd in de statuten van de regio.   

8.  De voorzitter van het regiobestuur vertegenwoordigt de regio in de Ledenraad van de   
KNHS. Hij kan zich bij langdurige afwezigheid tijdelijk laten vervangen door een   
aangewezen vervanger uit het regiobestuur.   

Artikel 12 - Kringverenigingen   
1. De KNHS kent kringen, die onder een regio ressorteren. Elke kring is een   

rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging, die lid is van de KNHS.   
2. Het regiobestuur bepaalt het aantal kringen per regio en bepaalt hun grenzen.   
3. Zowel de statuten van de kring als de daarin aan te brengen wijzigingen behoeven de   

voorafgaande goedkeuring van het KNHS-bestuur. Het KNHS-bestuur hanteert ten   
behoeve van de kring modelstatuten.   

4. Elke kring wordt geleid door een bestuur (kringbestuur), dat verantwoording   
verschuldigd is aan de algemene ledenvergadering van die kring (kringvergadering).   
Voor taken en bevoegdheden,   

 die het kringbestuur op grond van de statuten, het Algemeen Reglement, de   
reglementen en de besluiten van de KNHS uitoefent, is het kringbestuur   
verantwoording verschuldigd aan het regiobestuur.   

5. De kringvergadering bestaat uit de vertegenwoordigers van de onder die kring   
ressorterende lokale verenigingen. De vertegenwoordiger oefent namens diens lokale   
vereniging het stemrecht uit, zoals vastgelegd in de statuten van de kring.   

Artikel 13 - Mendistrictverenigingen   
1.  De KNHS kent vier regionale mendistricten en een nationaal mendistrict voor de   

menners klasse 4, hierna te noemen: mendistricten. Elk mendistrict is een   
rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging, die lid is van de KNHS.   

2.  Nadat het KNHS-bestuur overeenstemming heeft bereikt met het desbetreffende   
mendistrict stelt de Ledenraad mendistricten in en heft deze op. De taken en   
bevoegdheden van een mendistrict zijn in het Algemeen Reglement geregeld.   
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3.  Zowel de statuten van de mendistricten als de daarin aan te brengen wijzigingen   
behoeven de voorafgaande goedkeuring van het KNHS-bestuur. Het KNHS-bestuur   
hanteert ten behoeve van de mendistricten modelstatuten.   

4.  Elk regionaal mendistrict wordt geleid door een mendistrictsbestuur, dat bestaat uit   
minimaal zeven personen met in elk geval een voorzitter, een   
secretaris/penningmeester, drie personen uit de prestatieve sport (waarbij   
samengestelde wedstrijd en dressuur/vaardigheid in elk geval vertegenwoordigd   
moeten zijn) en twee personen uit de recreatieve mensport.   

5.  Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering van   
het mendistrict. De voorzitter van het mendistrictsbestuur en de twee leden uit de   
recreatieve mensport worden langs digitale weg in functie gekozen door de leden van   
het mendistrict. De overige bestuursleden worden tijdens de algemene   
ledenvergadering door de aanwezige leden gekozen.   

6. Het nationale mendistrictsbestuur voor de menners klasse 4 bestaat uit minimaal vijf   
personen, te weten een voorzitter, een secretaris/penningmeester en drie   
bestuursleden, die in de klasse 4 actief zijn of zijn geweest.   

7.  Voor taken en bevoegdheden die het mendistrictsbestuur namens de KNHS op grond   
van de statuten, het Algemeen Reglement, de reglementen en besluiten van de KNHS   
uitoefent, is het mendistrictsbestuur verantwoording verschuldigd aan het KNHS-   
bestuur.   

8. De algemene vergadering van een regionale mendistrict bestaat uit de verenigingen,   
verenigingsleden en de individuele menners uit dat district. Ieder lid oefent zijn   
stemrecht uit ter vergadering, zoals vastgelegd in de statuten van het mendistrict. De   
algemene ledenvergadering van het nationale mendistrict bestaat uit de nationale   
menners klasse 4 en de bij deze klasse betrokken personen.   

9.  De vijf voorzitters van de mendistricten kiezen uit hun midden degene, die namens het  
mendistrict deel uitmaakt van de Ledenraad van de KNHS. Hij kan zich bij langdurige   
afwezigheid tijdelijk laten vervangen door een van de andere voorzitters.   

Artikel 14 - Nationale verenigingen   
1.  De KNHS kent nationale verenigingen als bedoeld in artikel lid 1 sub a. Elke nationale   

vereniging is een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging, die lid is van de KNHS.   
2.  De taken en bevoegdheden van een nationale vereniging worden in de statuten en   

reglementen van de desbetreffende nationale vereniging geregeld.   
3.  Zowel de statuten van een nationale vereniging als de daarin aan te brengen   

wijzigingen behoeven de voorafgaande goedkeuring van het KNHS-bestuur.   
4.  Elke nationale vereniging wordt geleid door een verenigingsbestuur, dat   

verantwoording verschuldigd is aan de algemene vergadering van die nationale   
vereniging. Voor taken en bevoegdheden, die het verenigingsbestuur op grond van de   
statuten, het Algemeen Reglement, de reglementen en besluiten van de KNHS   
uitoefent, is het verenigingsbestuur verantwoording verschuldigd aan het KNHS-   
bestuur.   

5.  De voorzitter van het bestuur van een nationale vereniging maakt deel uit van de   
Ledenraad van de KNHS. Hij kan zich bij langdurige afwezigheid tijdelijk laten   
vervangen door een ander bestuurslid van de nationale vereniging.   
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6.  De voorzitters van de Vereniging van Tuigpaardrijders Nederland, de Vereniging Het   
Friese Tuigpaard, de Vereniging van Hackneyrijders Nederland en van het Forum   
Aangespannen Sport kiezen uit hun midden degene, die deze discipline aangespannen  
sport in de Ledenraad vertegenwoordigt. Deze persoon kan zich bij langdurige   
afwezigheid tijdelijk laten vervangen door een van de andere voorzitters.   

7.  De voorzitter van een nationale vereniging kan voorzitter of lid van het sportforum zijn,   
maar geen onderdeel van de technische commissie van de desbetreffende discipline   
zijn.   

8.  De algemene ledenvergadering bestaat uit alle verenigingsleden, die tot de   
desbetreffende nationale vereniging als verenigingslid zijn toegelaten. Het KNHS-   
bestuur kan bij de goedkeuring van de statuten of bij statutenwijziging van een   
nationale vereniging toestemming geven voor een ander afvaardigingsmodel.   

Artikel 15 - Bondsatletencommissie   
1.  De KNHS heeft een Bondsatletencommissie, die wordt gekozen door de Olympische,   

Paralympische, A- en B-kaderleden van de door de FEI erkende disciplines en de   
parasport.   

2.  Elke discipline en de gezamenlijke parasporters kiezen één afgevaardigde in de   
Bondsatletencommissie. De leden zijn kaderleden en kunnen zitting hebben in de   
bondsatletencommissie tot maximaal het einde van de benoemingstermijn van drie   
jaar, waarbij er in het geval van het beëindigen van het kaderlidmaatschap geen   
herbenoemingsmogelijkheden zijn.   

3.  De Bondsatletencommissie wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. De   
voorzitter is een kader of een oud-kaderlid. Deze voorzitter wordt voorgedragen door   
de Bondsatletencommissie. Deze voordracht dient voorafgaand aan de benoeming aan  
het KNHS-bestuur te worden voorgelegd, dat met de voordracht al dan niet kan   
instemmen. In het geval, dat het KNHS-bestuur niet instemt met de voordracht, dient   
een nieuwe voordracht plaats te vinden. Indien de Bondsatletencommissie om welke   
reden dan ook geen voordracht doet, zal het KNHS-bestuur een voorzitter benoemen.   

4. De voorzitter van de Bondsatletencommissie maakt deel uit van de Ledenraad en   
wordt afgevaardigd naar de Atletencommissie van NOC*NSF. Hij kan zich in de   
Ledenraad bij langdurige afwezigheid tijdelijk laten vervangen door de vice-voorzitter.   

5.  De Bondsatletencommissie wordt gefaciliteerd door de technisch directeur.   
6.  De taken, bevoegdheden en werkwijze van de Bondsatletencommissie wordt nader   

geregeld in het Reglement KNHS-Bondsatletencommissie.   
Artikel 16 - Sportfora   
1.  De KNHS heeft een sportforum voor iedere discipline. De onafhankelijke voorzitter van  

een sportforum wordt voorgedragen door het sportforum en benoemd door het KNHS-   
bestuur. Deze voordracht dient voorafgaand aan de benoeming aan het KNHS-bestuur  
te worden voorgelegd, dat met de voordracht al dan niet kan instemmen. In het geval,   
dat het KNHS-bestuur niet instemt met de voordracht, dient een nieuwe voordracht   
plaats te vinden. Indien een sportforum om welke reden dan ook geen voordracht doet,  
benoemt het KNHS-bestuur een voorzitter.   

2.  De leden van het Dressuurforum, het Springforum, het Eventingforum en het   
Recreatiesportforum zijn de portefeuillehouders in de besturen van de   
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regioverenigingen of daartoe door het regiobestuur gemandateerde personen. Een   
forumlid kan slechts in één forum zitting hebben. In het Recreatiesportforum hebben   
tevens de portefeuillehouders recreatiesport van de regionale mendistrictverenigingen   
of daartoe door het mendistrictbestuur gemandateerde personen zitting.   

3.  Het Voltigeforum, Enduranceforum en Reiningforum bestaan uit zes leden, die op   
voorstel van het bestuur van de desbetreffende nationale vereniging worden benoemd   
door de algemene ledenvergadering. De voorzitter van het Voltigeforum,   
Enduranceforum en Reiningforum kan eveneens bestuurslid zijn van de Nationale   
vereniging.   

4.  Het Menforum bestaat uit twee door de algemene ledenvergaderingen van de   
mendistrictverenigingen benoemde personen, die worden voorgedragen door het   
mendistrictbestuur.   

5.  Het Sportforum Aangespannen Sport bestaat uit zes personen, te weten de voorzitter   
of een ander bestuurslid en een lid namens de Vereniging van Tuigpaardrijders   
Nederland, namens de Vereniging Het Friese Tuigpaard en namens de Vereniging van  
Hackneyrijders Nederland. De leden worden op voorstel van het bestuur benoemd   
door de algemene ledenvergadering van de in dit lid genoemde verenigingen.   

6.  De taken en bevoegdheden van de sportfora zijn geregeld in het Algemeen Reglement.  
Het sportforum heeft beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de inhoud van het   
Disciplinereglement van de desbetreffende discipline. Een sportforum kan een digitaal   
klantenpanel instellen.   

7.  Een van de leden van het KNHS-bestuur fungeert als waarnemer bij een sportforum.   
Ieder KNHS-bestuurslid kan de vergaderingen van het sportforum bijwonen, daarin het  
woord voeren, maar neemt niet deel aan de besluitvorming.   

8.  De sportfora worden gefaciliteerd door een door de directeur aangewezen medewerker  
van de KNHS.   

9.  In het geval er binnen een sportforum discipline-overstijgende onderwerpen aan de   
orde komen, worden deze gecoördineerd door de manager breedtesport of een door   
de algemeen directeur aan te wijzen persoon. Discipline-overstijgende onderwerpen   
worden aan de andere relevante sportfora voorgelegd.   

Artikel 17 - Regelgeving   
1. De Ledenraad stelt de statuten, de modelstatuten van de regioverenigingen,   

kringverenigingen en mendistrictverenigingen, het Algemeen Reglement, het   
Algemeen Wedstrijdreglement en alle andere reglementen vast met uitzondering van   
de disciplinereglementen, die door het desbetreffende sportforum worden vastgesteld.   

2. Om een integrale regelgeving te borgen worden wijzigingen in een disciplinereglement  
alvorens deze in het sportforum worden vastgesteld eerst aan het KNHS-bestuur   
voorgelegd. Indien het KNHS-bestuur van oordeel is, dat een of meer onderdelen   
strijdig zijn met de statuten, het Algemeen Reglement of andere reglementen, besluiten  
of algemeen beleid van de KNHS, wordt het sportforum gevraagd deze te wijzigen.   
Indien nadien geen overeenstemming wordt bereikt wordt het voorstel, voorzien van de  
argumentatie van het sportforum en van het KNHS- bestuur, ter definitieve   
besluitvorming voorgelegd aan de Ledenraad.   

Artikel 18 - Technische Commissies   
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1. De KNHS kent technische commissies voor de door de FEI erkende disciplines.   
2. Een technische commissie heeft tot taak het sporttechnische beleid ten behoeve van   

haar discipline te ontwikkelen en te formuleren en ter zake uitgewerkte adviezen aan   
het sportforum van de desbetreffende discipline uit te brengen.   

3. Een technische commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, de bondscoaches   
en maximaal twee experts. De voorzitter en de experts worden door het KNHS-   
bestuur benoemd. Het lid zijn van een technische commissie is onverenigbaar met het   
lidmaatschap van het sportforum in dezelfde discipline. Wel heeft de voorzitter het   
recht adviezen in het sportforum toe te lichten en te verdedigen.   

4. Een van de leden van het KNHS-bestuur fungeert als waarnemer bij een technische   
commissie.   
Deze waarnemer kan de vergaderingen van de technische commissie bijwonen, daarin  
het woord voeren, maar neemt niet deel aan de besluitvorming.   

5. De taken en bevoegdheden van een technische commissie worden nader geregeld in   
het Algemeen Reglement. De technische commissies zijn verantwoording schuldig aan  
het KNHS- bestuur.   

6. De technische commissies worden gefaciliteerd door de technisch directeur of een   
ander door de directeur aangewezen medewerker van de KNHS. De technisch   
directeur dan wel zijn vervanger heeft toegang tot de vergadering en kan daar het   
woord voeren.   

Artikel 19 - Tijdelijke projectmatige adviescommissies   
1. Het KNHS-bestuur en de algemeen directeur kunnen zich doen adviseren door   

tijdelijke projectmatige adviescommissies die een specifiek deel van het werkterrein   
van de KNHS bestrijken.   

2. De leden van deze adviescommissies en hun adviseurs worden benoemd door het   
KNHS- bestuur dan wel de algemeen directeur. De voorzitter wordt in functie benoemd. 

Artikel 20 - Overige commissies   
1. Het KNHS-bestuur en/of de Ledenraad zijn bevoegd tijdelijke commissies in te stellen   

en de leden van die commissies te benoemen, te schorsen en te ontslaan.   
2. Tenzij de samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie in de statuten,   

het Algemeen Reglement of een reglement zijn geregeld, worden deze vastgesteld   
door het KNHS- bestuur casu quo door de Ledenraad. Een commissie is   
verantwoording verschuldigd aan het KNHS-bestuur, met uitzondering van door de   
Ledenraad ingestelde commissies.   

3. Op voorstel van het KNHS-bestuur benoemt de Ledenraad de leden van de   
navolgende permanente commissies:   

 a. het Tuchtcollege;   
 b. de Raad van Appèl;   
 c. de Commissie van Beroep KNHS;   
 d. de Financiële Commissie van de Ledenraad;   
 e. de Vertrouwenscommissie van de Ledenraad.   
4. De samenstelling en taken van het Tuchtcollege en de Raad van Appèl worden nader   

geregeld in het Tuchtreglement van de KNHS. De samenstelling en taken van de   
Commissie van Beroep zijn nader geregeld in het Reglement Commissie van Beroep.   
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5. De Financiële Commissie van de Ledenraad bestaat uit een onafhankelijke voorzitter   
en drie ledenraadsleden. De taken van de Financiële Commissie van de Ledenraad   
bestaan uit het uitvoeren van of beoordelen van door de Ledenraad opgedragen   
onderzoeksopdrachten, het beoordelen van de begroting, de tarieven, de jaarrekening   
en belangrijke investeringen alvorens deze aan de Ledenraad worden voorgelegd en   
het adviseren van de Ledenraad over het al dan niet goedkeuren ervan.   

6. De Vertrouwenscommissie van de Ledenraad bestaat uit vier ledenraadsleden. De   
taak van de Vertrouwenscommissie van de Ledenraad bestaat uit het adviseren van de  
Ledenraad inzake de verkiezing en benoeming van de leden van het KNHS-bestuur.   
De Vertrouwenscommissie voert daartoe een gesprek met de kandidaten. Bij de   
bespreking zijn maximaal twee leden van het KNHS-bestuur aanwezig. De   
Vertrouwenscommissie van de Ledenraad wordt ondersteund door de   
directiesecretaris. Behoudens de schriftelijke rapportage aan de Ledenraad zijn de   
beraadslagingen van de Vertrouwenscommissie van de Ledenraad vertrouwelijk.   

7. Tenzij anders is bepaald of besloten, wordt de voorzitter van een commissie in functie   
benoemd. De leden van een commissie verdelen in onderling overleg de overige   
functies.   

Artikel 21 - Ledenraad   
1. Aan de Ledenraad komen in de KNHS alle bevoegdheden toe die niet door de wet of   

de Statuten aan andere organen zijn opgedragen.   
2. De voorzitter van het KNHS-bestuur leidt de vergaderingen van de Ledenraad.   
3. De Ledenraad bestaat uit ledenraadsleden, die alle leden van de KNHS   

vertegenwoordigen.   
4. De samenstelling van de Ledenraad is geregeld in artikel 3 lid 3 van deze statuten.   
5. Ieder ledenraadslid heeft een gewogen stem op basis van het aantal leden, dat hij   

representeert, met een minimum van één stem. Het ledenraadslid dat de   
Bondsatletencommissie vertegenwoordigt, heeft drie stemmen. Ledenraadsleden, die   
geschorst zijn, kunnen geen stem uitbrengen.   

6. Het aantal stemmen per ledenraadslid (met uitzondering van het ledenraadslid dat de   
Bondsatletencommissie representeert) is afhankelijk van het aantal leden, dat het   
ledenraadslid representeert per éénendertig december van het daaraan voorafgaande   
jaar. Aan de agenda van de eerste ledenraadsvergadering in het nieuwe jaar wordt de   
berekening van de gewogen stemmen toegevoegd. De berekening geschiedt als volgt:   

 a. Er zijn zoveel stemmen te verdelen als vastgelegd in het algemeen reglement.   
De Ledenraad kent zoveel zetels als vastgelegd in het algemeen reglement. De   
Ledenraad kent zoveel ledenraadsleden als in het algemeen reglement zijn   
opgenomen en deze worden benoemd op de wijze zoals in het algemeen   
reglement voorgeschreven waarbij rekening wordt gehouden met zoveel   
ledenraadsleden als er regioverenigingen zijn en een ledenraadslid voor de   
mendistricten, een ledenraadslid benoemd door bondsatletencommissie, vier   
leden namens de Nationale Verenigingen en de aangespannen sport en wel op   
de wijze als bepaald in het Algemeen Reglement.   

 b. Van het aantal stemmen wordt voor ieder ledenraadslid één stem en voor het   
ledenraadslid, dat de Bondsatletencommissie representeert, drie stemmen   
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afgetrokken. Het aantal overblijvende stemmen staat daarmee vast en wordt   
verdeeld volgens een staffel.   

 c. Ledenraadsleden, die vijfduizend (5.000) of minder leden representeren, hebben  
één (1) stem.   

 d. Het aantal leden vertegenwoordigd door de ledenraadsleden, die één (1) stem   
hebben, vermeerderd met het aantal leden dat de vertegenwoordiger van de   
Bondsatletencommissie representeert, wordt in mindering gebracht op het totale   
aantal leden. Het dan overblijvende aantal leden, gedeeld door het aantal dan   
nog te verdelen stemmen, vormt de kiesdeler.   

 e. Ter bepaling van het aantal toe te wijzen stemmen per ledenraadslid wordt het   
aantal verenigingsleden plus recreatieve sportleden dat hij representeert gedeeld  
door de kiesdeler. Ieder ledenraadslid krijgt zoveel stemmen als de kiesdeler   
volledig wordt gehaald.   

 f. Indien bij de bepaling van het aantal stemmen als hierboven onder artikel 21 lid 5  
sub e na het toepassen van de kiesdeler nog een aantal verenigingsleden   
overblijft, krijgen de ledenraadsleden die alsdan het grootste aantal restant   
verenigingsleden representeren een extra stem tot het aantal toegewezen   
stemmen, zoals vastgelegd in het Algemeen Reglement, is bereikt.   

7. Het zijn van ledenraadslid is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het KNHS-   
bestuur, het Tuchtcollege, de Raad van Appèl en van de Commissie van Beroep KNHS  
dan wel met het lidmaatschap van de Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak of   
van de Commissie van beroep Instituut Sportrechtspraak. Een ledenraadslid kan geen   
werknemer van de KNHS zijn.   

8. Een ledenraadslid heeft vrij mandaat en stemt zonder last of ruggespraak. Tevens   
komt aan een ledenraadslid het recht van initiatief en het recht van amendement toe.   
Over een amendement wordt door de Ledenraad niet eerder een besluit genomen dan  
nadat het KNHS- bestuur het ingediende amendement van een preadvies heeft   
voorzien, waarop uiterlijk tijdens de eerstvolgende vergadering van de Ledenraad zoals  
bedoeld in artikel 25 van de statuten de definitieve besluitvorming zal plaatsvinden.   

9. Van het verhandelde tijdens de vergadering van de Ledenraad worden door een door   
het KNHS-bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de volgende   
vergadering van de Ledenraad worden vastgesteld.   

Artikel 22 - Bijeenroeping Ledenraad   
1. Jaarlijks worden ten minste twee vergaderingen van de Ledenraad gehouden: de   

voorjaarsvergadering, die uiterlijk op dertig juni wordt gehouden en de   
najaarsvergadering, die uiterlijk een december wordt gehouden. Voorts kunnen   
overlegvergaderingen worden belegd waarbij in ieder geval de bestuursleden aanwezig  
kunnen zijn, die betrokken zijn bij de te bespreken onderwerpen.   

2. Voorts kan de Ledenraad worden bijeengeroepen voor thematische   
raadplegingsmomenten.   
Het KNHS-bestuur kan daarvoor naast de ledenraadsleden ook andere bestuursleden   
van de in de Ledenraad vertegenwoordigde verenigingen uitnodigen. Het KNHS-   
bestuur bepaalt wie deze raadplegingsmomenten voorzit en wie daarbij het KNHS-   
bestuur representeren.   
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3. De bijeenroeping gebeurt door het digitaal verzenden van de agenda met bijbehorende  
stukken aan de ledenraadsleden.   

4. De termijn van oproeping bedraagt ten minste drie weken. Het KNHS-bestuur kan in   
bijzondere gevallen de termijn van oproeping bekorten of in gevallen van dringende of   
bijzondere aard een schriftelijke consultatie onder de ledenraadsleden houden.   

5. Een buitengewone vergadering van de Ledenraad wordt gehouden indien het KNHS-   
bestuur dit nodig acht.   

6. Voorts wordt een buitengewone vergadering van de Ledenraad gehouden indien ten   
minste vier ledenraadsleden van de Ledenraad het KNHS-bestuur daarom verzoeken.   
Het verzoek bevat een opgave van het te behandelen onderwerp, voorzien van een   
toelichting. Indien het KNHS- bestuur niet binnen veertien dagen aan het verzoek   
gevolg heeft gegeven door binnen vier weken een vergadering van de Ledenraad   
bijeen te roepen, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze  
waarop het KNHS-bestuur de vergadering van de Ledenraad bijeenroept of bij   
advertentie in een veelgelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan   
KNHS-bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering van de Ledenraad en  
het opstellen van de notulen.   

7. Behalve in het in het vorige lid bedoelde geval, bepaalt het KNHS-bestuur waar en   
wanneer een vergadering van de Ledenraad wordt gehouden.   

Artikel 23 -Toegang Ledenraad   
1. Toegang tot de vergadering van de Ledenraad hebben:   
 a. De ledenraadsleden en het KNHS-bestuur;   
 b. De bestuursleden van nationale verenigingen, regioverenigingen en   

mendistrictverenigingen;   
 c. Ereleden en leden van verdienste;   
 d. Verenigingsleden en individuele leden;   
 e. Anderen die door het KNHS-bestuur of de Ledenraad zijn toegelaten.   

Verenigingsleden en individuele leden, die geschorst zijn hebben geen toegang   
tot de vergadering van de Ledenraad en kunnen niet in de ledenraad   
vertegenwoordigd zijn.   

2. Alleen KNHS-bestuursleden, ledenraadsleden, en degenen, die hiervoor door de   
voorzitter worden uitgenodigd, mogen aan de beraadslagingen van de Ledenraad   
deelnemen.   

3. De Ledenraad gaat in besloten vergadering over indien de voorzitter, het KNHS-   
bestuur of tenminste vier van het aantal aanwezige ledenraadsleden hierom verzoekt.   
Tot een besloten vergadering hebben toegang alle niet-geschorste ledenraadsleden,   
leden van het KNHS- bestuur en degenen die door Ledenraad worden toegelaten.   

4. De Ledenraad beslist in een besloten vergadering of de redenen die tot het aanvragen  
van een besloten vergadering zijn aangevoerd, een besloten vergadering   
rechtvaardigen. Is dit niet het geval, dan wordt de vergadering in het openbaar   
voortgezet.   

5. Over wat in een besloten vergadering is behandeld kan geheimhouding worden   
opgelegd aan hen die daarbij aanwezig waren.   

Artikel 24 - Agenda Ledenraad   
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1. De agenda van de vergadering van de Ledenraad wordt tenminste drie weken voor de   
dag van de vergadering van de Ledenraad ter kennis van de ledenraadsleden gebracht  
op de wijze als beschreven in artikel 22 lid 3.   

2. De agenda van de voorjaarsvergadering bevat in ieder geval:   
 a. de notulen van de vorige vergadering van de Ledenraad;   
 b. het jaarverslag van het KNHS-bestuur;   
 c. het financieel verslag van het KNHS-bestuur;   
 d. de verklaring van de registeraccountant;   
 e. het advies/de adviezen van de Financiële Commissie van de Ledenraad;   
 f. het vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over het   

afgelopen boekjaar;   
 g. een rapportage over de voortgang en uitvoering van de begroting en het   

jaarwerkplan;   
 h. de rondvraag.   
3. De agenda van de najaarsvergadering bevat in ieder geval:   
 a. de notulen van de vorige vergadering van de Ledenraad;   
 b. het vaststellen van de begroting voor het volgend boekjaar;   
 c. het vaststellen van contributies, de Tarievenlijst en andere bijdragen;   
 d. het advies/de adviezen van de Financiële Commissie van de Ledenraad;   
 e. het vaststellen van het jaarwerkplan;   
 f. een rapportage over de voortgang en uitvoering van de begroting en het   

jaarwerkplan;   
 g. de (her)verkiezing van bestuursleden;   
 h. de rondvraag.   
4. De agenda voor de overige vergaderingen van de Ledenraad wordt voor elke   

vergadering door het KNHS-bestuur afzonderlijk vastgesteld.   
5. Uiterlijk twee weken voor de dag van de vergadering van de Ledenraad kunnen   

voorstellen, ondersteund door ten minste vier ledenraadsleden, aan de agenda worden  
toegevoegd.   

6. Het KNHS-bestuur is bevoegd later ingekomen voorstellen, alsmede eigen voorstellen   
alsnog op de agenda te plaatsen.   

7. De Ledenraad kan geen besluiten nemen over voorstellen, die niet op de agenda zijn   
vermeld.   

Artikel 25 - Besluiten   
1. Het in dit artikel bepaalde is van toepassing op alle besluiten die in de KNHS worden   

genomen.   
Lid 8 en lid 10 zijn alleen van toepassing op de besluitvorming in de vergadering van   
de Ledenraad.   

2. De voorzitter van een orgaan of een commissie leidt de vergadering. De voorzitter stelt   
daarin de orde van de vergadering vast, behoudens het recht van de vergadering   
daarin wijziging te brengen.   

3. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij de   
statuten of de wet een grotere meerderheid voorschrijven. Bij staking van stemmen   
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over zaken en over een enkelvoudige kandidaatstelling van een persoon is het voorstel  
verworpen.   

4. Ongeldige stemmen zijn mondelinge en schriftelijke stemmen, uitgebracht namens een  
geschorst lid, en voorts wanneer schriftelijk is gestemd blanco stemmen en stemmen   
die een andere aanduiding bevatten dan voor de desbetreffende stemming   
noodzakelijk is.   

5. Tenzij in de statuten anders is bepaald, brengt ieder lid in de desbetreffende   
vergadering één stem uit. Ieder lid kan één ander lid schriftelijk een volmacht verlenen   
om namens hem in een vergadering zijn stem uit te brengen. Een stemgerechtigd lid   
kan slechts door één ander stemgerechtigd lid worden gemachtigd.   

6. De stemming over personen gebeurt schriftelijk met gesloten stembriefjes. De   
stemming over zaken gebeurt hoofdelijk door handopsteken of bij acclamatie. In beide   
gevallen kan de vergadering tot een andere dan de voorgeschreven wijze van   
stemmen besluiten. In elk geval wordt schriftelijk gestemd indien een lid een   
schriftelijke stemming verlangt.   

7. Indien bij de benoeming van een persoon twee of meer kandidaten zijn gesteld voor   
één vacature, wordt de navolgende stemprocedure gevolgd:   

7.1. Eerste stemming. Tijdens de eerste stemming wordt het besluit tot benoeming   
genomen met twee derden meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien bij de   
eerste stemming geen twee derden meerderheid wordt verkregen, dan wordt een   
tweede stemming gehouden.   

7.2. Tweede stemming. Bij de tweede stemming wordt het besluit tot benoeming met   
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Indien bij de tweede   
stemming geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, dan zal een derde stemming   
plaatshebben.   

7.3. Derde stemming. Bij de derde stemming wordt gestemd tussen de twee personen, die   
de meeste stemmen op zich verenigden, bij welke derde stemming het besluit tot   
benoeming kan worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte   
stemmen. Komen door gelijkheid van het aantal verworven stemmen meer dan twee   
personen voor de derde stemming in aanmerking, dan wordt eerst een   
tussenstemming gehouden.   

7.4. Tussenstemming. Bij de tussenstemming wordt beslist welke twee personen in de   
derde stemming zullen komen, respectievelijk wie met de persoon, op wie het hoogste   
aantal stemmen is uitgebracht, in de derde stemming zal worden opgenomen.   

7.5. Staking van stemmen bij derde en tussenstemming. Indien bij de tussenstemming of bij  
de derde stemming de stemmen staken, komt geen besluit tot stand.   

8. Bij een schriftelijke stemming benoemt de voorzitter een stembureau van drie leden,   
die geen KNHS-bestuurslid mogen zijn. Aan het stembureau wordt een medewerker   
van de werkorganisatie toegevoegd. Het stembureau onderzoekt de geldigheid van de  
uitgebrachte stemmen, berekent de uitslag en doet daarvan mededeling.   

9. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel over de uitslag van een stemming is   
beslissend.   
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd   
over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van   
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het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen   
besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats indien de   
meerderheid van de vergadering dit verlangt of wanneer de oorspronkelijke stemming   
niet hoofdelijk of schriftelijk gebeurde indien een stemgerechtigd lid dit verlangde. Door  
deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.   

10. In afwijking van het in lid 3 bepaalde, is voor de navolgende besluiten van de   
Ledenraad een twee derden meerderheid van de uitgebrachte stemmen nodig:   

 a.  Het vaststellen van de begroting en de tarievenlijst (inclusief de contributie);   
 b.  Het vaststellen van de jaarrekening.   
Artikel 26 - Nietigheid en vernietigbaarheid van besluiten   
1. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij  

uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht.   
2. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de   

wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een   
ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander   
worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt   
dat ook voor de bekrachtiging.   

3. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn die aan de   
ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij   
tot wie het was gericht.   

4. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet over de mogelijkheid   
van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:   

 a. Wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van  
het besluit regelen;   

 b. Wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid;   
 c. Wegens strijd met het Algemeen Reglement of een reglement.   
5. Tot de in lid 4 bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten,   

waarop in lid 2 wordt gedoeld.   
6. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het   

einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven,   
hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is   
verwittigd.   

7. Een besluit, dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 4 onder a., kan door   
een daartoe strekkend besluit worden bevestigd. Voor dit besluit gelden dezelfde   
vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een   
vordering tot vernietiging aanhangig is gemaakt. Indien de vordering wordt   
toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere besluit,  
tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.   

Artikel 27 - Boekhouding en financiën   
1. Het boekjaar van de KNHS is gelijk aan het kalenderjaar.   
2. De geldmiddelen van de KNHS bestaan uit contributies, bijdragen, heffingen, entree-   

en inschrijfgelden, boetes, uitkeringen, donaties, subsidies, legaten en andere   
inkomsten.   
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Erfenissen kunnen slechts worden aanvaard na boedelbeschrijving (beneficiaire   
aanvaarding).   

3. De Ledenraad stelt op voordracht van het KNHS-bestuur de contributies vast.   
4. De Ledenraad kan voor bepaalde groepen van leden een verschillende contributie   

vaststellen.   
5. De leden zijn gehouden tot betaling van de vastgestelde contributie, heffingen en   

andere bijdragen.   
6. Lidverenigingen, als bedoeld in artikel 3 lid 1, kunnen met inachtneming van hun eigen  

statuten besluiten tot het heffen van een aanvullende contributie voor eigen activiteiten. 
Artikel 28 - Rekening en verantwoording   
1. Het KNHS-bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de KNHS en van alles   

betreffende de werkzaamheden van de KNHS, naar de eisen die voortvloeien uit deze   
werkzaamheden, op zodanige wijze administratie te voeren en daartoe behorende   
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te   
allen tijde de rechten en verplichtingen van de KNHS kunnen worden gekend.   

2. Het KNHS-bestuur legt uiterlijk een december voorafgaande aan het jaar waarop de   
begroting betrekking heeft een begroting ter goedkeuring voor aan de Ledenraad.   

3. Het KNHS-bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar  
de balans en de staat van baten en lasten van de KNHS op te maken en op papier te   
stellen.   

4. Het KNHS-bestuur brengt op een binnen zes maanden na het einde van het boekjaar   
te houden vergadering van de Ledenraad een jaarverslag uit over de gang van zaken   
in de KNHS en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en staat van baten en   
lasten met een toelichting ter goedkeuring voor aan de Ledenraad. Deze stukken   
worden ondertekend door de KNHS- bestuursleden. Heeft een KNHS-bestuurslid de   
stukken niet ondertekend, dan wordt daarvan onder opgave van de redenen melding   
gemaakt.   

5. De Ledenraad kan de in lid 3 genoemde termijn verlengen door het stellen van een   
nieuwe termijn. Na afloop van de oorspronkelijke of de verlengde termijn kan ieder   
ledenraadslid van de gezamenlijke KNHS-bestuursleden in rechte vorderen dat zij hun   
verplichtingen nakomen.   

6. De controle op de in lid 3 genoemde stukken geschiedt jaarlijks door een door het   
KNHS- bestuur aangewezen registeraccountant. Omtrent de getrouwheid van de   
stukken wordt de verklaring van bedoelde accountant overgelegd. Het KNHS-bestuur   
is verplicht de accountant ten behoeve van zijn onderzoek alle door hem gevraagde   
inlichtingen te verschaffen, hem desgewenst de kas en de waarden te tonen en de   
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de KNHS voor raadpleging   
beschikbaar te stellen. De Ledenraad kan het KNHS-bestuur opdragen een andere   
registeraccountant te zoeken.   

7. Goedkeuring door de Ledenraad van de balans en de staat van baten en lasten met   
toelichting gebeurt nadat is kennis genomen van de verklaring van de   
registeraccountant. Goedkeuring strekt het KNHS-bestuur tot décharge voor alle   
handelingen die uit die stukken blijken.   
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8. De balans en de staat van baten en lasten met toelichting moeten op papier worden   
gesteld en bewaard. Indien de boekhouding computermatig wordt gevoerd kunnen -   
met uitzondering van de op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten- de  
op een gegevensdrager aangebrachte gegevens op een andere gegevensdrager   
worden overgebracht en bewaard. Het overbrengen van de gegevens moet alsdan met  
juiste en volledige weergave van de gegevens geschieden, terwijl deze gegevens   
gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar moeten zijn en binnen redelijke tijd   
leesbaar moeten kunnen worden gemaakt.   

9. Het KNHS-bestuur is verplicht de in lid 1 en 2 bedoelde boeken, bescheiden en andere  
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.   

10. De verplichting tot het bewaren van de boeken, bescheiden en gegevensdragers geldt   
ook na ontbinding van de KNHS gedurende een termijn van zeven jaren na de datum   
waarop de KNHS heeft opgehouden te bestaan.   

Artikel 29 - Werkorganisatie en algemeen directeur   
1. Voor de uitvoering van haar werkzaamheden heeft de KNHS een werkorganisatie. Aan  

het hoofd ervan staat de algemeen directeur.   
2. De werkorganisatie staat onder toezicht en verantwoordelijkheid van het KNHS-   

bestuur. De algemeen directeur is verantwoording verschuldigd aan het KNHS-bestuur.  
Het KNHS-bestuur wijst een KNHS-bestuurslid aan, dat in het bijzonder is belast met   
het toezicht op het functioneren van de algemeen directeur en daartoe met betrokkene  
bij voorkeur maandelijks overleg voert.   

3. Binnen de grenzen van de door het KNHS-bestuur te geven bepalingen, machtigingen   
en richtlijnen is de algemeen directeur belast met:   

 a. De inrichting en leiding van de werkorganisatie;   
 b. De leiding van de werkzaamheden met betrekking tot de beleidsontwikkeling,   
  beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidscoördinatie, zowel nationaal als  

internationaal, ook ten aanzien van de dienstverlening;   
 c. Het beheer van de werkorganisatie;   
 d. Het aannemen, schorsen en ontslaan van werknemers;   
 e. Het beheren van de gelden die volgens de door de Ledenraad goedgekeurde   

begroting   
  beschikbaar zijn gesteld.   
4. De algemeen directeur wordt benoemd en ontslagen door het KNHS-bestuur, dat   

tevens de arbeidsvoorwaarden vaststelt. Het KNHS-bestuur is bevoegd de algemeen   
directeur te schorsen. Voor een besluit tot schorsing of ontslag van de algemeen   
directeur is de medewerking van ten minste drie vierden van het aantal KNHS-   
bestuursleden vereist. De taken en verantwoordelijkheden van de algemeen directeur   
worden vastgelegd in een door het KNHS- bestuur vast te stellen algemeen   
directiestatuut.   

5. Het KNHS-bestuur wijst zo nodig een plaatsvervangende algemeen directeur aan, die   
de algemeen directeur bij zijn afwezigheid vervangt en alsdan in dezelfde   
bevoegdheden treedt als de algemeen directeur die hij vervangt.   

6. De algemeen directeur of een door hem aan te wijzen persoon heeft het recht de   
vergadering van de in deze statuten vermelde organen en commissies,   
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(lid)verenigingen e.d. bij te wonen, en daar het woord te voeren, maar neemt niet deel   
aan de besluitvorming.   

7. De algemeen directeur maakt geen deel uit van het KNHS-bestuur.   
8. Werknemers zijn ten finale aan de algemeen directeur en voorts aan de door de   

algemeen directeur daartoe benoemde personen verantwoording verschuldigd.   
Artikel 30 - Statuten, Algemeen Reglement, Begripsbepalingen, reglementen en   
uitvoeringsbesluiten   
1. De organisatie van de KNHS en de taken en bevoegdheden van haar organen en   

commissies kunnen nader worden uitgewerkt in reglementen.   
2. KNHS-kampioenschappen zullen niet op zondag worden gehouden. Het is   

verenigingen toegestaan andere wedstrijden op zondag te organiseren. Regio's,   
mendistricten en kringen kunnen hun selectiewedstrijden en kampioenschappen ook   
op zondagen organiseren met dien verstande, dat verenigingsleden die principiële   
bezwaren hebben eveneens in de gelegenheid worden gesteld zich te kwalificeren.   

3. De Ledenraad stelt de reglementen vast en wijzigt deze, met uitzondering van de   
disciplinereglementen. Deze worden vastgesteld door het disciplineforum. Wanneer het  
KNHS- bestuur goedkeuring onthoudt wordt het discipline-reglement ten finale   
vastgesteld door de Ledenraad, een en ander met inachtneming van de geldende   
toetsingscriteria (zie artikel 17 lid 2).   

4. De Ledenraad stelt de Begripsbepalingen vast; deze maken integraal deel uit van de   
statuten, het Algemeen Reglement en de andere reglementen.   

5. Het Algemeen Reglement wordt met een twee derden meerderheid vastgesteld en   
gewijzigd door de Ledenraad. De overige reglementen worden met een gewone   
meerderheid vastgesteld en gewijzigd door de Ledenraad. Nieuwe reglementen en   
wijzigingen in reglementen treden in werking drie maanden na de dag waarop de   
Ledenraad tot vaststelling of wijziging van het reglement heeft besloten, tenzij de   
Ledenraad tot een andere datum van inwerkingtreding besluit. Van een nieuw   
reglement of van een wijziging van een reglement wordt in de Officiële mededelingen   
of op andere wijze mededeling aan de verenigingsleden en de lidverenigingen gedaan   
met vermelding van de datum van inwerkingtreding.   

6. In gevallen waarin de statuten, het Algemeen Reglement, de Begripsbepalingen en een  
reglement niet voorzien, beslist het KNHS-bestuur.   

7. Statuten, Algemeen Reglement en reglementen van nationale verenigingen,   
disciplinereglementen, regioverenigingen, kringverenigingen en   
mendistrictverenigingen, alsmede wijzigingen daarin, zijn eerst van toepassing nadat   
deze door het KNHS-bestuur zijn goedgekeurd. Indien het KNHS-bestuur de bedoelde  
goedkeuring onthoudt, beslist de Ledenraad op verzoek van de desbetreffende   
vereniging.   

8. Het KNHS-bestuur is bevoegd om in spoedeisende gevallen met een algemeen   
karakter, die een nadere regeling vereisen, een uitvoeringsbesluit vast te stellen. Het   
uitvoeringsbesluit heeft de kracht van een reglement, is voor alle leden bindend en   
dient door de eerstvolgende vergadering van de Ledenraad te worden bekrachtigd, dan  
wel als bepaling in de statuten, het Algemeen Reglement, de Begripsbepalingen of in   
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een reglement te worden opgenomen. Dit artikel is niet van toepassing op de statuten   
en reglementen van het Instituut Sportrechtspraak.   

Artikel 31 - Wijziging van statuten   
1. In de statuten van de KNHS kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit   

van de Ledenraad, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van   
de Statuten zal worden voorgesteld.   

2. Zij die de oproeping tot de vergadering van de Ledenraad ter behandeling van een   
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten zes weken vóór de vergadering   
van de Ledenraad een voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde wijziging   
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de verenigingsleden en  
lidverenigingen ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering van   
de Ledenraad wordt gehouden.   

3. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts tijdens een vergadering van de   
Ledenraad met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen worden   
genomen, mits in die vergadering ten minste de helft van het aantal ledenraadsleden   
aanwezig of vertegenwoordigd is. Zijn niet voldoende ledenraadsleden aanwezig of   
vertegenwoordigd, dan wordt na veertien dagen maar binnen vier weken nadien een   
nieuwe vergadering van de Ledenraad gehouden, waarop in elk geval met ten minste   
twee derden van de uitgebrachte stemmen tot wijziging kan worden besloten.   

4. Het bepaalde in lid 2 en 3 is niet van toepassing indien in de vergadering van de   
Ledenraad alle ledenraadsleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot   
statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.   

5. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte  
is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder KNHS-bestuurslid bevoegd,   
dat bevoegd is de KNHS te vertegenwoordigen.   

6. De leden van het KNHS-bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging   
en van de gewijzigde statuten neer te leggen op het kantoor van het Handelsregister,   
waarin de vereniging is ingeschreven.   

Artikel 32 - Ontbinding en vereffening   
1. Een besluit tot ontbinding van de KNHS kan alleen worden genomen in een daartoe   

speciaal te houden vergadering van de Ledenraad. Het bepaalde in het vorige artikel is  
van overeenkomstige toepassing.   

2. Indien de Ledenraad tot ontbinding van de KNHS heeft besloten, treden de KNHS-   
bestuursleden als vereffenaar op, tenzij de Ledenraad de vereffening aan een derde   
opdraagt.   

3. Na de ontbinding blijft de KNHS voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van   
het vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de   
statuten voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de   
KNHS uitgaan, wordt aan de naam toegevoegd ‘in liquidatie’.   

4. De Ledenraad wijst bij haar besluit tot ontbinding een bewaarder aan, aan wie een   
bewaarloon kan worden toegekend. Is geen bewaarder aangewezen en is de laatste   
vereffenaar niet bereid te bewaren, dan kan de bevoegde kantonrechter op verzoek   
van een belanghebbende uit de verenigingsleden een bewaarder aanwijzen.   
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5. Een batig saldo vervalt aan een door de Ledenraad aan te wijzen organisatie met een   
soortgelijke doelstelling als de KNHS.   

VOLMACHT   
Van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de comparant blijkt uit één aan deze akte te   
hechten volmacht.   
BIJLAGEN   
Aan deze akte zal de volgende bijlage worden gehecht:   
- voornoemde volmacht;   
- voornoemde notulen.   
SLOT   
De comparant is mij, notaris, bekend.   
WAARVAN AKTE, verleden te Amersfoort op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. 
De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparant meegedeeld en ik   
heb daarop een toelichting gegeven.   
De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben   
genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.   
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de comparant en mij,   
notaris ondertekend.   


