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DEEL A

STATUTEN

1
Naam en zetel
1. De vereniging draagt de naam "De Koninklijke Nederlandse Zwembond" (afgekort KNZB), hierna
ook te noemen "de KNZB".
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nieuwegein.

2
Duur
De vereniging, opgericht op veertien augustus achttienhonderd acht en tachtig (14-08-1888) onder
de naam "de Nederlandsche Zwembond", is aangegaan voor onbepaalde tijd.

3
Doel en bindingen
1. De KNZB stelt zich ten doel de beoefening van het zwemmen te bevorderen en meer algemeen
te maken en alles te doen, wat tot dit doel kan leiden of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en
ander genomen in de ruimste zin van het woord.
2. De KNZB is het algemeen besturend en controlerend lichaam op zwemgebied in Nederland en
werkt alleen samen met die organisaties, die haar als zodanig erkennen.
3. De KNZB is als enige Nederlandse organisatie op zwemgebied lid van de Fédération
Internationale de Natation (FINA), die op internationaal gebied de zwem-, schoonspring-,
waterpolo- en synchroonzwemsport reglementeert en controleert en is als zodanig tevens
aangesloten bij de Ligue Européenne de Natation (LEN).
4. De KNZB is tevens lid van het Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie
(NOC*NSF).

4
4 Boekjaar
Het boekjaar van de KNZB valt samen met het kalenderjaar.

5
Organen en hun leden
1. De KNZB kent de volgende organen.
a. de Algemene Ledenvergadering;
b. het Bondsbestuur;
c. de Bondsraad;
d. de Regio’s;
e. de Tuchtcommissie;
f. de Commissie van beroep;
g. de Financiële commissie;
h. buitengewone commissies, die krachtens de statuten door de Algemene Ledenvergadering
belast kunnen worden met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de Algemene
Ledenvergadering ter uitvoering van die taak beslissingsbevoegdheid is toegekend.
i. de aanklager van het instituut Sportrechtspraak voor zover het gaat om doping, matchfixing en
seksuele intimidatie;
j. de Tuchtcommissie en Commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak, voor zover het
gaat om doping, matchfixing en seksuele intimidatie.
2. Tot lid van een orgaan kunnen uitsluitend worden benoemd meerderjarige natuurlijke personen die lid
zijn van een lid van de KNZB, dan wel erelid of lid van verdienste van de KNZB zijn. Een ander
behoudens de elders in deze statuten aan een lidmaatschap te stellen eisen. Deze bepaling geldt niet
voor de aanklager, de Tuchtcommissie en Commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak,
voor zover het gaat om doping, matchfixing en seksuele intimidatie.
3. a. Behoudens de Algemene Ledenvergadering en de leden van een orgaan van het Instituut
Sportrechtspraak worden leden van een orgaan benoemd voor een termijn van vier (4) jaar,
behoudens het bepaalde in letter b.
b. De termijn vangt aan daags na de vergadering waarin tot de benoeming werd besloten. De
termijn eindigt in het vierde boekjaar volgend op dat van de benoeming en wel daags na de
eerste in dat boekjaar te houden vergadering, ongeacht of de termijn al wel of nog niet is
verstreken.
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c. Aftredende leden zijn terstond herbenoembaar. Een lid van een orgaan kan, behoudens het
hierna in letter d bepaalde, niet langer dan drie (3) termijnen deel uit maken van dat orgaan.
d. De Algemene Ledenvergadering kan op voorafgaand verzoek van het betreffende orgaan bij
hoge uitzondering en uitsluitend indien dit in het belang van de KNZB is, besluiten dat de in
letter c. genoemde periode verlengd wordt tot vier (4) termijnen.
Een orgaan dat zulk een verzoek wenst te doen is zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen
daarvan, rekening houdend met het vergaderschema van het orgaan zelf als ook met dat van
de Algemene Ledenvergadering.
De aanklager, 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 worden hieronder tevens begrepen hun algemeen voorzitters, kamers, kamervoorzitters
alsmede het ambtelijk en het juridisch secretariaat van het Instituut Sportrechtspraak. De volgende
bepalingen van artikel 5 zijn niet op de aanklager, de leden van de tuchtcommissie en van de
commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak van toepassing.
Een lid van een orgaan kan te allen tijde door het orgaan dat hem benoemde worden geschorst
of ontslagen indien daar aanleiding voor is. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd
wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
Het lidmaatschap van een lid van een orgaan eindigt voorts:
a. door zijn overlijden of bedanken;
b. door verlies van de voor benoeming vereiste hoedanigheid als bedoeld in lid 2 van dit artikel;
c. door het aanvaarden van een benoeming tot lid van een ander orgaan;
d. indien hij het beheer over zijn vermogen of een deel daarvan verliest, ongeacht de oorzaak
daarvan.
De leden van de tuchtcommissie en de commissie van beroep, die de maximale zittingstermijn zoals
in artikel 5.3 genoemd hebben bereikt mogen eenmalig als overgangsmaatregel nog een keer worden
herbenoemend. De termijn van de herbenoeming eindigt na de tweede fase modernisering tuchtrecht
binnen de KNZB en zal maximaal tot mei twee duizend achttien (2018) duren.

6
Leden en bijzondere leden
1. Leden van de KNZB kunnen slechts zijn en als zodanig kunnen door het bondsbestuur slechts
worden toegelaten verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, die dezelfde of een
soortgelijke doelstelling als de KNZB hebben.
Daar waar in deze statuten sprake is van leden van de KNZB, worden daaronder uitsluitend
begrepen de leden als bedoeld in dit lid, tenzij anders is aangegeven.
2. Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid die - naast één of meer afdelingen die zich de
beoefening van andere sporten dan zwemmen ten doel stellen - een niet rechtsbevoegdheid
bezittende afdeling hebben, waarvan het doel de beoefening van het zwemmen is, kunnen als lid
van de KNZB worden toegelaten indien deze afdeling ten minste vijfentwintig (25) leden telt en
een eigen algemene vergadering en bestuur heeft.
3. a. De statuten van de leden van de KNZB moeten de bepalingen bevatten, waarvan opneming
door de statuten van de KNZB verplicht wordt gesteld en mogen geen bepalingen bevatten,
die strijdig zijn met de statuten en/of reglementen van de KNZB. De statuten en alle
wijzigingen daarin behoeven de goedkeuring van het bondsbestuur.
b. Heeft een afdeling van een lid als bedoeld in lid 2 een eigen afdelingsstatuut en/of
afdelingsreglement, dan geldt het bepaalde in letter a. met name ten aanzien van dit statuut of
reglement.
4. Ingeval van niet-toelating door het bondsbestuur zal op verzoek van de betrokken vereniging
door de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering over het al dan niet toelaten worden beslist.
5. a. Bijzondere leden van de KNZB kunnen slechts zijn en als zodanig kunnen door het
Bondsbestuur slechts worden toegelaten:
- verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid die dezelfde of een soortgelijke doelstelling
als de KNZB hebben,maar die niet voor het gewone lidmaatschap in aanmerking willen
komen;
- stichtingen die dezelfde of een soortgelijke doelstelling als de KNZB hebben;
- natuurlijke personen die de zwemsport actief beoefenen of zij die actieve beoefenaars van
de zwemsport begeleiden;
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begeleiders van, en/of andere individuen van, en/of deelnemers aan (inter-) nationale trainingen
en evenementen welke onder auspiciën van de KNZB worden georganiseerd en/of leden van
nationale (voor-)selecties en die geen lid zijn van een lid van de KNZB (te denken valt hierbij
onder andere aan sporters die uitkomen voor casu quo lid zijn van een buitenlandse
vereniging).
b. Op bijzondere leden is het bepaalde in lid 5 (Verzoek toelating Algemene Ledenvergadering)
van toepassing. Zij hebben op regio niveau de rechten en verplichtingen als gewone leden,
doch hebben geen stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.
c. De overige rechten en verplichtingen, waaronder in ieder geval begrepen de hoogte van de
jaarlijkse bijdrage, voor een bijzonder lid of voor een categorie bijzondere leden, worden door
de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en vooraf door het bondsbestuur aan het aspirant
bijzonder lid kenbaar gemaakt.

7
1.

2.
3.
4.
5.

Ereleden, leden met de Gouden Speld, leden van Verdienste en leden met het
Bondsereteken
Ereleden zijn natuurlijke personen, die op grond van buitengewone verdiensten voor de KNZB op
voordracht van het bondsbestuur door de Algemene Ledenvergadering als zodanig zijn
benoemd.
Leden van Verdienste zijn natuurlijke personen, die op grond van bijzondere verdiensten voor de
KNZB als zodanig door het bondsbestuur zijn benoemd.
Het Bondsereteken van de KNZB kan door het bondsbestuur worden toegekend aan natuurlijke
personen wegens hun inzet gedurende een groot aantal jaren ten behoeve van de KNZB.
De Gouden Speld van de KNZB kan door het bondsbestuur worden toegekend aan natuurlijke
personen wegens hun grote inzet gedurende een groot aantal jaren ten behoeve van de KNZB.
a. Ereleden, leden van Verdienste, dragers van de Gouden Speld en/of het Bondsereteken, hebben
de rechten en plichten die hen krachtens de statuten en reglementen van de KNZB zijn toegekend
of opgelegd.
b. Deze rechten en plichten eindigen door:
- het overlijden van het desbetreffende lid;
- opzegging door het desbetreffende lid;
- besluit van het benoemende orgaan.

8
Ondersteunende leden
1. Ondersteunende leden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die zich jegens de KNZB
verplichten tot voldoening van een jaarlijkse bijdrage, waarvan het minimum bij het huishoudelijk
reglement wordt bepaald, en die als zodanig door het bondsbestuur zijn aangenomen.
2. Ondersteunende leden hebben geen andere rechten en verplichtingen, dan die aan hen bij of krachtens
de statuten en reglementen van de KNZB zijn toegekend of opgelegd.
3. De rechten en verplichtingen van ondersteunende leden kunnen te allen tijde wederzijds door
opzegging worden beëindigd, met dien verstande, dat bij opzegging door een ondersteunend lid de
jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
4. Opzegging namens de KNZB geschiedt door het bondsbestuur.

9
1.
2.

3.

4.

Verplichtingen van de leden
De leden erkennen de KNZB als het enige besturende en controlerende lichaam op zwemgebied in
Nederland.
De KNZB en zijn leden aanvaarden te allen tijde en zonder enig voorbehoud volledig de
toepasselijkheid van de overeengekomen reglementen van het Instituut Sportrechtspraak op de
(tucht)rechtspraak van de KNZB voor zover het gaat om doping, seksuele intimidatie en
matchfixing. 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.
De leden aanvaarden voor de duur van hun lidmaatschap van de KNZB de in dit artikel te hunnen
laste door de KNZB in de overeenkomst met het Instituut Sportrechtspraak aangegane
verplichtingen, alsmede voor de duur na de beëindiging van hun lidmaatschap van de KNZB
wanneer zij betrokken zijn bij een bij het Instituut Sportrechtspraak in behandeling zijnde zaak,
totdat in die zaak onherroepelijk is beslist.
De leden zijn, behoudens het bepaalde in artikel 13, verplicht:
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9.
10.

11.

a. de statuten en reglementen van de KNZB en de besluiten van de organen van de KNZB,
bedoeld in artikel 5 lid 1, na te leven en de jurisdictie van de daarin vermelde organen te
erkennen, met uitsluiting van iedere andere rechterlijke instantie of van arbitrage, zodat de
leden mitsdien onderworpen zijn aan de tuchtrechtspraak, de arbitrale rechtspraak, de
administratieve rechtspraak en de administratieve boeten, zoals vastgelegd en nader geregeld
in de daarop betrekking hebbende reglementen;
b. de hiernavolgende reglementen van het Instituut Sportrechtspraak na te leven: het
dopingreglement, het reglement seksuele intimidatie en het reglement matchfixing van het
Instituut Sportrechtspraak. In gevallen van seksuele intimidatie, doping of matchfixing gelden de
voornoemde reglementen als de van toepassing zijnde reglementen van de KNZB;
c. de besluiten van de organen na te leven, waaronder doch niet uitsluitend, de besluiten van de
aanklager, de tuchtcommissie en commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak in
relatie tot het dopingreglement, het reglement seksuele intimidatie en/of het reglement
matchfixing van het Instituut Sportrechtspraak;
d. de belangen van de KNZB en van zijn organen en die van de zwemsport in het algemeen niet
te schaden;
e. alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen die uit het lidmaatschap voortvloeien
of die de KNZB in naam van zijn leden aangaat;
f. geen personen als leden toe te laten ten aanzien van wie een uitspraak tot levenslange
uitsluiting van rechten als bedoeld in het tuchtreglement onherroepelijk is geworden, waarbij is
bepaald, dat het lid van de KNZB, waarvan de betrokkene lid of aangeslotene was, of waarbij hij
een functie bekleedde, verplicht is zijn lidmaatschap of aangeslotene zijn met onmiddellijke
ingang op te zeggen respectievelijk met onmiddellijke ingang zijn functie te beëindigen;
g. geen personen als leden toe te laten die niet voldaan hebben aan hun financiële verplichtingen
en/of contractueel schriftelijk vastgelegde andere verplichtingen jegens enig lid van de KNZB.
Het is, behoudens ontheffing te verlenen door het bondsbestuur, de leden van de KNZB niet
toegestaan zich aan te sluiten bij of lid te zijn van een organisatie op zwemgebied die niet is
aangesloten bij de FINA.
Het is de leden van de KNZB niet toegestaan op zwemgebied organisaties te vormen buiten de in
de statuten en reglementen van de KNZB vastgestelde organisatorische vormen.
a. Het is de leden van de KNZB niet toegestaan deel te nemen of medewerking te verlenen aan
wedstrijden op zwemgebied, indien hierbij tevens verenigingen of organisaties betrokken zijn,
die geen lid van de KNZB zijn, dan wel natuurlijke personen, die geen lid van een lid van de
KNZB zijn, dan wel geen bijzonder lid van de KNZB zijn.
b. Van het bepaalde in letter a. kan ontheffing verleend worden in het huishoudelijk reglement voor
daarin omschreven categorieën van wedstrijden of door het bondsbestuur.
Het is, behoudens ontheffing te verlenen hetzij in het huishoudelijk reglement voor daarin
omschreven categorieën van wedstrijden, hetzij door het bondsbestuur, de leden van de
KNZB niet toegestaan deel te nemen aan andere activiteiten op zwemgebied, niet zijnde
wedstrijden als bedoeld in het vorige lid, indien hieraan, behoudens door natuurlijke personen,
die geen lid van een lid van de KNZB zijn, wordt deelgenomen door verenigingen of
organisaties, die geen lid van de KNZB zijn.
Sponsoring en het voeren van lijfelijke reclame is slechts toegestaan met inachtneming van
het bepaalde in het door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde sponsoringreglement.
De leden zijn verplicht in hun statuten bepalingen op te nemen, krachtens welke de tot hen
toetredende of toegetreden leden of andere aangeslotenen, dan wel degenen, die in de
vereniging een al dan niet bezoldigde functie - welke dan ook - bekleden of zullen bekleden,
zich tegenover de KNZB individueel onderwerpen en/of zullen onderwerpen aan dezelfde
verplichtingen als waaraan de betreffende vereniging als lid van de KNZB is onderworpen
krachtens het bepaalde in de leden 1 tot en met 9 van dit artikel, daaronder begrepen mitsdien
de daar bedoelde tuchtrechtspraak, de arbitrale rechtspraak, de administratieve rechtspraak
en de administratieve boeten, evenwel voor wat de door de KNZB in naam van zijn leden
aangegane verplichtingen als bedoeld in lid 2 onder c betreft slechts voor zover deze
verplichtingen tevens betrekking hebben op de leden van de leden van de KNZB.
De leden zijn voorts verplicht in hun statuten een bepaling op te nemen en te houden krachtens
welke leden, door toetreding tot de KNZB, namens de eigen leden verplichtingen aanvaardt en die
aan de eigen leden oplegt: de statuten, reglementen en besluiten van de KNZB en diens organen
na te leven en de statuten, reglementen en besluiten van het Instituut Sportrechtspraak na te
leven, voor zover deze betrekking hebben op doping, seksuele intimidatie of matchfixing.

Versie mei 2017

Deel A Statuten - 7

12.

Personen, die een al dan niet betaalde functie binnen de vereniging uitoefenen of zullen uitoefenen
zijn verplicht zich (mede-) te onderwerpen aan de tuchtrechtspraak van het Instituut
Sportrechtspraak, voor zover deze betrekking heeft op doping, seksuele intimidatie of matchfixing.
13. De leden zijn voorts verplicht ervoor te zorgen dat hun statuten en reglementen de bepalingen
bevatten, waarvan opneming in de statuten en/of het huishoudelijk reglement van de KNZB
verplicht wordt gesteld en ervoor te zorgen dat hun statuten en reglementen geen bepalingen
bevatten, welke in strijd zijn met de statuten en reglementen van de KNZB en met de reglementen
van het Instituut Sportrechtspraak, voor zover het gaat om doping, seksuele intimidatie of
matchfixing.
14. De KNZB kan slechts in naam van de leden verplichtingen jegens derden aangaan na een
daartoe strekkend besluit van de Algemene Ledenvergadering. Bij verplichtingen die
rechtstreeks voortvloeien uit het deelnemen of medewerken aan wedstrijden en andere
evenementen op zwemgebied door leden van de KNZB of hun leden en andere
aangeslotenen is een dergelijk besluit niet vereist.
15. Een lid kan de toepassing van een besluit, waarbij verplichtingen zijn verzwaard, met
inachtneming van het bepaalde in artikel 14 lid 5 door opzegging van het lidmaatschap te
zijnen opzichte uitsluiten.
16. a. Leden van de KNZB worden geacht verantwoordelijk te zijn voor elke overtreding/gedraging - in
direct verband met enige activiteit van de KNZB en/of de vereniging - begaan door haar leden
en al degenen die in de vereniging een al dan niet betaalde functie - welke dan ook - bekleden.
b. Voor deze strafbaarheid is opzet, schuld, nalatigheid of onzorgvuldigheid van het lid van de
KNZB met betrekking tot het hebben kunnen plaatsvinden van de gedragingen vereist.
c. Vanwege die verantwoordelijkheid kunnen aan leden van de KNZB de straffen, maatregelen,
zoals voorzien in het reglement L tuchtrechtspraak en vergoedingen van kosten worden
opgelegd. Voor de aan het Instituut Sportrechtspraak overgedragen tuchtrechtspraak, gelden
de sancties en de voorwaarden voor strafbaarstelling, zoals verwoord in de reglementen
matchfixing, het dopingreglement en het reglement seksuele intimidatie van het Instituut
Sportrechtspraak.
17. a. Leden van de KNZB worden tevens geacht verantwoordelijk te zijn voor gedragingen - in direct
verband met enige activiteit van de KNZB of vereniging - van toeschouwers, voor zover het lid
van de KNZB verweten kan worden, dat die gedragingen hebben kunnen plaatsvinden.
b. Voor deze strafbaarheid is opzet, schuld, nalatigheid of onzorgvuldigheid van het lid van de
KNZB met betrekking tot het hebben kunnen plaatsvinden van de gedragingen vereist.
c. Vanwege die verantwoordelijkheid kunnen aan leden van de KNZB de straffen, maatregelen,
zoals voorzien in het reglement L tuchtrechtspraak en vergoedingen van kosten worden
opgelegd.

10 Tuchtrechtspraak, administratieve rechtspraak en arbitrale rechtspraak
1. Op een overtreding van de statuten, reglementen en/of besluiten van de KNZB is de tuchtrechtspraak
van de KNZB van toepassing. Deze tuchtrechtspraak geschiedt door de tuchtcommissie en de
commissie van beroep van de KNZB. De tuchtrechtspraak van de KNZB is niet van toepassing op
overtredingen op het gebied van seksuele intimidatie, doping en matchfixing. De tuchtrechtspraak op
voornoemde gebieden is voorbehouden aan de aanklager, de tuchtcommissie en de commissie van
beroep van het Instituut Sportrechtspraak.
2. De tuchtcommissie, waaronder de tuchtrechters, en de commissie van beroep zijn de bevoegde
organen binnen de KNZB tot het uitoefenen van de tuchtrechtspraak, te weten het oordelen over
overtredingen van bepalingen van de statuten, reglementen en/of besluiten van de organen van
de KNZB, waarop tuchtrechtelijke sancties zijn gesteld en het opleggen van de sancties
respectievelijk tot het uitoefenen van de tuchtrechtspraak met betrekking tot zaken, die
tengevolge van een ingesteld hoger beroep aan haar oordeel worden onderworpen.
3. Het lid van een enkelvoudige kamer voor de behandeling van tuchtzaken in eerste aanleg draag t
de titel van tuchtrechter.
4. De tuchtrechter is bevoegd om in eerste instantie kennis te nemen van en te oordelen over de in
het reglement tuchtrechtspraak nader omschreven overtredingen, die zijn begaan vóór, tijdens of
na waterpolowedstrijden, die zijn of worden gehouden binnen het kader van het in het
waterpoloreglement nader omschreven competitiebestel, dan wel andere wedstrijden in KNZB verband.
5. De tuchtcommissie en de commissie van beroep oefenen tevens administratieve rechtspraak uit
als bedoeld in artikel 12.
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6. De arbitrale rechtspraak wordt uitgeoefend door arbiters overeenkomstig het bepaalde in artikel
12.
7. De KNZB is verplicht een door de FINA of LEN opgelegde sanctie over te nemen en de leden
van de KNZB en de leden van leden zijn verplicht zich aan de opgelegde sanctie te houden. Een
door de FINA of LEN opgelegde sanctie die via de KNZB wordt meegedeeld, gaat eerst in na
schriftelijke mededeling daarvan aan het betreffende lid of het lid van het lid.

11 Tuchtrechtspraak van de KNZB
1.
Dit artikel is niet van toepassing op de tuchtrechtspraak van het Instituut Sportrechtspraak op het
gebied van doping, seksuele intimidatie en matchfixing.
2.
Aan de tuchtrechtspraak van de KNZB zijn naast de verenigingen, die ten tijde van het begaan
van een overtreding als bedoeld in lid 2 van dit artikel leden van de KNZB zijn en degenen, die
ten tijde van het begaan van een dergelijke overtreding in de KNZB een functie, welke dan
ook, bekleden, daaronder evenwel niet begrepen degenen, die in dienst van de KNZB een
bezoldigde functie bekleden, indien zij handelen in de uitoefening van die functie,
onderworpen zij, die ten tijde van het begaan van een overtreding als bedoeld in lid 2 van dit
artikel leden of andere aangeslotenen van leden van de KNZB zijn, alsmede degenen, die ten
tijde van het begaan van een dergelijke overtreding in deze leden van de KNZB een functie welke dan ook - bekleden, zulks op grond van het bepaalde in artikel 9 lid 8.
3.
In het algemeen zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de statuten, reglementen
en/of besluiten van organen van de KNZB.
4.
De tuchtcommissie, waaronder de tuchtrechters, alsmede de commissie van beroep van de
KNZB zijn bevoegd om in geval van overtredingen als bedoeld in lid 2 van dit artikel de in het
tuchtreglement vermelde straffen, al dan niet in combinatie, op te leggen.
5.
De competentie, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de in lid 3 genoemde
commissies, alsmede de werkwijze en procesgang bij een vereenvoudigde behandeling van
tuchtzaken voor de tuchtrechter alsmede de werkwijze en procesgang ingeval van een
overtreding ingevolge het dopingreglement worden nader geregeld in een afzonderlijk, door de
Algemene Ledenvergadering vast te stellen tuchtreglement. In dit reglement zal tevens
worden geregeld het recht van beroep tegen de in dit tuchtreglement bedoelde straffen,
alsmede het aan de leden en andere aangeslotenen van een lid van de KNZB, alsmede aan
degenen, die in de KNZB of in een lid van de KNZB een functie, welke dan ook, bekleden of
zullen bekleden, toekomende recht van beroep tegen de in lid 3 bedoelde straffen. Recht van
beroep tegen een berisping respectievelijk een ernstige berisping is uitgesloten.
6.
Gedurende de periode dat een lid geschorst is, blijft het gehouden aan zijn verplichtingen
tegenover de KNZB en heeft het tegenover de KNZB geen ander recht dan zich te verweren in
tuchtzaken, beroep in te stellen en gratie te verzoeken.
7.
De leden van de tuchtcommissie, de tuchtrechters daaronder begrepen, en de leden van de
commissie van beroep oefenen hun taak volstrekt onafhankelijk en zonder aanzien des
persoons uit. De door hen uitgeoefende functies zijn onverenigbaar met het lidmaatschap van
het bondsbestuur en zijn ook onderling onverenigbaar, met dien verstande echter dat de
tuchtrechters als leden van de tuchtcommissie wel kunnen deelnemen aan één der in het
tuchtreglement vermelde kamers van de tuchtcommissie, tenzij het een beroepszaak betreft
waarover de tuchtrechter zelf in eerste aanleg heeft geoordeeld.
8.
De functie van tuchtrechter is onverenigbaar met functies die betrekking hebben op de
organisatie van waterpolowedstrijden als vermeld onder het competitiebestel van het
waterpoloreglement. Tuchtrechters mogen evenmin persoonlijk of door één van hun functies
bij een zaak betrokken zijn, noch lid zijn van een lid van de KNZB, die bij de zaak betrokken is.
9.
Het bondsbestuur heeft de bevoegdheid opgelegde straffen geheel of gedeeltelijk kwijt te
schelden gehoord het advies van de commissie van beroep.
10. Waar in het reglement tuchtrechtspraak wordt gesproken van "het bestuur van de vereniging",
"bestuurslid van een vereniging", "secretaris van het lid van de KNZB" en/of "het bestuur van
het lid van de KNZB", wordt tevens bedoeld "het bestuur/ bestuurslid/secretaris van het
orgaan van de KNZB, die de aangeklaagde in zijn functie heeft benoemd".

12 Administratieve en arbitrale rechtspraak
1. Aan de administratieve rechtspraak zijn onderworpen geschillen naar aanleiding van beslu iten of
handelingen van:
- het bondsbestuur;
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de regio’s;
door het bondsbestuur benoemde bestuurlijke adviesraden voor zover het bestreden besluit of
handeling gebaseerd is op een zelfstandige, in het reglement genoemde, taak van de
adviesraad.
Een geschil kan alleen aanhangig gemaakt worden door een lid of een lid casu quo andere
aangeslotene van een lid van de KNZB die rechtstreeks in haar belangen is getroffen doordat:
a. het besluit of de handeling met de statuten of de reglementen strijdt;
b. de genoemde instantie bij het nemen van het besluit of bij het verrichten van de handeling van
zijn bevoegdheid kennelijk tot een ander doel gebruik heeft gemaakt dan tot de doeleinden,
waartoe die bevoegdheid gegeven is;
c. de genoemde instantie bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot het
besluit of de handeling heeft kunnen komen;
d. de genoemde instantie anderszins heeft besloten of gehandeld in strijd met enig in het
algemeen rechtsbewustzijn levend beginsel van behoorlijk bestuur.
Voorts is op verzoek van het bondsbestuur dan wel van de tuchtcommissie, de commissie van
beroep van de KNZB belast met het geven van een bindende uitleg van de reglementen voor
zover deze onvolledig of voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn.
De werkwijze en procesgang in zaken van administratieve rechtspraak wordt nader geregeld in het in
artikel 11 lid 4 bedoelde tuchtreglement.
Met uitsluiting van de burgerlijke rechter zijn aan arbitrage onderworpen alle geschillen:
a. tussen leden van de KNZB onderling en tussen één of meer leden van de KNZB enerzijds en de
KNZB anderzijds, voor zover deze geschillen samenhangen met het zwemmen in de ruimste zin
van het woord en deze geschillen niet vallen onder de administratieve als bedoeld in lid 1 van dit
artikel;
b. waaromtrent tussen partijen overeengekomen is, dat zij ter beslechting zullen worden onderworpen
aan de arbitrale rechtspraak van de KNZB.
De werkwijze en procesgang, alsmede de samenstelling van het scheidsgerecht in zaken van arbitrale
rechtspraak, worden nader geregeld in een afzonderlijk, door de Algemene Ledenvergadering vast te
stellen, reglement op de arbitrale rechtspraak.
-

2.

3.
4.

5.

13 Rechtspraak van het Instituut Sportrechtspraak
1.
Ten behoeve van de door het Instituut Sportrechtspraak in de KNZB uit te oefenen
(tucht)rechtspraak sluit de KNZB met het Instituut Sportrechtspraak een daartoe strekkende
overeenkomst in de zin van artikel 46 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, krachtens welke
overeenkomst het uitoefenen van de overeengekomen rechtspraak in de KNZB wordt opgedragen
aan het Instituut Sportrechtspraak. Het bondsbestuur doet van deze overeenkomst via een
publicatie mededeling aan de leden van de KNZB.
2.
Het bondsbestuur behoeft voor het aangaan en het wijzigen van de overeenkomst met het Instituut
Sportrechtspraak de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.
3.
Met betrekking tot de aan het Instituut Sportrechtspraak opgedragen (tucht)rechtspraak gelden de
met het Instituut Sportrechtspraak overeengekomen reglementen als de van toepassing zijnde
reglementen van de KNZB, welke reglementen door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak
worden vastgesteld en gewijzigd.
4.
De van toepassing zijnde reglementen van het Instituut Sportrechtspraak treden in de KNZB in
werking op de door het bondsbestuur met het Instituut Sportrechtspraak overeengekomen datum,
van welke datum het bondsbestuur 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 bondsbestuur doet van deze datum alsmede van de
wijzigingen in een van toepassing zijnd reglement via een publicatie mededeling aan de leden. De
KNZB is niet bevoegd zelf een wijziging in een van toepassing zijnd reglement van het Instituut
Sportrechtspraak aan te brengen.
5.
Tenzij in een reglement van het Instituut Sportrechtspraak anders is bepaald, zijn de van
toepassing zijnde reglementen van het Instituut Sportrechtspraak op de leden van de KNZB van
toepassing volgens de laatste, door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak vastgestelde
versie, zoals gepubliceerd op de website van het Instituut Sportrechtspraak.
6.
Overtredingen seksuele intimidatie worden berecht door de aanklager, de tuchtcommissie en door
de commissie van beroep met inachtneming van Tuchtreglement seksuele intimidatie van het
Instituut Sportrechtspraak. Overtredingen van dopingbepalingen worden berecht door de
aanklager, de tuchtcommissie en door de commissie van beroep met inachtneming van het
Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak met inbegrip van de daarvan deel uitmakende
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Bijlagen, waaronder - maar niet uitsluitend - de Bijlage Dispensaties en de Bijlage Whereabouts,
alsmede de door de Internationale federatie van toepassing verklaarde sportspecifieke
dopingbepalingen. Overtredingen van de matchfixingbepalingen worden berecht door de
aanklager, de tuchtcommissie en door de commissie van beroep met inachtneming van het
Matchfixingreglement van het Instituut Sportrechtspraak
In gevallen van seksuele intimidatie, doping en matchfixing gelden de in lid 6 genoemde
reglementen als de van toepassing zijnde reglementen van de KNZB, 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, alsmede de overtreding, de op te leggen straffen, de procesgang en
de rechten en verplichtingen van het in overtreding zijnde lid.
Voor de duur van de in artikel 13 lid 1 bedoelde overeenkomst zijn de aanklager, de
tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak een orgaan van de
KNZB. De aanklager, de tuchtcommissie en de commissie van beroep spreken recht in naam van
de KNZB en hun uitspraken gelden als uitspraken van de KNZB.
De KNZB vrijwaart het Instituut Sportrechtspraak, zijn bestuursleden, zijn aanklagers, 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 betreffende de KNZB.
De tuchtcommissie en de commissie van beroep kennen elk een kamer die met het behandelen
van overtredingen seksuele intimidatie is belast. De tuchtcommissie en de commissie van beroep
kennen elk een kamer die met het behandelen van een overtreding van het Dopingreglement is
belast. De tuchtcommissie en de commissie van beroep kennen elk een kamer die met het
behandelen van een overtreding van het Matchfixingreglement is belast.
Wanneer in een door de KNZB aanhangig te maken zaak regelgeving van toepassing is van de
Internationale Federatie doet het bondsbestuur hiervan uitdrukkelijk mededeling bij het aanhangig
maken van een zaak en legt het bondsbestuur de juiste versie van de desbetreffende regelgeving
van de Internationale federatie over en geeft het bondsbestuur tevens aan welke bepaling(en) naar
zijn oordeel van toepassing is/zijn.
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 KNZB als voor
de KNZB zelf.
Alle leden, organen en commissies van de KNZB zijn gehouden mede 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.
Wanneer de reglementering van de Internationale Federatie daarin voorziet, kunnen leden van de
KNZB 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.

14 Leden bijdragen
1. Leden zijn gehouden tot het betalen van contributie en andere, al dan niet periodieke, bijdragen, een
en ander vast te stellen door de Algemene Ledenvergadering.
2. De Algemene Ledenvergadering kan, op voorstel van het bondsbestuur, voor ieder lid aparte
bijdragen als bedoeld in het vorige lid vast stellen, met dien verstande dat de (uitsluitend getalsmatige)
criteria aan de hand waarvan die vaststelling als dan plaats vindt, worden opgenomen in het
Huishoudelijk Reglement.
3. In de bijdragen als bedoeld in lid 1 is een bedrag begrepen dat aan ieder van de regio’s ter
beschikking wordt gesteld. Dit bedrag is in beginsel bestemd voor de bestuurlijk organisatorische
kosten van die regio’s.

15 Einde lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. ontbinding van het lid of door het verlies van volledige rechtsbevoegdheid;
b. opzegging door het lid;
c. opzegging door het bondsbestuur namens de KNZB;
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2.

3.

4.
5.
6.

7.

d. ontzetting uit het lidmaatschap; deze straf kan slechts worden uitgesproken indien een lid van de
KNZB in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de organen van de
KNZB handelt of de KNZB op onredelijke wijze benadeelt.
Opzegging namens de KNZB kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten
voor het lidmaatschap te voldoen of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de KNZB niet nakomt of
wanneer van de KNZB redelijkerwijze niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de KNZB kan slechts schriftelijk geschieden
tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste
twee maanden.
Een opzegging in strijd met het in lid 3 bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst
toegelaten tijdstip, volgende op de datum, waartegen was opgezegd.
Een opzegging als bedoeld in artikel 9 lid 10 dient te geschieden binnen een maand nadat het
bedoelde besluit aan het lid is bekend geworden of is medegedeeld.
In afwijking van het in lid 3 bepaalde kan opzegging namens de KNZB met onmiddellijke ingang plaats
hebben indien redelijkerwijze van de KNZB niet gevergd kan worden het lidmaatschap langer te laten
voortduren.
Behalve ingeval van ontbinding wordt een lid, dat heeft opgezegd, geacht nog lid te zijn, zolang het
niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de KNZB of zijn organen, of
zolang enige aangelegenheid waarbij het betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van
een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen rechten
uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijn in beroep te gaan en
gratie te verzoeken.

16 Bondsbestuur
1. Het bestuur van de KNZB (bondsbestuur) bestaat uit minimaal zeven en maximaal negen
personen die in functie door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd.
2. In het bondsbestuur mogen niet meer dan twee leden van één lid van de KNZB zitting hebben.
3. Het bondsbestuur van de KNZB wordt gevormd door de voorzitter, de vice-voorzitter, de
penningmeester en vier of meer algemene leden. Het bestuur wijst uit haar midden de vicevoorzitter aan.
4. De algemeen directeur treedt op als secretaris van het bestuur, maar maakt daar geen deel van
uit.
5. Bij tussentijds aftreden van bondsbestuursleden, dan wel wanneer deze gedurende langere tijd
door omstandigheden hun functie niet kunnen uitoefenen, voorziet het bondsbestuur voorlopig
casu quo tijdelijk in de vacature. Indien deze plaatsvervanger lid is van de bondsraad, wordt dat
lidmaatschap opgeschort en blijft zijn functie vacant totdat daarin op de gebruikelijke wijze
voorzien is. De door het bondsbestuur in een vacature tijdelijk aangewezen bondsbestuursleden
verliezen hun functie als zodanig, zodra de Algemene Ledenvergadering in de vacature heeft
voorzien.

17 Bondsbestuurstaak
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bondsbestuur belast met het besturen van
de KNZB.
2. Indien het aantal door de Algemene Ledenvergadering benoemde leden van het bondsbestuur
beneden zes is gedaald blijft het bondsbestuur bevoegd, doch is het verplicht zo spoedig
mogelijk een Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen ter voorziening in de vacatures.
3. Het bondsbestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid adviesraden in te stellen die zijn
belast met het adviseren van het bondsbestuur of het onder verantwoordelijkheid van het
bondsbestuur uitvoeren van bepaalde onderdelen van de bestuurstaak. De leden van een
adviesraad worden door het bondsbestuur voor een periode van ten hoogste vier jaar benoemd
en kunnen te allen tijde worden ontslagen.
4. Met uitzondering ten aanzien van vergaderingen van de tuchtcommissie en de commissie van beroep
en de tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak hebben de
leden van het bondsbestuur het recht de vergaderingen van de organen en de commissies van de
KNZB bij te wonen. Zij hebben daarin een adviserende bevoegdheid.

Versie mei 2017

Deel A Statuten - 12

18 Vergaderingen van het bondsbestuur
1. Tenzij het bondsbestuur anders bepaalt, vergadert het wanneer de voorzitter, de vice-voorzitter
of twee andere bondsbestuursleden zulks verzoeken.
2. Het bondsbestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt, alle
bondsbestuursleden in het te nemen besluit zijn gekend en geen hunner zich tegen deze wijze
van besluitvorming verzet.
3. Alle besluiten, die in vergadering worden genomen, kunnen slechts worden genomen met de
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits in de betreffende vergadering
de volstrekte meerderheid van de in functie zijnde bondsbestuursleden aanwezig is, terwijl de
besluiten bedoeld in lid 2 slechts kunnen worden genomen met de volstrekte meerderheid van de
stemmen die door alle fungerende bondsbestuursleden kunnen worden uitgebracht, ongeacht of
deze stemmen alle zijn uitgebracht.
4. Blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.
5. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter zonder
tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.
6. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is
genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover
gestemd werd over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het
uitspreken van het hiervoor bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zo nodig
het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de
meerderheid van de vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of
schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
7. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door deze
aangewezen notulist notulen gehouden, die in een volgende vergadering van het bondsbestuur
worden vastgesteld.
8. De secretaris neemt de besluiten, die op de wijze als in lid 2 omschreven zijn tot stand gekomen,
in het notulenregister van de vergaderingen van het bondsbestuur op en doet daarvan in de
eerstvolgende vergadering van het bondsbestuur mededeling.

19 Vertegenwoordiging
1. De KNZB wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
- hetzij het bestuur;
- hetzij de voorzitter tezamen met de vice-voorzitter;
- hetzij de voorzitter tezamen met de penningmeester;
- hetzij de vice-voorzitter tezamen met de penningmeester.
2. Aan de penningmeester wordt door het bondsbestuur schriftelijk volmacht verleend tot het innen
van gelden en tot het beschikken over de kasgelden en de bank- en girorekeningen van de
KNZB, aan welke bevoegdheid beperkingen kunnen worden gesteld, die, mits gepubliceerd
overeenkomstig de wet, door en aan derden kunnen worden tegengeworpen.
3. Het bondsbestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering,
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen, het sluiten van overeenkomsten,waarbij de KNZB zich als borg of hoofdelijk
mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor
een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen
derden beroep worden gedaan.
4. Het bondsbestuur behoeft eveneens de voorafgaande goedkeuring van de Algemene
Ledenvergadering voor aansluiting van de KNZB bij andere organisaties.
5. Bondsbestuursleden, aan wie hetzij krachtens deze statuten, hetzij krachtens volmacht
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat
tevoren een besluit door het bondsbestuur of door de Algemene Ledenvergadering is genomen,
waarbij tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling(en) is besloten.
6. Het bondsbestuur is bevoegd, na overleg met de financiële commissie, zonodig van de door de
Algemene Ledenvergadering vastgestelde begroting af te wijken.
7. Het ontbreken van de in lid 4 bedoelde goedkeuring, het in lid 5 bedoelde besluit en de in lid 6
bedoelde bevoegdheid kan aan derden niet worden tegengeworpen.
8. Aan de voorzitter, al dan niet tezamen met een of meer andere leden van een regiobestuur, wordt
schriftelijk volmacht verleend ter vertegenwoordiging van de KNZB voor zover het betreft het vervullen
van de taken van de betreffende regio.
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20 Directeur en overig personeel
1. Het bondsbestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde werkzaamheden doen vervullen
door bezoldigd personeel.
2. Het personeel, al dan niet in vast dienstverband, staat onder leiding van een door het
bondsbestuur te benoemen algemeen directeur.
3. Het bondsbestuur mandateert de algemeen directeur schriftelijk om in en buiten rechte de KNZB
te vertegenwoordigen voor zover het dagelijkse zaken betreft. In het mandaatbesluit dient te
worden aangegeven hetgeen in deze onder dagelijkse gang van zaken wordt verstaan. De
algemeen directeur vervult zijn taak aan de hand van een door het bondsbestuur opgestelde
schriftelijke instructie en is verantwoording schuldig aan het bondsbestuur.
De algemeen directeur dan wel diens door het bondsbestuur aan te wijzen plaatsvervanger
woont de in artikel 18 bedoelde vergaderingen bij en heeft daarin een adviserende bevoegdheid.
De algemeen directeur brengt aan het bondsbestuur verslag uit van zijn werkzaamheden en die
van het overige personeel in het afgelopen boekjaar.

21 Rekening en verantwoording en financiële commissie
1.
Het bondsbestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de KNZB zodanig aantekening
te houden, dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2.
Het bondsbestuur brengt - behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene
Ledenvergadering - binnen vier maanden na afloop van het boekjaar op een Algemene
Ledenvergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden
rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke
hiervan kan, na verloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording van het
bondsbestuur in rechte vorderen.
3.
De Algemene Ledenvergadering benoemt een financiële commissie van ten minste drie
personen, welke personen geen deel mogen uitmaken van het bondsbestuur.
4.
De financiële commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bondsbestuur en
brengt aan de Algemene Ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit onder
overlegging van een verklaring van de in lid 5 bedoelde accountant omtrent de rekening en
verantwoording. De financiële commissie beperkt zich bij haar onderzoek en verslaglegging
tot het financiële deel van de begroting en afrekening. De beleidsinhoudelijke toets valt onder
de verantwoordelijkheid van de bondsraad.
5.
De financiële commissie doet zich in haar werkzaamheden bijstaan door een jaarlijks door de
Algemene Ledenvergadering op voorstel van de financiële commissie aan te wijzen
registeraccountant. De registeraccountant rapporteert zo vaak dit door het bondsbestuur of de
financiële commissie wordt verzocht aan het bondsbestuur en de financiële commissie over
de financiële toestand van de KNZB en het beheer van de penningmeester en, ten minste
éénmaal per jaar, over de door het bondsbestuur opgemaakte rekening en verantwoording.
6.
De financiële commissie kan aan het bondsbestuur voorstellen doen die zij in het belang acht
van het geldelijk beheer van de KNZB.
7.
De opdracht aan de financiële commissie kan te allen tijde door de Algemene
Ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere
commissie.
8.
Het bondsbestuur is verplicht aan de financiële commissie en aan de registeraccountant alle
door hen gewenste inlichtingen te verschaffen, hen desgewenst de kas en de waarden te
tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de KNZB te geven.
9.
Goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van de rekening en verantwoording strekt
het bondsbestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de rekening en
verantwoording blijken.
10. Het bondsbestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1, 2, 4 en 5 ten minste
zeven jaar lang te bewaren.
11. De werkwijze van de financiële commissie wordt nader geregeld bij het huishoudelijk
reglement.
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22 Regio’s
1. Regio’s zijn organen als bedoeld in artikel 2:41a Burgerlijk Wetboek.
Het bondsbestuur stelt regio’s in, heft deze op en bepaalt hun grenzen, een en ander na
ingewonnen advies van de bondsraad en de betrokken regio of regio’s.
2. Een regio heeft een eigen algemene vergadering, hierna te noemen “regioraad” en een eigen
bestuur, hierna te noemen “regiobestuur”.
3. Regio’s bezitten geen rechtspersoonlijkheid.
4. Ieder lid of bijzonder lid maakt qualitate qua deel uit van de regio binnen wier grenzen het lid of
bijzonder lid haar zetel heeft casu quo haar woonplaats heeft.

23 Rol van de regio’s
Regio’s zijn binnen hun eigen regiogrenzen belast met de uitvoering van het beleid van de KNZB.
De KNZB delegeert daartoe een deel van haar taken aan de regio’s. De uitwerking daarvan is
vastgesteld binnen HHR.

24 Regioraad
1. Het bepaalde ten aanzien van de Algemene Ledenvergadering in de artikelen 31 (samenstelling)
en 32 (besluitvorming) is mutatis mutandis van toepassing op de regioraad, met dien verstande
dat onder leden hier tevens verstaan worden bijzondere leden en dat voor “bondsbestuur”
gelezen dient te worden “regiobestuur”.
2. De door de vertegenwoordigers van een (bijzonder) lid in de regioraadvergadering voor dat lid
uitgebrachte stemmen hoeven niet eensluidend te zijn.
3. De regioraad heeft de volgende taken en bevoegdheden:
- zij stelt het regiojaarplan vast;
- zij kan besluiten tot het instellen van commissies en/of werkgroepen,
4. De regioraad heeft daarnaast alle taken en bevoegdheden die haar krachtens de wet of deze
statuten zijn toebedeeld casu quo toekomen, een en ander uitsluitend binnen de grenzen van de
regio en de delegatie.

25 Samenstelling en benoeming van het regiobestuur
1. Het regiobestuur bestaat uit een door de regioraad te bepalen aantal van ten minste vijf en ten
hoogste negen personen. Het in artikel 5 in de leden 2, 3, 4, 5, 6 en 7 bepaalde ten aanzien van een
lid van een orgaan, is mutatis mutandis van toepassing op een lid van het regiobestuur, met dien
verstande dat voor “van een lid van de KNZB” gelezen dient te worden “van een lid van de KNZB
behorende tot die betreffende regio".
2. De leden van het regiobestuur worden door de regioraad benoemd, de voorzitter in functie. Het
regiobestuur kent voorts ten minste een secretaris en een penningmeester.
3. Het regiobestuur moet dusdanig zijn samengesteld dat:
- leden van één lid van de KNZB daarin nooit te meerderheid van het aantal (vastgestelde)
regiobestuursleden kunnen uit maken;
- niet meer dan drie (3) leden van één lid van de KNZB daarin tegelijkertijd zitting kunnen hebben.

26 Taken en bevoegdheden van het regiobestuur
1. Het regiobestuur is belast met het besturen van de regio.
2. Het regiobestuur is voorts belast met het uitvoeren van de door het bondsbestuur aan de regio
gedelegeerde taken.
3. Een regiobestuur informeert het bondsbestuur onverwijld over alle aangelegenheden betreffende de
regio die het belang en het beleid van de KNZB betreffen. Indien zulks in het belang van de KNZB
noodzakelijk is, kan het bondsbestuur een regiobestuur aanwijzingen geven ten aanzien van de
uitvoering van de bestuurstaak van dat regiobestuur. Een regiobestuur is verplicht deze aanwijzingen
op te volgen.
4. Jaarlijks legt elke regiobestuur een rekening en verantwoording over het ter beschikking gestelde deel
van de bijdrage bedoeld in artikel 14 lid 3 van het afgelopen boekjaar en een begroting voor het
daarop volgende boekjaar ter goedkeuring en volgordelijk voor aan de regioraad van de regio en de
KNZB.
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5. Regiobestuursleden, aan wie krachtens een bondsbesluit, schriftelijke volmacht
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit, dan nadat
tevoren een regiobestuursbesluit of een besluit van de regiovergadering is genomen, waarbij tot het
aangaan van de betrokken rechtshandeling(en) is besloten. Overtreding hiervan kan noch door noch
aan de KNZB of wederpartij worden tegengeworpen.

27 Regioreglementen
1. Er is één regioreglement voor alle regio’s.
2. In een regioreglement worden het functioneren en de organisatie van de regioraad en het
regiobestuur nader geregeld. Het functioneren en de organisatie van de Algemene Ledenvergadering
en van het bondsbestuur dienen daarbij als leidraad.
3. Het regioreglement en alle wijzigingen daarin, behoeft, voorafgaand aan zijn vaststelling, de
schriftelijke goedkeuring van het bondsbestuur.
4. De regioreglementen morgen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten of
reglementen van de KNZB.

28 Bondsraad
1. In de bondsraad wordt het beleid van de KNZB besproken en getoetst en wordt gevraagd en
ongevraagd advies uitgebracht aan zowel het bondsbestuur als de Algemene Ledenverga dering.
De adviezen van de bondsraad worden opgesteld overeenkomstig het gevoelen van de
meerderheid van de vergadering.
2. De leden van de bondsraad worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering op
voordracht van de leden en/of de regio’s. De bondsraad bestaat uit een door het bondsbestuur
vast te stellen aantal van ten hoogste tien leden. De bondsraad benoemt uit haar midden een
voorzitter. De bondsraad komt ten minste viermaal per jaar bijeen, in ieder geval telkens
voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering(en).
3. In de vergadering van de bondsraad, welke voorafgaat aan een Algemene Ledenvergadering,
komen de volgende onderwerpen aan de orde:
a. het formuleren van de pré-adviezen omtrent alle voorstellen die in de Algemene
Ledenvergadering worden behandeld;
b. het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van adviezen in andere niet onder lid 2 en lid 3a van
dit artikel bedoelde gevallen, al dan niet op verzoek van de Algemene Ledenvergadering of
het bondsbestuur.
Deze vergadering moet uiterlijk plaatsvinden één week voorafgaande aan de oproepingstermijn
zoals deze staat vermeld in artikel 29 lid 5. In spoedeisende gevallen volgens artikel 29 lid 6 kan
deze termijn zo nodig verkort worden tot drie dagen.
4. Op verzoek van het bondsbestuur kan de bondsraad bijeenkomen voor het geven van advies.
5. Het bondsbestuur is verplicht aan de bondsraad tijdig de voor de uitoefening van diens taak
noodzakelijke inlichtingen en gegevens te verschaffen.

29 Algemene Ledenvergadering
1. Jaarlijks zal, uiterlijk in de maand april, een Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Het
bondsbestuur publiceert de datum van de Algemene Ledenvergadering uiterlijk vier maanden
voor het houden van de vergadering in het communicatie orgaan aan de leden en op de
internetsite van de KNZB.
2. De agenda van de in lid 1 bedoelde vergadering bevat ten minste:
a. vaststelling van de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering;
b. vaststelling van het inhoudelijk verslag en van de jaarverslagen van de in artikel 5 lid 3 sub e
tot en met h genoemde organen;
c. behandeling en vaststelling van de rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar;
d. vaststelling van de begroting;
e. voorziening in vacatures;
f. vaststelling casu quo evaluatie van de beleidsplannen en activiteitenplannen.
3. Naast de in lid 1 bedoelde Algemene Ledenvergadering worden Algemene Ledenvergaderingen
gehouden wanneer dit door het bondsbestuur nodig wordt geacht. Het bondsbestuur is verplicht
op een termijn van niet langer dan vier weken na een daartoe strekkend verzoek een Algemene
Ledenvergadering bijeen te roepen wanneer de bondsraad of een zodanig aantal leden als
Versie mei 2017

Deel A Statuten - 16

4.
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7.

bevoegd is tot het uitbrengen in de Algemene Ledenvergadering van ten minste één/tiende
gedeelte van de stemmen van alle leden van de KNZB dit schriftelijk aan het bondsbestuur
verzoekt. Dat laatste onder opgave van de te behandelen punten.
Het bondsbestuur is verplicht binnen veertien dagen aan het in lid 3 bedoelde verzoek gevolg te
geven, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de Algemene
Ledenvergadering kunnen overgaan en in het voorzitterschap en het secretariaat van die
vergadering kunnen voorzien.
De Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden op een door het bondsbestuur vast te
stellen plaats in Nederland en worden door of namens het bondsbestuur schriftelijk
bijeengeroepen door toezending van een oproep, die de door het bondsbestuur vastgestelde
agenda bevat, aan de leden van de KNZB, zulks met inachtneming van een oproepingstermijn
van ten minste vier weken, de dag van de verzending van de oproep en de dag van de
vergadering niet medegerekend. De agenda dient vergezeld te gaan van een toelichting door het
bondsbestuur en van de pre-adviezen van de bondsraad als bedoeld in artikel 28 lid 3 sub a.
In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van het bondsbestuur, kan de termijn van vier
weken genoemd in lid 5 worden verkort tot tien dagen en kunnen de hiervoor bedoelde adviezen
van de bondsraad zo nodig achterwege blijven.
In geval de bijeenroeping van een Algemene Ledenvergadering plaats heeft door de in lid 4
bedoelde verzoekers, heeft deze bijeenroeping plaats door plaatsing van een oproep in het
bondsblad van de KNZB met vermelding van de te behandelen punten of, indien geen bondsblad
wordt uitgegeven of plaatsing van de oproep daarin om welke reden ook binnen een redelijke
termijn niet mogelijk blijkt, door plaatsing van de oproep in ten minste één veelgelezen landelijk
dagblad met vermelding van de te behandelen punten.

30 Voorstellen en kandidaatstellingen
1. Leden van de KNZB, alsmede de organen als bedoeld in artikel 5 lid 3, hebben het recht
voorstellen ter behandeling op een Algemene Ledenvergadering in te dienen bij het
bondsbestuur. Deze voorstellen moeten, mits tijdig ingediend, op de agenda worden geplaatst.
2. De adviesraden bedoeld in artikel 17 lid 3 kunnen voorstellen ter behandeling op een Algemene
Ledenvergadering indienen bij het bondsbestuur, dat omtrent de plaatsing van deze voorstellen
op de agenda beslist.
3. Voorstellen ter behandeling in de in artikel 29 lid 1 te houden Algemene Ledenvergadering
moeten uiterlijk op één en dertig december van het voorafgaande boekjaar door het
bondsbestuur zijn ontvangen.
4. Ingeval het bondsbestuur besluit een Algemene Ledenvergadering als bedoeld in artikel 29 lid 3
te houden, moeten voorstellen ter behandeling in deze vergadering door het bondsbestuur
uiterlijk dertien weken voor de dag van de vergadering zijn ontvangen.
5. Het bondsbestuur stelt kandidaten voor de door de Algemene Ledenvergadering te benoemen
leden van het bondsbestuur en commissies, als bedoeld in artikel 5 lid 1 sub e, f, g, h en j.
Andere kandidaten kunnen tot tien dagen voor de vergadering worden voorgedragen via een
door ten minste drie leden ondertekende voordracht; deze voordracht dient tevens te bevatten of
vergezeld te gaan van een acceptatieverklaring van de betreffende kandidaat.
6. Ieder lid en iedere regio kan een of meer kandidaten voordragen voor de door de Algemene
Ledenvergadering te benoemen leden van de bondsraad. Deze voordracht dient vergezeld te
gaan van een acceptatieverklaring van de betreffende kandidaat.

31 Samenstelling Algemene Ledenvergadering
1. De Algemene Ledenvergadering wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de leden van
de KNZB, die lid van een lid van de KNZB moeten zijn, die voorzien moeten zijn van een
schriftelijke volmacht van het door hen vertegenwoordigde lid van de KNZB, alsmede de leden
van het bondsbestuur en wordt voorgezeten door de voorzitter van het bondsbestuur en bij diens
verhindering door een ander door het bondsbestuur aan te wijzen bondsbestuurslid. Aan - en
afmelding betreffende aanwezigheid bij de Algemene Ledenvergadering geschiedt bij het
bondsbestuur.
2. Ereleden, leden met de Gouden Speld, Leden van Verdienste en leden met het Bondsereteken
van de KNZB hebben het recht de Algemene Ledenvergaderingen bij te wonen. Leden, ereleden
en leden van verdienste van leden van de KNZB hebben, voorzover de plaatsruimte dit toelaat,
het recht de Algemene Ledenvergaderingen bij te wonen. Ereleden, leden met de Gouden Speld,
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leden van Verdienste en leden met het Bondsereteken van de KNZB kunnen aan de
beraadslagingen deelnemen. De overigen kunnen niet dan met toestemming van de voorzitt er
aan beraadslagingen deelnemen.
3. De leden van de bondsorganen en van de adviesraden kunnen, zulks ter beoordeling van de
voorzitter, aan de beraadslagingen deelnemen.
4. De voorzitter kan aan andere personen, dan die bedoeld in de voorgaande leden va n dit artikel,
toegang tot de Algemene Ledenvergadering verlenen.

32 Besluitvorming Algemene Ledenvergadering
1.
In de Algemene Ledenvergaderingen kan slechts stemrecht worden uitgeoefend door de in
artikel 30 bedoelde vertegenwoordigers van de leden voor het hierna aangegeven aantal
stemmen, alsmede door de leden van het bondsbestuur, die ieder één stem kunnen
uitbrengen.
Bepalend voor de berekening van het aantal stemmen is het aantal leden, daaronder
begrepen ondersteunende leden en andere aangeslotenen als bedoeld in artikel 14 lid 1, in
het voorafgaande boekjaar.
De vertegenwoordiger van elk lid brengt één stem uit voor:
a. elke groep van twintig (20) leden van achttien (18) jaar en ouder;
b. elke groep van honderd (100) leden beneden achttien (18) jaar;
c. elke groep van honderd (100) ondersteunende leden of andere aangeslotenen als bedoeld
in artikel 13 leden 1 en 3 die voor de berekening van de jaarlijkse ledenbijdrage in
aanmerking komen.
Leden die in de groepen b. en/of c. minder dan éénhonderd (100) personen tellen, doch meer
dan vierentwintig (24), krijgen voor de betreffende groep één stem. Heeft een lid in groep b. of
groep c. minder dan vijfentwintig (25) personen, dan heeft het lid voor die groep geen stem.
Indien een lid in geen der groepen voldoende personen zou hebben om één stem uit te
brengen, dan heeft dat lid één stem.
In de Algemene Ledenvergadering kan één persoon het volgende aantal stemmen uitbrengen:
a. indien hij alleen optreedt als vertegenwoordiger van één lid: alle stemmen van dat lid;
b. indien hij tevens (bij volmacht) optreedt als vertegenwoordiger van een of meer, doch
maximaal vier, andere leden: alle stemmen van de door hem vertegenwoordigde leden,
doch met een maximum van dertig (30) stemmen.
De stemgerechtigden spreken en stemmen naar eigen inzicht. De volmachtgever informeert
het bondsbestuur over een verstrekte volmacht.
2.
Ereleden, leden met de Gouden Speld, leden van Verdienste en leden met het Bondsereteken
van de KNZB hebben een adviserende bevoegdheid.
3.
Tenzij in deze statuten anders is bepaald worden alle besluiten genomen met volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
4.
Blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.
Als ongeldige stemmen worden in ieder geval aangemerkt uitgebrachte stembiljetten, die naar
het oordeel van de voorzitter:
a. ondertekend zijn;
b. onleesbaar zijn;
c. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
d. de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is;
e. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam vermelden;
f. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
5.
Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen schriftelijk door middel
van gesloten ongetekende briefjes, een en ander tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit
de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.
6.
Staken de stemmen over een voorstel, dat niet de verkiezing van personen betreft, dan is het
voorstel verworpen.
7.
Verkrijgt bij verkiezing van personen niemand bij de eerste stemming de volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan wordt een tweede stemming
gehouden; verkrijgt ook dan niemand de volstrekte meerderheid van de uitgebracht e geldige
stemmen, dan vindt een herstemming plaats tussen de twee personen, die de hoogste
stemmencijfers hebben behaald of tussen de persoon, die het hoogste stemmencijfer heeft
behaald en degene die het op één na hoogste stemmencijfer heeft behaald.
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Is op meer dan twee personen het hoogste stemmenaantal uitgebracht, of is op twee of meer
personen het één na hoogste stemmencijfer uitgebracht, dan vindt tussen hen een
tussenstemming plaats om vast te stellen wie in de herstemming komen. Staken bij de
tussenstemming of bij de herstemming de stemmen, dan beslist het lot.
Een in de Algemene Ledenvergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit
is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor
zover gestemd werd over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de
juistheid daarvan betwist, dan wordt zo nodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en
vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van d e
oorspronkelijke stemming.
Van het verhandelde in elke Algemene Ledenvergadering worden door de secretaris of door
een door deze aangewezen notulist notulen gehouden.

33 Bevoegdheden Algemene Ledenvergadering
1. Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de KNZB alle bevoegdheden toe, die niet door de
wet of de statuten aan een ander orgaan van de KNZB zijn opgedragen.
2. Door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd de leden van de in 5 lid 1 sub b, c, e tot
en met h en j genoemde organen.
3. De organisatie en de werkwijze, alsmede de taken en bevoegdheden van de organen van de
KNZB, worden met inachtneming van het in deze statuten bepaalde nader geregeld in het
huishoudelijk reglement of in afzonderlijke reglementen.
4. De reglementen die betrekking hebben op uitoefening van de sport, derhalve de sport-algemeen, zwemmen-, waterpolo-, schoonspringen-, synchroonzwemmen- en masters-reglementen, hierna
“sportreglementen” worden vastgesteld door het bondsbestuur. Vaststelling van de
sportreglementen en wijzigingen daarin heeft plaats conform het daaromtrent bepaalde in het
huishoudelijk reglement.
5. Het huishoudelijk reglement, afzonderlijke reglementen anders dan de sportreglementen en de
reglementen van het Instituut Sportrechtspraak op het gebied van doping, seksuele intimidatie en
matchfixing, worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Vaststelling van
vorenbedoelde reglementen en van wijzigingen daarin heeft plaats krachtens een besluit van de
Algemene Ledenvergadering, genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige
stemmen. Een voorstel tot vaststelling of wijziging van vorenbedoelde reglementen moet ten
minste vier weken voor de dag waarop een dergelijk voorstel in de Algemene Ledenvergadering
zal worden behandeld, schriftelijk woordelijk ter kennis van de leden worden gebracht.
6. In reglementen kunnen geldboetes worden vastgesteld wegens handelen in strijd met de
reglementen.
Deze boetes worden opgelegd door of namens het bondsbestuur, onverminderd de bevoegdheid
van degene, aan wie de boete is opgelegd, om met toepassing van het bepaalde in artikel 12 lid
1 nietigverklaring van het besluit tot oplegging van de boete te verzoeken.
7. De in de vorige leden bedoelde reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar het
bepalingen betreft die niet van dwingend recht zijn, noch met deze statuten.

34 Statutenwijziging
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Algemene
Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat in de te houden vergadering
een voorstel tot statutenwijziging zal worden behandeld.
2. Zij, die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering, waarin een voorstel tot
statutenwijziging zal worden behandeld, hebben gedaan, moeten ten minste vier weken voor de
Algemene Ledenvergadering een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na
afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten
minste twee/derde van de ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen.
4. Een wijziging van de statuten treedt eerst in werking op de eerste januari volgende op de dag
waarop hiervan een notariële akte is opgemaakt, tenzij in het betreffende besluit een ander
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tijdstip, mits liggende na het opmaken van de notariële akte van statutenwijziging wordt
vastgesteld. Ieder lid van het bondsbestuur is afzonderlijk tot het doen verlijden van deze akte
bevoegd.

35 Ontbinding en vereffening
1. De KNZB wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de Algemene
Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat in de te houden vergadering
een voorstel tot ontbinding zal worden behandeld.
2. Het bepaalde in artikel 34 lid 2 is van overeenkomstige toepassing.
3. Een besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste
twee/derde gedeelte der uitgebrachte geldige stemmen in een Algemene Ledenvergadering,
waarin zoveel leden vertegenwoordigd zijn, dat ten minste de helft van het aantal stemmen van
alle leden van de KNZB kunnen worden uitgebracht.
4. Indien in een Algemene Ledenvergadering, in welke krachtens het vorig lid een quorum vereist is,
dit quorum niet aanwezig is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet
eerder dan drie weken en niet later dan zes weken na de eerste vergadering. Deze tweede
vergadering is bevoegd het besluit tot ontbinding te nemen, mits met een meerderheid van ten
minste twee/derde gedeelte der uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het aantal stemmen,
dat ter vergadering kan worden uitgebracht.
5. Indien bij het besluit tot ontbinding geen andere vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de
vereffening door het bondsbestuur met inachtneming van de bepalingen daaromtrent in Boek 2
van het Burgerlijk Wetboek.
6. Het batig saldo na vereffening wordt aangewend voor een of meer door de Algemene
Ledenvergadering, die tot de ontbinding besluit, met volstrekte meerderheid der uitgebrachte
geldige stemmen aan te wijzen doelen met het zwemmen in verband staande.
7. Na de ontbinding blijft de KNZB voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van zijn vermogen
nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de statuten en de reglementen voor zover mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen, die van de KNZB uitgaan, moeten dan aan zijn naam worden
toegevoegd de woorden "in liquidatie".

36 Slotbepaling
In alle gevallen waarin de wet, de statuten of de reglementen van de KNZB niet voorzien, beslist het
bondsbestuur.
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