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HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 

Dit algemeen reglement is onlosmakelijk verbonden met de statuten van de Nederlandse Ski 
Vereniging. Al hetgeen is opgenomen in de statuten is leidend. 
Al hetgeen dat specifieke activiteiten en commissies betreft, wordt zo nodig bij reglement 
geregeld. 
 
DEFINITIES 
 
Artikel 1 
 
NSkiV  
Nederlandse Ski Vereniging, de vereniging zoals bedoeld in artikel 2 van de statuten. 
 
NOC*NSF  
Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie 
 
FIS  
Fédération Internationale de Ski 
 
IBU 
International Biathlon Union 
 
Algemene Vergadering 
De algemene vergadering is het hoogste bestuurlijke orgaan van de NSkiV, zoals bedoeld in 
artikel 15 van de statuten. Zij is uiteindelijk bij stemming verantwoordelijk voor het vaststellen van 
het door de NSkiV te voeren beleid, inclusief begroting en jaarrekening. 
 
Voorzitter Algemene Vergadering 
De voorzitter van de algemene vergadering, tevens voorzitter van de NSkiV, leidt de vergadering. 
 
Hoofdbestuur 
Het orgaan van de NSkiV, zoals bedoeld in artikel 23 van de statuten, dat is belast met het 
besturen van de NSkiV. 
 
Voorzitter NSkiV 
De voorzitter van de NSkiV, is tevens voorzitter van het hoofdbestuur. 
 
Provinciale eenheid 
De NSkiV kent twaalf provinciale eenheden, te weten voor elke Nederlandse provincie één 
eenheid. 
 
Provinciaal vertegenwoordiger 
De provinciaal vertegenwoordiger wordt gekozen door leden natuurlijke personen die woonachtig 
zijn binnen één van de provinciale eenheden. De provinciaal vertegenwoordiger, vertegenwoordigt 



 
 
 
 

Algemeen reglement    Pagina 3 van 7 
 
 
 
 

de belangen van de provinciale eenheid waarbinnen hij is gekozen in de algemene vergadering 
van de NSkiV. 
 
Commissies 
Door de algemene vergadering of hoofdbestuur benoemd orgaan, belast met in het reglement 
vastgestelde taken en bevoegdheden. 

Of een tijdelijke ingerichte groep met een specifieke opdracht van het hoofdbestuur. 
 
Leden van de NSkiV 
Lidrechtspersonen, institutionele leden, natuurlijke personen als bedoeld in artikel 7 van de 
statuten. 
 
Leden natuurlijke personen 
1. Leden natuurlijke personen zijn leden die voor het lidmaatschap van de NSkiV zijn aangemeld 

en voldoen aan de in het reglement natuurlijke personen vermelde eisen. 
2. De NSkiV kent een eigen reglement natuurlijke personen waarin zij de voorwaarden, rechten 

en plichten heeft opgenomen van het lid natuurlijk persoon. 
 
Lidrechtspersonen 
Lidrechtspersonen zijn in Nederland gevestigde leden met de rechtspersoonlijkheid van 
‘vereniging’ zonder winstoogmerk, zoals bedoeld in Titel 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, met 
volledige rechtsbevoegdheid, die: 
- zich op het in artikel 3 van de statuten gestelde doel richten, dan wel activiteiten verrichten 

die met dit doel samenhangen; 
- ten behoeve van haar leden tot doel hebben het op lokaal en regionaal niveau bevorderen van 

de ski- en/of snowboardsport en aanverwante takken van sneeuwsport; 
- en voldoen aan de in het reglement lidrechtspersonen vermelde eisen. 
 
Institutionele leden 
Institutionele leden zijn leden met rechtspersoonlijkheid conform Boek 2 Burgerlijk Wetboek – 
met uitzondering van de ‘vereniging’ zoals omschreven in artikel 7, lid 1, sub d van de statuten. 
wier lidmaatschap van betekenis voor de NSkiV wordt geacht. 
 

 
HOOFDSTUK 2 HOOFDBESTUUR 
 
BENOEMING 
 
Artikel 2 
 
1. Tot leden van het hoofdbestuur zijn uitsluitend benoembaar leden natuurlijke personen. 
2. De leden van het hoofdbestuur worden benoemd door de algemene vergadering. 
3. De voorzitter en de portefeuillehouders topsport en breedtesport worden door de algemene 

vergadering in functie benoemd. Genoemde functies zijn niet in één persoon verenigbaar. 



 
 
 
 

Algemeen reglement    Pagina 4 van 7 
 
 
 
 

4. De overige leden worden als ‘lid’ gekozen, waarna binnen het hoofdbestuur de functies en 
portefeuilles onderling worden verdeeld. 

5. De benoeming van hoofdbestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten,  
behoudens het bepaalde in lid 10 van dit artikel. 

6. Bij een voordracht dient te worden vermeld of de kandidaat wordt voorgedragen voor het 
voorzitterschap, dan wel, indien de kandidaat niet of niet alleen voor die functie wordt  
voorgedragen, voor welke andere functies de betrokken kandidaat geacht wordt geschikt te 
zijn. 

7. Tot het opmaken van een dergelijke bindende voordracht zijn bevoegd zowel het 
hoofdbestuur als ten minste vijf (5) leden-rechtspersonen en/of ten minste twee (2) 
provinciale vertegenwoordigers (casu quo hun plaatsvervangers) gezamenlijk. 

8. De bindende voordracht van het hoofdbestuur dient uiterlijk zes (6) weken voor de  
bijeenkomst van de algemene vergadering, waarin in de vacature(s) moet worden voorzien, 
tezamen met de voorlopige agendapunten als bedoeld in artikel 18 lid 14 van de statuten, te 
worden bekend gemaakt. 

9. De bindende voordracht van ten minste vijf (5) leden-rechtspersonen en/of ten minste twee 
(2) provinciale vertegenwoordigers (casu quo hun plaatsvervangers) gezamenlijk dient ten 
minste drie (3) weken voor de te houden bijeenkomst van de algemene vergadering, waarin in 
de vacatures(s) moet worden voorzien, schriftelijk bij het hoofdbestuur te worden ingediend. 

10. Het hoofdbestuur zal van deze bindende voordracht aan hen die toegang hebben tot de 
bijeenkomst van de algemene vergadering, ten minste één week voor die bijeenkomst kennis 
geven. 

11. Aan elke bindende voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een besluit 
van de algemene vergadering. 

12. Een dergelijk besluit moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde 
(2/3) der geldig uitgebrachte stemmen. 

13. Is geen bindende voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering aan de  
opgemaakte voordracht(en) het bindende karakter te ontnemen, dan is de algemene 
vergadering vrij in haar keus. 

14. Indien er meer dan één voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten. 
15. Slechts één persoon uit een gemeenschappelijke huishouding, kan deel uitmaken van het 

hoofdbestuur. 
16. Niet tot lid van het hoofdbestuur zijn benoembaar: 

a) de voorzitters van de vaste commissies als bedoeld in artikel 6, lid e van de statuten, met 
uitzondering van de voorzitter van de Sportraad; 

b) de leden van de financiële commissie; 
c) voorzitters/leden van commissies met een rechtsprekende taak; en/of 
d) personen die direct of indirect werkzaamheden voor de NSkiV verrichten en daarvoor 

honorarium ontvangen. 
17. Benoeming geschiedt verder met inachtneming van hetgeen is voorzien in het “Besturings-

model en de bestuursprofielen van de NSkiV”. 
18. De leden van het hoofdbestuur zijn aftredend ingevolge een door haar op te stellen rooster  

van aftreden. 
19. Voor de termijnen van het hoofdbestuurslidmaatschap wordt verwezen naar artikel 24 van de  

statuten. 
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20. De functieverdeling en wijzigingen daarin zullen zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd. 
 

VERGADERORDE 
 
Artikel 3 
 
1. Het hoofdbestuur vergadert ten minste vier (4) maal per jaar en voorts zo dikwijls als de 

voorzitter of ten minste vier (4) hoofdbestuursleden gezamenlijk dit in het belang van de 
NSkiV achten. 

2. Ieder lid van het hoofdbestuur heeft één stem. 
3. Voor zover de statuten niet anders bepalen, kan het hoofdbestuur slechts rechtsgeldige 

besluiten nemen in vergaderingen waarin ten minste de helft van het totaal aantal 
hoofdbestuursleden aanwezig is. 

4. Het hoofdbestuur kan buiten vergadering rechtsgeldige besluiten nemen, mits schriftelijk, of 
per elektronisch verzonden bericht (e-mail) en met eenparigheid van stemmen van alle leden 
van het hoofdbestuur. 

5. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 
6. Voor zover de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van het hoofdbestuur 

genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staken van 
stemmen beslist de voorzitter. 

7. De voorzitter, of diegene die bij diens afwezigheid of ontstentenis een vergadering van het 
hoofdbestuur leidt, kan andere personen en organisaties tot die vergadering van het  
hoofdbestuur uitnodigen en/of toelaten. 

8. Het bepaalde in artikel 16 leden 2 en 3 van de statuten is op de besluitvorming van het 
hoofdbestuur van dienovereenkomstige toepassing. 

9. Van het verhandelde in de vergaderingen van het hoofdbestuur worden door of namens de 
secretaris notulen gehouden, welke door de eerstkomende vergadering van het hoofdbestuur 
worden vastgesteld. 
 

 

HOOFDSTUK 3 COMMISSIES 
 
VASTE COMMISSIES / SPORTRAAD / COMMISSIES AD HOC 
 
Artikel 4 
 
1. Het hoofdbestuur stelt de sportraad in en kan zich in zijn taak laten bijstaan door andere 

vaste commissies en door commissies ad hoc. 
De vaste commissies werken onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur en zijn  
verantwoording aan het hoofdbestuur verschuldigd. 

2. De vaste commissies worden, op voorstel van het hoofdbestuur, ingesteld en opgeheven 
door de algemene vergadering. 

3. De taken en bevoegdheden van de vaste commissies worden, op voorstel van het  
hoofdbestuur, vastgesteld door de algemene vergadering. 
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4. De leden van de sportraad worden – op bindende voordracht van het hoofdbestuur – door de 
algemene vergadering benoemd uit de leden natuurlijke personen. 
De algemene vergadering is bevoegd aan een bindende voordracht van het hoofdbestuur het 
bindend karakter te ontnemen, mits een dergelijk besluit wordt genomen met een meerder-
heid van ten minste twee/derde (2/3) der geldig uitgebrachte stemmen. 
De algemene vergadering is dan, met inachtneming van de volgende volzin van lid 4 van dit 
artikel, vrij in haar keuze. 
Het hoofdbestuur en de algemene vergadering zijn verplicht er voor zorg te dragen dat steeds 
de verschillende disciplines van de ski- en de snowboardsport zich in de sportraad vertegen-
woordigd kunnen achten. 

5. De leden van de overige vaste commissies worden, op voorstel van het hoofdbestuur, door de 
algemene vergadering benoemd uit de leden natuurlijke personen. 

6. De voorzitters van de vaste commissies worden in functie benoemd. 
7. De leden van de vaste commissies kunnen te allen tijde – wat betreft de sportraad uitsluitend 

op voordracht van het hoofdbestuur - door de algemene vergadering worden geschorst en 
ontslagen. 
Algemeen Reglement 6 van 7 
Het hoofdbestuur kan om dringende redenen een lid van een vaste commissie schorsen in 
afwachting van het besluit van de eerstkomende algemene vergadering, waarin een voorstel 
tot ontslag van de betrokkene kan worden geagendeerd. 
Voor het nemen van een besluit tot schorsing door het hoofdbestuur is het bepaalde in artikel 
11 lid 10 van de statuten van dienovereenkomstige toepassing. 
Een schorsing die niet binnen zes (6) maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag 
door de algemene vergadering, eindigt door het verloop van die termijn. 

8. De commissies ad hoc worden door het hoofdbestuur of door de algemene vergadering  
ingesteld en opgeheven. 

9. Indien het hoofdbestuur een commissie ad hoc heeft ingesteld, worden de leden van de  
betreffende commissie door het hoofdbestuur benoemd en ontslagen. 

10. Indien de algemene vergadering een commissie ad hoc heeft ingesteld, worden de leden van 
de betreffende commissie door de algemene vergadering benoemd en ontslagen. 

11. De taken en bevoegdheden van de commissies ad hoc worden vastgesteld door het  
hoofdbestuur of, indien de algemene vergadering de commissie ad hoc heeft ingesteld, de 
algemene vergadering. 

12. Al hetgeen de sportraad verder betreft (meer speciaal de nadere taakomschrijving van de 
sportraad, de werkwijze van de sportraad, de wijze van het overleg tussen de sportraad en het 
hoofdbestuur, de zittingsduur van de leden van de sportraad en het budget van de sportraad), 
wordt nader bij reglement geregeld. 

13. Al hetgeen de vaste commissies betreft is geregeld bij reglement en al hetgeen de overige 
commissies (ad hoc) betreft, wordt zo nodig bij reglement geregeld. 
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HOOFDSTUK 4 SLOT EN OVERGANGSBEPALINGEN 
 
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN 
 
Artikel 5 
 
1. Het hoofdbestuur kan voorlopige ontheffing verlenen c.q. toestaan van bepalingen van dit 

reglement, mits dit gemotiveerd geschiedt en uitsluitend in geval anders de belangen van de 
ski en snowboardsport dreigen te worden geschaad. 

2. Een besluit als bedoeld in het vorig lid behoeft hetzij instemming van de algemene  
vergadering in de eerstvolgende vergadering, dan wel dient te leiden tot een voorstel aan 
diezelfde vergadering tot aanpassing van dit reglement. 

 
OVERGANG 
 
Artikel 6 
 
1. Alle reglementen van de NSkiV, alsmede bepalingen van reglementen van de NSkiV, waarin 

dit reglement niet voorziet, blijven van kracht totdat aangaande de in die reglementen of  
bepalingen geregelde zaken besluiten zijn genomen door bevoegde organen van de NSkiV. 

2. Inzake de toepassing en de interpretatie van het vorig lid beslist bij uitsluiting het  
hoofdbestuur. 

 
EINDVERANTWOORDELIJKHEID 
 
Artikel 7 
 
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet en een beslissing niet aan andere organen is 
opgedragen, besluit en regelt het hoofdbestuur. 


