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Dit reglement is onlosmakelijk verbonden met de statuten en overige reglementen van de 
Nederlandse Ski Vereniging. Al hetgeen is opgenomen in de statuten is leidend. 
 
 
BEGRIPPEN 
 
Artikel 1 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
a. de NSkiV: de vereniging: Nederlandse Ski Vereniging, gevestigd te Utrecht; 
b. het hoofdbestuur: het hoofdbestuur van de NSkiV; 
c. de Algemene Vergadering: de Algemene Vergadering van de NSkiV; 
d. de sportraad: de sportraad van de NSkiV; 
e. lidrechtspersonen: de lidrechtspersonen als bedoeld in de statuten van de NSkiV; 
f. het verenigingsjaar: het verenigingsjaar van de NSkiV, dat loopt van één mei tot en met 

dertig april daaropvolgend; 
g. bijdrage(n) Sportstimuleringsfonds: de bijdragen die de lidrechtspersonen bij de sportraad 

kunnen aanvragen, teneinde breedtesportgerichte activiteiten waarvoor geen andere 
financieringsbronnen beschikbaar zijn te kunnen ontwikkelen; 

h.  het budget: de jaarlijks door de Algemene Vergadering op voorstel van het hoofd- 
bestuur vast te stellen bijdrage dat voor het toekennen van incidentele bijdragen kan 
worden aangewend; 

i. spelregels: de regels die worden gehanteerd voor het kunnen doen van een aanvraag; 
j. de Commissie van Beroep Sportstimuleringsfonds: de commissie als bedoeld in artikel 8 

van het reglement Sportstimuleringsfonds. 
 
 
TAAK COMMISSIE VAN BEROEP SPORTSTIMULERINGSFONDS 
 
Artikel 2 

1. De Commissie van Beroep Sportstimuleringsfonds is belast met de behandeling van 
beroepszaken die door Lidrechtspersonen op basis van Artikel 9 en/of 10 van het 
Reglement Sportstimuleringsfonds bij de Commissie van Beroep Sportstimuleringsfonds 
worden aangebracht. 
 

2. De Commissie van Beroep Sportstimuleringsfonds voert deze taak uit op basis van het 
Reglement Sportstimuleringsfonds en het Reglement Commissie van Beroep 
Sportstimuleringsfonds. 
 

3. De Commissie van Beroep Sportstimuleringsfonds is een onafhankelijke commissie ad hoc 
die uitsluitend verantwoording schuldig is aan de Algemene Vergadering. De Commissie 
van Beroep Sportstimuleringsfonds mist rechtspersoonlijkheid. 
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SAMENSTELLING COMMISSIE VAN BEROEP SPORTSTIMULERINGSFONDS 
 
Artikel 3 

1. De Commissie van Beroep Sportstimuleringsfonds kent minimaal drie en maximaal zeven 
leden. De leden van de Commissie van Beroep Sportstimuleringsfonds worden door de 
Algemene Vergadering benoemd en ontslagen, op voorstel van het Hoofdbestuur. 
 

2. De  leden van de Commissie van Beroep Sportstimuleringsfonds kiezen uit hun midden een 
voorzitter, die de Commissie van Beroep Sportstimuleringsfonds in voorkomende gevallen 
vertegenwoordigt en  die leiding geeft aan de werkzaamheden van de Commissie van 
Beroep Sportstimuleringsfonds. 

 

3. Aan de Commissie van Beroep Sportstimuleringsfonds wordt een ambtelijk secretaris 
toegevoegd die zelf geen deel uitmaakt van de Commissie van Beroep 
Sportstimuleringsfonds . De ambtelijk secretaris verzorgt en bewaakt de correcte 
behandeling van bij de Commissie van Beroep Sportstimuleringsfonds ingediende 
beroepschriften. 

 

4. Personen die werkzaamheden voor de NSkiV verrichten en daarvoor een honorarium 
ontvangen, leden van de Sportraad en leden van het Hoofdbestuur zijn niet tot lid van de 
Commissie van Beroep Sportstimuleringsfonds benoembaar. 

 
 
INDIENEN BEROEPSCHRIFTEN 
 
Artikel 4 

1. Lidrechtspersonen van de NSkiV kunnen in beroep gaan bij de Commissie van Beroep 
Sportstimuleringsfonds door het indienen van een schriftelijk beroepsschrift bij de 
Commissie van Beroep Sportstimuleringsfonds . Als postadres fungeert het bureau van de 
NSkiV. Een lidrechtspersoon kan alleen een beroepsschrift indienen met betrekking tot een 
besluit op een projectaanvraag van dezelfde lidrechtspersoon.  

 

2. Het beroepsschrift bevat in ieder geval: 
 naam en adres van het beroep aantekenende lidrechtspersoon 
 een omschrijving van het beroep dat tegen het besluit van de Sportraad wordt 

ingebracht 
 naam, adres, functie en handtekening van het bestuurslid dat het beroep namens het 

lidrechtspersoon indient. 
 

3. Bij een beroepsschrift dat zich richt tegen het niet of niet geheel toekennen van een 
aangevraagde bijdrage conform artikel 9 van het Reglement Sportstimuleringsfonds 
worden in ieder geval als bijlage gevoegd: 
 een kopie van de ingediende aanvraag voor een incidentele bijdrage 
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 een kopie van het daarop genomen besluit van de Sportraad waartegen het beroep zich 
richt. 

 

4. Een beroepsschrift dat zich richt tegen het niet of niet geheel toekennen van een 
aangevraagde bijdrage conform artikel 9 van het Reglement Sportstimuleringsfonds dient 
uiterlijk op 1 september van enig jaar door het bureau van de NSkiV ontvangen te zijn. 
 

5. Bij een beroepsschrift dat zich richt tegen besluiten omtrent besteding conform artikel 10 
van het Reglement Sportstimuleringsfonds worden in ieder geval als bijlage gevoegd: 
 een kopie van de ingediende afrekening van de toegekende incidentele bijdrage 
 een kopie van het daarop genomen besluit van de Sportraad waartegen het beroep zich 

richt. 
 

6. Een beroepsschrift dat zich richt tegen besluiten omtrent besteding conform artikel 10 van 
het Reglement Sportstimuleringsfonds dient uiterlijk op 1 januari door het bureau van de 
NSkiV ontvangen te zijn. 

 
 
MONDELINGE BEHANDELING: OPROEP 
 
Artikel 5 

1. Een ingediend beroep conform artikel 4, lid 4 en 6 worden uiterlijk 4 weken na het sluiten 
van de termijn in behandeling genomen. 

 

2. Als het beroep is ingebracht door een lidrechtspersoon nodigt de Commissie van Beroep 
Sportstimuleringsfonds dit lidrechtspersoon uit om het beroep tijdens een mondelinge 
behandeling toe te lichten. Tevens stelt de Commissie van Beroep Sportstimuleringsfonds 
de Sportraad in de gelegenheid om in dezelfde bijeenkomst het genomen besluit 
mondeling toe te lichten. 

 

3. Het lidrechtspersoon en de Sportraad worden schriftelijk uitgenodigd voor de mondelinge 
behandeling van het beroep, met vermelding van doel, datum, tijd en plaats van de 
bijeenkomst. Deze oproep wordt uiterlijk veertien dagen voor de mondelinge behandeling 
aan de genodigden toegezonden. 

 

4. De Commissie van Beroep Sportstimuleringsfonds is gerechtigd om andere personen en 
partijen voor de mondelinge behandeling op te roepen en tijdens die behandeling te horen 
als de Commissie van Beroep Sportstimuleringsfonds  van mening is dat dit kan bijdragen 
tot een betere beoordeling van het ingediende beroep. Als de Commissie van Beroep 
Sportstimuleringsfonds van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt in de uitnodiging aan 
de lidrechtspersoon en de Sportraad melding gemaakt van de opgeroepen personen en/of 
partijen. 
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MONDELINGE BEHANDELING: SAMENSTELLING BEHANDELENDE KAMER 
 
Artikel 6 
1. Uit de leden van de Commissie van Beroep Sportstimuleringsfonds wordt een Kamer 

gevormd van drie leden die met de Mondelinge behandeling van een beroepsschrift belast 
wordt. Leden van de Commissie van Beroep Sportstimuleringsfonds die direct of indirect 
betrokken zijn of geweest zijn bij de lidrechtspersoon die het beroep heeft ingediend, 
kunnen geen deel uitmaken van de behandelende Kamer 

 
2. De leden van de behandelende Kamer kiezen uit hun midden een dagvoorzitter, die de 

Mondelinge behandeling leidt. 
 

 
MONDELINGE BEHANDELING: KOSTEN 
 
Artikel 7 
1. De Commissie van Beroep Sportstimuleringsfonds vergoedt aan lidrechtspersonen en 

Sportraad geen kosten die samenhangen met het bijwonen van de Mondelinge 
behandeling, of de verdere behandeling van het ingediende beroep. 

 
2. De Commissie van Beroep Sportstimuleringsfonds is gerechtigd om aan andere personen 

en partijen die voor de mondelinge behandeling zijn opgeroepen een redelijke vergoeding 
toe te kennen voor gemaakte kosten. 

 
 
BEOORDELING VAN HET INGEDIENDE BEROEP 
 
Artikel 8 

1. De behandelende Kamer beslist inhoudelijk over het ingediende beroep op basis van het 
beroepsschrift, de Mondelinge behandeling en andere feiten en gegevens die de Kamer 
relevant acht. 

 

2. Bij de behandeling van het beroep tegen het niet of niet geheel toekennen van een bijdrage 
beoordeelt de behandelende Kamer in het bijzonder, maar niet uitsluitend: 
 of de ingediende aanvraag een duidelijke omschrijving bevat van de activiteit waarvoor 

een bijdrage gevraagd wordt 
 of bij de aanvraag een correcte begroting is gevoegd 
 of de activiteit waarvoor een bijdrage gevraagd wordt past binnen de doelstellingen en 

het beleid van de NSkiV 
 of de activiteit anderszins bijdraagt aan de bevordering van de sneeuwsport in 

Nederland 
 of er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om de aanvraag te kunnen 

honoreren. 
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3. Bij de behandeling van het beroep tegen besluiten omtrent besteding beoordeelt de 
behandelende Kamer in het bijzonder, maar niet uitsluitend: 
 of de ingediende verantwoording een duidelijke omschrijving bevat van de activiteit 

waarvoor een bijdrage ontvangen is 
 of de ingediende verantwoording een correcte financiële afrekening bevat 
 of de uitvoering van de activiteit in overeenstemming is geweest met de ingediende 

aanvraag. 
 
 
UITSPRAAK 
 
Artikel 9 

1. De Commissie van Beroep Sportstimuleringsfonds zendt uiterlijk vier weken na de 
mondelinge behandeling een schriftelijke uitspraak aan het lidrechtspersoon dat het 
beroep heeft ingediend. Gelijktijdig hiermee zendt de Commissie van Beroep 
Sportstimuleringsfonds een afschrift van de uitspraak aan de Sportraad. 

 

2. De uitspraak kan bevatten: 
 een afwijzing van het ingediende beroep 
 een gedeeltelijke erkenning van het ingediende beroep 
 een volledige erkenning van het ingediende beroep 

 
Tevens kan in de uitspraak worden opgenomen welk bedrag (in afwijking van het besluit 
van de Sportraad) alsnog aan de lidrechtspersoon wordt toegekend. 
 

3. De uitspraak is steeds met redenen omkleed. 
 

4. De uitspraak is voor zowel de Sportraad als het lidrechtspersoon bindend; over de 
uitspraak kan niet worden gecorrespondeerd. 

 
 
WERKWIJZE 
 
Artikel 10 

1. De Commissie van Beroep Sportstimuleringsfonds bepaalt, binnen de grenzen van de 
statuten van de NSkiV, het Reglement Sportstimuleringsfonds en dit Reglement Commissie 
van Beroep Sportstimuleringsfonds, haar eigen werkwijze. 

 

2. In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist de Commissie van Beroep 
Sportstimuleringsfonds. 
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SLOTBEPALINGEN  
 
Artikel 11 
Indien, al dan niet na beroep, als hiervoor bedoeld, vast staat, dat een lidrechtspersoon de aan dat 
lidrechtspersoon toegekende bijdragen onvoldoende heeft verantwoord, is het hoofdbestuur 
bevoegd passende maatregelen te nemen. 
 
 
VASTSTELLING EN WIJZIGING VAN REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP 
SPORTSTIMULERINGSFONDS 
 
Artikel 12 
Dit reglement wordt, op voorstel van het hoofdbestuur van de NSkiV, vastgesteld en gewijzigd 
door de Algemene Vergadering van de NSkiV. 
 
SLOTBEPALING 
 
Artikel 13 
In alle zaken die niet in dit reglement zijn geregeld, voorziet het hoofdbestuur van de NSkiV. 
 


