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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. lidrechtspersonen: de lidrechtspersonen als bedoeld in de statuten van de NSkiV; 
e. het verenigingsjaar: het verenigingsjaar van de NSkiV, dat loopt van één mei tot en met dertig 

april daaropvolgend; 
f. provinciale eenheden: de NSkiV kent twaalf provinciale eenheden, te weten voor elke 

Nederlandse provincie één eenheid; 
g. de provinciaal vertegenwoordiger: de vertegenwoordiger van de provinciale eenheid als 

bedoeld in artikel 8 van de statuten; 
h. officieel orgaan: de periodieke uitgave van de NSkiV 
 
 
LEDEN NATUURLIJKE PERSONEN 
 
Artikel 2 
1. Leden natuurlijke personen zijn: 

a. Ereleden: natuurlijke personen die aan de ski- en/of de snowboardsport in het algemeen 
en aan de NSkiV in het bijzonder uitzonderlijke diensten hebben bewezen en als zodanig 
door de algemene vergadering op voorstel van het hoofdbestuur zijn benoemd. 

b. Leden van verdienste: natuurlijke personen die zich voor de NSkiV bijzonder verdienstelijk 
hebben gemaakt en als zodanig door de algemene vergadering op voorstel van het 
hoofdbestuur zijn benoemd. 

c. Nederlandse hoofdleden: natuurlijke personen die in Nederland woonachtig zijn en/of de 
Nederlandse nationaliteit bezitten. Buitenlandse hoofdleden kunnen zijn natuurlijke 
personen die niet in Nederland woonachtig zijn en niet de Nederlandse nationaliteit  
bezitten. 

d. Gezinsleden: natuurlijke personen die behoren tot het gezin van een erelid, lid van ver- 
dienste, Nederlands hoofdlid of buitenlands hoofdlid en met dit erelid, lid van verdienste, 
Nederlands hoofdlid of buitenlands hoofdlid een gemeenschappelijke huishouding 
voeren en op hetzelfde adres in het Bevolkingsregister staan ingeschreven. 

e. Clubleden: natuurlijke personen die door een lidrechtspersoon bij de NSkiV zijn aange- 
meld en als zodanig het lidmaatschap van de NSkiV hebben verworven (derhalve geen 
hoofd- of gezinsleden van de NSkiV). 

 
2. Aanmelding voor het lid natuurlijk persoon geschiedt bij het bureau. 
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3. Minderjarigen hebben bij hun aanmelding als lid natuurlijk persoon de schriftelijke  
toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger(s) nodig. 

 
4. Het hoofdbestuur beslist binnen drie (3) maanden na de aanmelding over de toelating. 

 
5. Bij afwijzing of bij gebreke van bericht van toelating binnen voormelde termijn heeft de  

belanghebbende recht van beroep op de algemene vergadering, schriftelijk in te stellen 
binnen één maand nadat het betreffende besluit - behelzende de reden van afwijzing  
en verwijzing naar het recht van beroep - te zijner kennis is gebracht, dan wel binnen één 
maand na het verstrijken van gemelde termijn van drie (3) maanden. 

 
6. De algemene vergadering beslist omtrent het beroep in haar eerstkomende bijeenkomst waar 

het beroep kan worden geagendeerd. 
De algemene vergadering kan alsnog tot toelating besluiten. 

 
 
RECHTEN VAN NATUURLIJKE PERSONEN 
 
Artikel 3 
1. Met uitzondering van de gezinsleden en de clubleden hebben de leden van de NSkiV recht op 

het ontvangen van het officieel orgaan van de NSkiV. 
 
2. De leden hebben het recht deel te nemen aan de activiteiten van de NSkiV en genieten de 

rechten die door het hoofdbestuur voor hen zijn bedongen. Het hoofdbestuur, de sportraad en 
ieder bestuur van een lidrechtspersoon zijn bevoegd te bepalen dat voor het deelnemen aan 
met name genoemde activiteiten van de NSkiV, of lidrechtspersoon, de leden aan bepaalde 
voorwaarden dienen te voldoen. 

 
3. De leden hebben het recht om onder de bij reglementen en besluiten vastgestelde voorwaar- 

den voor de desbetreffende ski- en snowboardsport, deel te nemen aan nationale en  
internationale wedstrijden en evenementen. 

 
4. Ereleden en leden van verdienste van de NSkiV zijn vrijgesteld van contributie; zij zijn 

gerechtigd alle Algemene Vergaderingen te bezoeken. 
 
 
VERPLICHTINGEN VAN NATUURLIJKE PERSONEN 
 
Artikel 4 
1. De leden natuurlijke personen zijn verplicht: 

- de statuten, reglementen en besluiten van - organen van - de NSkiV na te leven en te 
respecteren; 

- na te laten, datgene wat de belangen van de NSkiV kan schaden. 
- jaarlijks een - op voorstel van het hoofdbestuur - door de algemene vergadering vast te 

stellen contributie te betalen. De contributie kan gedifferentieerd zijn. Ten aanzien van 
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clubleden zal - op voorstel van het hoofdbestuur - de algemene vergadering de contribu- 
tie zodanig gedifferentieerd vaststellen dat rekening wordt gehouden met de rechten die 
aan het clublidmaatschap zijn verbonden 
 

2. Zolang en indien een lid niet aan zijn contributieverplichting heeft voldaan, kan dat lid aan zijn 
lidmaatschap geen rechten ontlenen. 

 
3. Een lid kan binnen één maand, nadat hem een besluit, waarbij de financiële verplichtingen van 

de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of door middel van een publicatie in het officieel 
orgaan van de NSkiV is medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de 
toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten. 

 
4. Indien het hiervoor bedoelde besluit wordt genomen binnen vier (4) weken voor het einde van 

het verenigingsjaar en het lid zijn lidmaatschap op grond van dat besluit opzegt, dan 
wordt in dit geval het lidmaatschap geacht te zijn beëindigd tegen het einde van dat  
verenigingsjaar.  

 
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, is desalniettemin de 

jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd. 
 
 
PROVINCIAAL VERTEGENWOORDIGER: 
 
Artikel 5 
1. De NSkiV kent twaalf (12) provinciale eenheden, te weten voor elke Nederlandse provincie 

één (1) eenheid. 
 
2. De in Nederland woonachtige leden natuurlijk personen die niet tevens lid zijn van een lid- 

rechtspersoon, worden verdeeld over de twaalf provinciale eenheden en behoren tot die  
provinciale eenheid die bestaat voor de provincie waarin hun woonplaats is gelegen. 

 
3. De niet in Nederland woonachtige leden natuurlijke personen, die niet tevens lid zijn van een 

lidrechtspersoon, behoren tot de provinciale eenheid die bestaat voor de provincie  
Zuid-Holland. 

 
4. Ten minste één maal per vier (4) jaar worden door de leden natuurlijke personen, die op grond 

van het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel tot een provinciale eenheid behoren, een 
provinciale vertegenwoordiger en een plaatsvervanger van die provinciale vertegenwoordiger 
verkozen. 

 
5. Indien een provinciale vertegenwoordiger en/of een plaatsvervanger van die provinciale  

vertegenwoordiger dient te worden verkozen, stelt het hoofdbestuur door middel van een 
publicatie in het officieel orgaan van de NSkiV of op een andere schriftelijke wijze ten minste 
zes (6) maanden vóór de datum van de verkiezing de leden natuurlijke personen die op grond 
van het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel tot een provinciale eenheid behoren in de 
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gelegenheid tot drie (3) maanden vóór de datum van de verkiezing zal worden gehouden, 
schriftelijk kandidaten te stellen. 

 
6. Het hoofdbestuur maakt aan de hand van de schriftelijke kandidaatstelling en op basis van 

een op voorhand vastgesteld profiel - behorend bij de functie van provinciaal vertegenwoor- 
diger - een definitieve stemlijst per provinciale eenheid. 

 
7. Het hoofdbestuur maakt de kandidaten door middel van een publicatie in het officieel orgaan 

van de NSkiV of op een andere schriftelijke wijze ten minste twee (2) maanden vóór de datum 
van de verkiezing bekend en stelt daarbij de leden natuurlijke personen die op grond van het 
bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel tot een provinciale eenheid behoren in de 
gelegenheid schriftelijk of langs elektronische weg hun stem op één van de kandidaten uit te 
brengen tot uiterlijk één week voor de datum van de verkiezing. 

 
8. De leden natuurlijke personen die op grond van het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel 

tot een provinciale eenheid behoren hebben het recht op het uitbrengen van één stem. 
 

9. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk. 
 

10. Het hoofdbestuur maakt door middel van een publicatie in het officieel orgaan van de NSkiV 
of op een andere schriftelijke wijze zo spoedig mogelijk na de datum van de verkiezing het 
resultaat van de verkiezing bekend. 

 
11. Iedere provinciale vertegenwoordiger casu quo plaatsvervanger van een provinciale  

vertegenwoordiger wordt voor telkens vier jaar benoemd en is te allen tijde herkiesbaar. 
 

 
 VASTSTELLING EN WIJZIGING REGLEMENT LEDEN NATUURLIJKE PERSONEN 
 
Artikel 6 
Dit reglement wordt, op voorstel van het hoofdbestuur van de NSkiV, vastgesteld en gewijzigd 
door de Algemene Vergadering van de NSkiV. 
 
 
SLOTBEPALING 
 
Artikel 7 
In alle zaken die niet in dit reglement zijn geregeld, voorziet het hoofdbestuur van de NSkiV. 


