R3.

Reglement van de Controleraad als bedoeld in Artikel 18
lid 4 van de statuten van het Koninklijk Nederlands
Watersportverbond ("Watersportverbond")

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 21 november 2009

Artikel 1 – Benoemingsprocedure
1.
2.

3.

4.

5.

De benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden van de Controleraad geschiedt
door de Algemene vergadering uit de leden van de leden van het Watersportverbond.
(statuten Artikel 18 lid 4)
De Controleraad bestaat uit een door de Algemene vergadering vast te stellen aantal van
tenminste drie en ten hoogste zeven personen, alsmede uit twee plaatsvervangende leden
(statuten Artikel 18 lid 4). De Controleraad doet een voorstel aan de Algemene vergadering
omtrent het aantal leden.
Het bestuur van het Watersportverbond stelt op voorstel van de Controleraad en met in
achtneming van het daaromtrent in Artikel 18 lid 4 van de statuten bepaalde een rooster van
aftreden op.
Vacatures in de Controleraad worden middels de Nieuwsbrief aan de leden van het
Watersportverbond kenbaar gemaakt onder vermelding van het profiel waaraan het
desbetreffende (plaatvervangende) lid dient te voldoen. De Controleraad voert gesprekken
met degenen die belangstelling hebben voor deze functie. Zowel een lid van het
Watersportverbond als de Controleraad hebben het recht om met in achtneming van het
bepaalde in het eerste lid van dit artikel personen voor benoeming voor te dragen. Ingeval
meerdere personen voor benoeming zijn voorgedragen kan de Controleraad aan de
Algemene vergadering een aanbeveling doen omtrent de volgorde van voorkeur.
De Controleraad stelt met in achtneming van het ter zake in de statuten bepaalde een profiel
op van de leden van de Controleraad.

Artikel 2 – Functies
1.
2.

De Controleraad wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan en kan voor elk
hunner een plaatsvervanger aanwijzen.
Voorts kan de Controleraad leden van de Controleraad belasten met een bijzondere
taakopdracht betrekking hebbende op één of meer van de in de statuten aan de Controleraad
opgelegde taken en bevoegdheden.

Artikel 3 - Vergaderingen van de Controleraad
1.

2.

3.

De Controleraad vergadert zo vaak als de voorzitter of ten minste twee andere leden van de
Controleraad zulks wensen, doch tenminste twee maal per jaar. Een vergadering van de
Controleraad wordt in ieder geval gehouden voorafgaande aan een bijeenkomst met het
bestuur van het Watersportverbond als bedoeld in Artikel 6. van dit reglement ter
voorbereiding van het overleg.
De bijeenroeping van de vergaderingen van de Controleraad geschiedt schriftelijk door de
secretaris van de Controleraad op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van
oproeping en de dag van vergadering niet meegerekend, onder opgave van de te behandelen
onderwerpen. Indien werd gehandeld in strijd met het hiervoor in dit lid bepaalde, kan de
Controleraad niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige leden
van de Controleraad vóór het tijdstip van de vergadering schriftelijk hebben verklaard zich niet
tegen de besluitvorming te verzetten.
Leden en plaatsvervangende leden van de Controleraad hebben toegang tot de
vergaderingen van de Controleraad. Plaatsvervangende leden mogen daarin het woord
voeren, doch zij hebben geen stemrecht. Over toelating van andere personen dan de leden en

4.
5.
6.

de plaatsvervangende leden beslist de voorzitter.
Een lid van de Controleraad kan zich door een bij geschrift door hem daartoe gevolmachtigd
medelid van de Controleraad ter vergadering doen vertegenwoordigen.
Onder "schriftelijk" of "geschrift" wordt in dit artikel verstaan elk via gangbare
communicatiekanalen overgebracht en op schrift of afdrukbaar ontvangen bericht.
De voorzitter,of bij zijn afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter, leidt de vergaderingen van
de Controleraad. Bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de plaatsvervangend voorzitter
voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

Artikel 4 - Besluitvorming
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Met in achtneming van het bepaalde in de tweede volzin van dit lid bepaalt de voorzitter van
de vergadering de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met
dien verstande dat op verzoek van twee of meer leden van de Controleraad stemmingen
schriftelijk geschieden. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk.
Voor zover in dit reglement geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle
besluiten van de Controleraad genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
Ieder lid van de Controleraad is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen
worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De Controleraad kan slechts geldige besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste de
helft van de leden van de Controleraad aanwezig of vertegenwoordigd is.
Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de
uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen
besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt
onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist,
dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
Van het verhandelde in de vergaderingen van de Controleraad worden door de secretaris of
door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen
gehouden. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en
worden ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend.
De Controleraad kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle leden
van de Controleraad in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen
schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een
besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle leden van de Controleraad
zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluit
wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt
vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering wordt
ondertekend. Het aldus vastgestelde relaas wordt tezamen met de in de eerste zin van dit lid
bedoelde stukken bij de notulen gevoegd. Artikel 3 lid 5 is van toepassing omtrent het in dit lid
bepaalde.
De Controleraad is verplicht de in het voorafgaande lid bedoelde bescheiden en gedurende
zeven jaar te bewaren.

Artikel 5 – Informatieverstrekking
1.

2.

Het bestuur van het Watersportverbond stelt de besluitenlijst, de kaderbrief en het
meerjarenbeleidplan binnen vijf werkdagen nadat deze door het bestuur zijn vastgesteld ter
beschikking van de Controleraad. Ingeval de besluitenlijst daartoe aanleiding geeft dient het
bestuur van het Watersportverbond op eerste verzoek van de Controleraad een exemplaar
van de onverkorte notulen van de bestuursvergadering waarin de desbetreffende besluiten
zijn genomen binnen vijf werkdagen na ontvangst van dit verzoek ter beschikking van de
Controleraad te stellen.
Het bestuur van het Watersportverbond is voorts verplicht de Controleraad ten behoeve van
zijn onderzoek alle door hem gewenste inlichtingen te verschaffen, hem desgewenst de kas
en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van het
Watersportverbond voor raadpleging beschikbaar te stellen (statuten Artikel 18 lid 7).

3.

4.

5.

Het bestuur van het Watersportverbond is verder gehouden omtrent het gevoerde beleid daaronder begrepen het financiële beleid - en de algemene gang van zaken in het
Watersportverbond de Controleraad desgevraagd onverwijld nader te informeren.
Het bestuur van het Watersportverbond informeert de Controleraad ongevraagd over de in het
vorige lid bedoelde feiten en omstandigheden indien het bestuur bezien vanuit het algemeen
belang van het Watersportverbond en gelet op de specifieke functie van de Controleraad van
mening is of bij een juiste afweging zou behoren te zijn dat deze informatie aan de
Controleraad ter kennis gebracht dient te worden.
Ingeval het bestuur van het Watersportverbond de Controleraad niet binnen twee weken na
een schriftelijk verzoek daartoe de gewenste inlichtingen verschaft, de in lid 2. bedoelde zaken
toont of ter beschikking stelt dan wel de Controleraad nader informeert dient het bestuur van
het Watersportverbond medewerking te verlenen dan wel de medewerkers van het
Watersportverbond te gelasten hun medewerking te verlenen aan een op verzoek van de
Controleraad op te roepen extra Algemene vergadering.

Artikel 6 - Periodiek overleg met het bestuur van het Watersportverbond
1.

2.

Tweemaal per jaar komt (een afvaardiging van) de Controleraad met een afvaardiging van het
bestuur van het Watersportverbond bijeen: eenmaal in het voorjaar voorafgaande aan de
"Jaarvergadering" ter behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag van het afgelopen
jaar en eenmaal in het najaar voorafgaande aan de "Najaarsvergadering" ter behandeling van
de jaarplannen en de begroting van het komende jaar. De afvaardiging van het bestuur
bestaat in ieder geval uit de voorzitter en de penningmeester. In de bijeenkomst in het
voorjaar is de registeraccountant van het Watersportverbond ook aanwezig.
Op verzoek van de Controleraad of het bestuur van het Watersportverbond kunnen ook
andere bijeenkomsten dan in het vorige lid bedoeld worden gehouden voor nader overleg.

Artikel 7 - Verslagen van de Controleraad
1.

2.

De Controleraad zal in de Algemene vergadering verslag uitbrengen van zijn werkzaamheden
en zijn bevindingen. Het verslag van de Controleraad zal uiterlijk twee weken vóór de
desbetreffende Algemene vergadering namens de Controleraad aan de leden van het
Watersportverbond worden toegezonden.
Alvorens het verslag van de Controleraad aan de leden van het Watersportverbond toe te
zenden zal de Controleraad uiterlijk drie weken vóór de desbetreffende Algemene vergadering
dit verslag eerst aan het bestuur van het Watersportverbond ter beschikkingstellen. Het
bestuur is gerechtigd zijn zienswijze op het verslag aan de leden van het Watersportverbond
kenbaar te maken.

