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Koninklijke Nederlandse Hippische 
Sportfederatie (KNHS) 
 
 
Algemeen Directiestatuut 

Het KNHS-bestuur heeft 28-1-2019 besloten “artikel 16. Mandatering” toe te voegen aan dit 

Directiestatuut. Zodra de nieuwe Statuten KNHS en de Governance gereed zijn wordt het 

gehele Directiestatuut tegen het licht gehouden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ermelo,  Januari 2019   
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Artikel 1 - Directiestatuut – algemeen 

1. Dit directiestatuut komt in de plaats van het Algemeen Directeursstatuut van 1 mei 

2006. 

2. De positie van de Directie krijgt in de statuten aandacht in artikel 29 betreffende de 

werkorganisatie en algemeen directeur. In dit artikel wordt de hoofdlijn van de taken 

en bevoegdheden aangegeven:  

“Binnen de grenzen van de door het Bestuur te geven bepalingen, machtigingen en 

richtlijnen is de algemeen directeur belast met het beheer van de werkorganisatie en 

het beheer van de gelden binnen de vastgestelde begroting en de leiding van de 

werkzaamheden met betrekking tot de beleidsuitvoering en –coördinatie, zowel 

nationaal als internationaal, ook ten aanzien van de dienstverlening."  

3. Dit directiestatuut past in de reeks van relevante documenten: de statuten,  het 

algemeen regelement, code goed sportbestuur (NOC*/NSF)   

 

Artikel 2 - Directie – algemeen  

1. De KNHS kent een algemeen directeur. 

2. De algemeen directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het Bestuur. 

3. De KNHS kent ook directeuren, die samen met de algemeen directeur de Directie 

vormen.  

4. De directeuren worden benoemd, geschorst en ontslagen door de algemeen directeur, 

gehoord hebbend het Bestuur. 

5. De directeuren rapporteren aan de algemeen directeur. 

6. Het Bestuur stelt de arbeidsvoorwaarden van de algemeen directeur vast en de 

arbeidsvoorwaarden van de directeuren op voorstel van de algemeen directeur.  

7. De algemeen directeur stelt de directiestructuur vast, gehoord hebbend het bestuur. 

8. Het Bestuur stelt de taken en bevoegdheden van de  algemeen directeur vast. 

9. De algemeen directeur stelt de taken en bevoegdheden van de directeuren vast, 

gegeven de vastgestelde structuur.  

 

Artikel 3 - Functies Directie  

1. De Directie is verantwoordelijk voor de volgende primaire functies binnen de KNHS: 

- breedtesport 

- topsport 

- relatie sportaanbieders. 

2. De Directie is verantwoordelijk voor de volgende ondersteunende functies binnen de 

KNHS: 

- financiën en bedrijfsvoering 

- personeelszaken 

- marketing, communicatie en sponsoring 

- nationaal hippisch centrum 

- nationale- en internationale relaties 

3. De Directie is verantwoordelijk voor specifieke strategische thema's voortkomend uit 

het strategisch plan (2011 – 2016) 

- dierenwelzijn 

- maatschappelijk aanzien hippische sport 

- andere strategische onderwerpen. 

 

Artikel 4 - Kerntaken Directie 

1. De Directie is verantwoordelijk voor: 

- de doelmatige en doeltreffende uitvoering van het vastgestelde beleid; 
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- de concrete informatie over de voortgang van de uitvoering aan het Bestuur, 

opdat het Bestuur kan vaststellen dat de uitvoering verloopt conform het 

vastgestelde beleid; 

- de informatie over relevante ontwikkelingen in de samenleving over de positie 

van de paardensport; 

- de beleidsvoorbereiding in (meerjaren)plannen en daarvan afgeleide, concrete 

projectplannen op initiatief van het Bestuur; 

- de open samenwerking met alle organen binnen de KNHS.  

2. De taakverdeling in de Directie is als volgt: 

- de algemenen directeur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de 

werkorganisatie en het Directie functioneren  

- de algemeen directeur vervult de  verantwoordelijkheid voor de personele zaken, 

de marketingcommunicatie en sponsoring, het Hippisch Centrum en de 

Maatschappelijke thema’s in het meerjarenbeleidsplan.  

- de directeuren vervullen de  verantwoordelijkheid voor de  beleidsvoorbereiding 

en uitvoering en informatievoorziening van de directiefuncties zoals genoemd in 

artikel 3 met uitzondering van de hierboven genoemde functies. 

 

Artikel 5 - Directie – samenstelling en werkwijze 

1. De KNHS kent een Directie bestaande uit de algemeen directeur, de directeur 

topsport, de directeur sport en de directeur financiën.  

2. De Directie wordt bijgestaan door de directiesecretaris die geen lid is van de Directie. 

3. De algemeen directeur is voorzitter van de Directie.  

4. Directie bespreekt:  

- de beleidsplannen van alle directeuren en de algemeen directeur;  

- de voortgangsrapportages van de strategische uitvoeringstrajecten van alle 

directeuren en de algemeen directeur; 

- alle stukken die aan het Bestuur worden aangeboden; 

- relevante ontwikkelingen binnen en buiten de KNHS. 

5. De Directie functioneert als een team, omdat van de directeuren verwacht wordt dat 

zij naast hun eigen verantwoordelijkheidsdomein actief meedenken met 

ontwikkelingen in de andere domeinen vanuit hun eigen kennis en ervaring en in die 

zin medeverantwoordelijk dragen voor het geheel.  

6. De Directie komt eenmaal per week bij elkaar.  

7. De Directie kan voor specifieke onderwerpen direct betrokken hoofden ad hoc 

uitnodigen. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld Hoofd Marketing, Communicatie 

en Sponsoring, Hoofd Nationaal Hippisch Centrum, Hoofd Opleidingen.  

8. De Directie houdt regelmatig thematische bijeenkomsten (± 6x per jaar), om de 

medewerkers te betrekken bij strategische ontwikkelingen.  

 

Artikel 6 - Plaatsvervanging  

1. De algemeen directeur zorgt in geval van diens afwezigheid en/of de afwezigheid van 

directeuren voor een goede waarneming.   

2. Indien de algemeen directeur in geval van bijzondere omstandigheden langere tijd 

niet in functie zal of kan zijn, kan het Bestuur een plaatsvervangend algemeen 

directeur aanwijzen, aan wie in die bevoegdheid dezelfde taken en bevoegdheden 

toekomen als aan de algemeen directeur.  

3. Bij een langere termijn van plaatsvervanging zullen aan de plaatsvervanger ook 

financiële mandaten worden gegeven. 
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Artikel 7 - De verhouding algemeen directeur en werkorganisatie  

1. De KNHS kent een werkorganisatie die bestaat uit alle werknemers, de algemeen 

directeur daaronder begrepen. 

2. De werknemers van de KNHS zijn in eerst instantie verantwoording verschuldigd aan 

de leidinggevende die de algemeen directeur ten opzichte van hen heeft aangesteld.  

3. Werknemers van de KNHS zijn in laatste instantie verantwoording verschuldigd aan 

de algemeen directeur, tenzij zij op grond van hun arbeidsovereenkomst rechtstreeks 

aan de algemeen directeur verantwoording verschuldigd zijn.  

4. De algemeen directeur draagt tegenover het Bestuur de eindverantwoordelijkheid 

voor het personeelsbeleid en voor de door de werknemers van de KNHS verrichte 

werkzaamheden.  

5. De algemeen directeur treedt in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden op als 

bestuurder. 

 

Artikel 8 - De verhouding Bestuur en algemeen directeur  

1. De algemeen directeur is altijd aanwezig bij de reguliere bestuursvergaderingen, maar 

maakt geen deel uit van het Bestuur.  

2. Het Bestuur is belast met het besturen van de organisatie d.w.z. de beleidsvaststelling 

en het toezicht op de uitvoering van het vastgestelde beleid. Het vastgestelde beleid 

geldt als richtlijn en/of instructie voor de uitvoering door de Directie.  

3. De algemeen directeur aanvaardt geen richtlijnen en/of instructies van anderen dan 

van het Bestuur of door het Bestuur gemandateerde bestuursleden.  

4. Een kernverantwoordelijkheid van de algemeen directeur in relatie tot het Bestuur is 

de informatieverstrekking over alle strategische terreinen aan het Bestuur. Dit 

betekent dat er 3 à 4 keer per jaar strategische voortgangsrapportages komen over 

het vastgestelde beleid en maandelijkse operationele voortgangsberichten t.a.v.  

- primaire functies – breedtesport, topsport en relatie met sportaanbieders 

- ondersteunende functies – financiën, personele zaken, marketing, communicatie 

en sponsoring, nationaal hippisch centrum en nationale en nationale en 

internationale sport/hippische relaties 

- strategische thema's uit de (meer) jarenplannen – maatschappelijk aanzien 

paardensport, dierenwelzijn en eventuele andere strategische onderwerpen. 

Deze rapportages zorgen voor de relatie tussen beleid en uitvoering en zorgen ervoor 

dat het Bestuur haar toezichtfuncties kan realiseren.  

De voorbereiding van de rapportages ligt bij de directeuren in zoverre dit tot hun 

verantwoordelijkheidsterrein behoort. In deze voortgangen wordt altijd de relatie 

gelegd met het vastgestelde beleid.  

5. Een andere kernverantwoordelijkheid van de algemeen directeur betreft de 

beleidsvoorbereiding en de passende aanbieding van de beleidsvoorbereiding aan het 

Bestuur in concrete projecttermen. De beleidsvoorbereiding betreft het 

meerjarenbeleidsplan, het jaarplan en de beleidsvoorbereiding in concrete 

projecttermen op alle strategische terreinen. Deze beleidsvoorbereidingen zijn de 

input voor de beleidsvaststelling in het Bestuur.  

 

Artikel 9 - De verhouding voorzitter en algemeen directeur  

1. De algemeen directeur en de voorzitter hebben een belangrijke 

regieverantwoordelijkheid voor het grensvlak van Bestuur en Directie en in de 

voorbereiding van de bestuursvergadering.  

2. De algemeen directeur en voorzitter Bestuur hebben een belangrijke regie 

verantwoordelijkheid voor het grensvlak van Bestuur en Ledenraad en in de 

voorbereiding van de Ledenraad.  
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3. De voorzitter is belast met het toezicht op het functioneren van de algemeen 

directeur. 

4. De algemeen directeur en de voorzitter hebben regelmatig (1 x 2 weken) overleg,  

waarbij over en weer informatie wordt uitgewisseld en waarbij de algemeen directeur 

gebruik kan maken van de bestuurlijke kennis en ervaring van de voorzitter.  

 

 

Artikel 10 - De verhouding Bestuur en directeuren  

1. De directeuren verhouden zich via de algemeen directeur met het Bestuur en via de 

door hen voorbereide beleidsvoorbereidingen en voorbereide voortgangsoverzichten. 

2. De directeuren zijn in principe aanwezig in de bestuursvergaderingen. 

3. Voor alle primaire, ondersteunende en strategische directiefuncties is er één 

portefeuillehouder vanuit het Bestuur, die het betrokken directielid op het betreffende 

KNHS-terrein terzijde staat met raad en advies, indien het bestuurslid hiertoe 

behoefte voelt. Tevens houdt het directielid het bestuurslid op de hoogte van de 

ontwikkelingen. In de  portefeuille-overleggen worden door de portefeuillehouders op 

beleidsmatig niveau geen besluiten genomen. Besluiten worden genomen in het 

voltallige Bestuur of in de uitvoering door de directieleden.  

4. De bestuursleden verhouden zich alleen tot de directeuren en niet tot de medewerkers 

van de directeuren.  

 

Artikel 11 - De verhouding Ledenraad en algemeen directeur  

- De algemeen directeur verhoudt zich via de voorzitter met de Ledenraad. 

- De algemeen directeur is betrokken bij de voorbereiding van de Ledenraad.  

- De algemeen directeur is altijd aanwezig bij de Ledenraad. 

 

Artikel 12 - Voorafgaande goedkeuring van het Bestuur 

1. De algemeen directeur behoeft voorafgaande goedkeuring van het Bestuur met 

betrekking tot:  

- alle onderwerpen die ter goedkeuring aan de Ledenraad moeten worden 

voorgelegd; 

- de jaarrekening, de jaarlijkse begroting, de tarievenlijst investeringen, het 

meerjarenbeleidsplan en het jaarwerkplan;  

- Het doen van uitgaven buiten de goedgekeurde begroting; 

- het samenstellen van de Directie, de aanstelling van de leden van de Directie en 

het vaststellen van de bevoegdheden van de leden van de Directie; 

- het verlenen van pensioenrechten respectievelijk het wijzigen van bestaande 

pensioenregelingen;  

- belangrijke wijzigingen in de secundaire arbeidsvoorwaarden, voor zover deze 

geen betrekking hebben op de cao; 

- het benoemen van externe financiële en organisatieadviseurs 

- het verkrijgen, vervreemden en bezwaren, huren of verhuren van onroerende 

zaken; 

- het stellen van zekerheden door de KNHS; 

- het aangaan van kredietovereenkomsten.  

 

Artikel 13 -  De verhouding fora en directeuren 

1. De fora zijn relatief zelfstandige organen in de KNHS organisatie, verantwoordelijk voor 

de ontwikkeling van betreffende discipline. 

2. De fora met onafhankelijke voorzitters worden ondersteund door de discipline 

specialisten. 
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3. De fora worden mede gevoed door de uitkomsten van de Technische commissies c.q. de 

topsport en de internationale ontwikkelingen en door de eigen kennis en ervaring in de 

regio’s.  

4. De fora kunnen de directeur breedtesport bevragen, indien de vragen de kennis van de 

discipline specialist overstijgen. Voor de functie van de fora is het niet noodzakelijk dat 

de directeur wedstrijdsport altijd aanwezig is. 

5. De fora kunnen de portefeuillehouder breedtesport of de portefeuillehouder recreatie 

bevragen. Voor de functie van de fora is de aanwezigheid van een bestuurslid niet 

noodzakelijk.  

6. In geval er binnen de sportfora discipline overstijgende onderwerpen aan de orde 

komen, dan worden deze door de directeur breedtesport gecoördineerd.  

 

Artikel 14 - De verhouding Technische commissies (TC’s) en directeuren 

1. De TC’s zijn relatief zelfstandige organen in de KNHS organisatie verantwoordelijk 

voor de sporttechnische ontwikkeling vanuit de internationale – en topsport optiek.  

2. De TC’s met onafhankelijke voorzitters kunnen de fora adviseren. De directeur 

topsport is lid van alle TC’s.  

 

Artikel 15 -  Vertegenwoordiging 

1. De algemeen directeur vertegenwoordigt de KNHS in en buiten rechten inzake de aan 

hem toevertrouwde zaken. 

2. De algemeen directeur mandateert de directeuren om de KNHS te 

vertegenwoordigen in hun verantwoordelijkheidsdomeinen. 

3. In brede vertegenwoordigingen volgt de KNHS de samenstelling van de 

gesprekspartners – Bestuur overlegt met Bestuur, Directie overlegt met Directie. In 

sommige gevallen is het passend dat voorzitter en algemeen directeur of voorzitter en 

directeur topsport (internationaal) samen optrekken.  

4. De algemeen directeur en de directeuren dragen zorg voor eenzijdige signalering naar 

het Bestuur van aangelegenheden waarbij de vertegenwoordiging vanuit het Bestuur 

wenselijk dan wel noodzakelijk wordt geacht.  

5. Voor de externe woordvoering bestaat een apart document. 

 

Artikel 16 - Mandatering  

1. Bestuursleden zijn gezamenlijk volledig bevoegd  

2. De algemeen directeur is samen met één van de bestuursleden volledig bevoegd 

3. De algemeen directeur is zelfstandig bevoegd voor het aangaan van verplichtingen tot 

150K contractjaarwaarde incl. eventuele BTW 

4. De financieel directeur en de topsport directeur zijn gezamenlijk bevoegd voor het 

aangaan van verplichtingen tot 150K contractjaarwaarde incl. eventuele BTW 

5. De financieel directeur en de topsport directeur zijn zelfstandig bevoegd voor het 

aangaan van verplichtingen tot 50K contractjaarwaarde incl. eventuele BTW 

 

 


