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1.
Inleiding.
Op de Algemene vergadering van 12 december 2020 is afgesproken, dat de statuten
en het huishoudelijk reglement zullen worden gewijzigd om de volgende redenen:
●
●

●

Statuten moeten meer op hoofdlijnen geformuleerd worden en de uitwerking
kan ook in afzonderlijke reglementen.
Aansluiting bij het Instituut Sportrechtspraak voor doping, matchfixing en
seksuele intimidatie verankeren in de statuten conform het besluit van de
Algemene vergadering.
Evenzo is besloten door de Algemene vergadering om de controleraad op te
heffen en de Financiële Commissie in te stellen, die meteen van start is
gegaan op basis van een door de Algemene vergadering goedgekeurd
reglement.

Tegelijk is de notaris gevraagd om de mogelijke consequenties van de Wet Bestuur
en Toezicht Rechtspersonen en de mogelijkheden van digitale besluitvorming binnen
de vereniging te verwerken.
Daarnaast is toegezegd, dat aandacht besteed zou worden aan taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van platforms en de mogelijke aansluiting
van klassenorganisaties. Het platform wedstrijdsport heeft aangeboden om de
aansluiting van klassenorganisaties op zich te nemen en zal daartoe op termijn met
een voorstel komen.
De Werkgroep controleraad, onder voorzitterschap van Wilko Emmens, voorzitter van
de Haarlemsche Jachtclub, is in januari 2021 door het bestuur gevraagd om kritisch
naar de statuten en het huishoudelijk reglement te kijken. Zij hebben in korte tijd
commentaar geleverd en hun opmerkingen zijn zoveel mogelijk in overleg met de
notaris verwerkt.
Tijdens de Algemene vergadering van 17 mei 2021 bleek dat er nog diverse nieuwe
vragen en opmerkingen waren die buiten het bestek van een digitale vergadering
om, een nadere beantwoording en afweging vroegen. Het bestuur heeft staande de
Algemene vergadering besloten om de voorgelegde statuten en het huishoudelijk
reglement terug te trekken uit de besluitvorming.
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2.
Vervolgtraject.
De tekst van de concept statuten en het huishoudelijk reglement zijn op grond van
de input tijdens de Algemene vergadering van 17 mei 2021 op diverse punten
bijgesteld.
De belangrijkste wijzigingen naar aanleiding daarvan zijn:
Statuten:
● Artikel 6 lid 3; De verplichting voor de leden om een bepaling op te nemen, dat
de reglementen van het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR) worden
aanvaard en nagekomen vervalt en dit wordt een advies aan de verenigingen.
● Met het ISR is besproken om vooralsnog uit te gaan van de wedstrijdlicentie en
daarin de rechtsverhouding tussen sporter, Watersportverbond en het ISR vast
te leggen en verenigingen te adviseren artikel 6 lid 3 in hun statuten te
vermelden. Via de licentie ontstaat een overeenkomst tussen sporter en
Watersportverbond, waarin de sporter zich onderwerpt aan de bevoegdheid
van het ISR.
● Artikel 12; contributie: het bestuur kan slechts incidenteel een afwijkende
contributie regeling toepassen. Over structurele afwijkingen dient de
Algemene vergadering te besluiten.
● Artikel 13 lid 3; Bestuursleden kunnen niet tegelijk bestuurder zijn bij een lid of
buitengewoon lid. Dit stond eerder in het concept huishoudelijk reglement.
● Artikel 24 lid 4; De Algemene vergadering stelt ook de reglementen vast van
de Tuchtraad, Beroepsraad en Zeilraad.
● Artikel 31. Lid 5; Op voorstel van het bestuur kan een geschillencommissie met
een daar bijbehorend reglement worden ingesteld door de Algemene
vergadering, als de leden en het bestuur van het Watersportverbond daar
behoefte aan hebben.
Huishoudelijk reglement:
● De vraag of de gevraagde ledengegevens met het oog op de AGV wel
verstrekt mogen worden aan het Watersportverbond is nader onderzocht en
dit kan bevestigend worden beantwoord. Het e-mailadres is in artikel 2 lid 2
wel geschrapt.
● Naast redactionele verbeteringen, heeft de aansluiting met de statuten tot
enkele aanpassingen geleid.
● Drie leden-verenigingen kunnen voorstellen of amendementen voor de
Algemene vergadering indienen, tot uiterlijk vijf werkdagen voor de
vergadering.
● Het reglement voor digitaal vergaderen is beter ingepast en qua omvang
ingeperkt.
Voor de verenigingen is een consultatiesessie georganiseerd op 1 november jl.
waaraan deze nieuwe teksten zijn voorgelegd. Tevens is de mogelijkheid geboden
om schriftelijk te reageren.
In goed overleg kon voor de meeste punten die uit deze consultatiesessie naar voren
kwamen een oplossing gevonden worden. Dit betrof:
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Statuten:
● Artikel 6 lid 2; schrapping van verzekeringen
● Artikel 12 lid 1; incidentele aanpassen naar incidenteel
● Artikel 16 lid 10; De Algemene vergadering aanpassen naar Het bestuur
● Artikel 21 lid 1: toevoeging van bij voorkeur ook, waarmee bij voorkeur een
volmacht wordt verleend aan de bestuursleden van een lid-vereniging. Als dat
niet haalbaar is, kan de volmacht ook aan een regulier lid van een
lid-vereniging worden gegeven.
● Artikel 21 lid 5; uitbreiding artikel ter verduidelijking berekening aantal
stemmen uit te brengen op de Algemene vergadering
● Artikel 24 lid 3; benoemingstermijnen raden; uitbreiding naar 3 termijnen van 4
jaar
● Artikel 25 in relatie tot artikel 8 huishoudelijk reglement; positionering
platforms als commissie
● Artikel 31 lid 5 b; schrapping woord alsdan
Huishoudelijk reglement:
● Artikel 2 lid 2; schrapping e-mailadres en toevoeging voetnoot verplichte data
● Artikel 3 lid 6; toegang vergaderingen; uitbreiding toehoorders
De verwerking van de aansluiting van het ISR in artikel 6 in de statuten bleek de
meeste vragen en discussie op te roepen.
Aan de ene kant is de aansluiting bij het ISR een eis van NOC*NSF in het kader van de
minimale kwaliteitseisen aan de aangesloten bonden. Er zijn inmiddels 74
sportorganisaties (71 door NOC*NSF erkende nationale sportbonden) aangesloten
waaronder een grote bond als de KNVB, maar ook de KNMC (Koninklijk
Nederlandsche Motorboot Club). Aan de andere kant is het bestuur van mening, dat
we als bond het aan onszelf verplicht zijn om aan te sluiten bij het ISR en wel om de
volgende redenen:
●

●
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In het huidige tijdsgewricht is het essentieel dat als een watersporter van een
aangesloten vereniging een klacht wil indienen vanwege een seksuele
intimidatie, dit relatief laagdrempelig en op een veilige manier kan. Daarnaast
is van belang dat er een snelle follow-up plaatsvindt.
De huidige Tuchtraad m.b.t. matchfixing, doping en seksuele intimidatie wordt
vervangen door een onafhankelijk en beter toegerust orgaan. Het ISR
onderzoekt een klacht, kan op grond hiervan een schikking bewerkstelligen en,
indien nodig, een tuchtrechtelijke uitspraak doen. Het onderzoek is gratis en
onafhankelijk en het ontzorgt daarmee niet alleen het Watersportverbond,
maar vooral ook de besturen van de betrokken vereniging(en). Het
Watersportverbond en de meeste verenigingen zijn niet toegerust met de
juiste kennis en ervaring om een dergelijk onderzoek gedegen uit te voeren.
Een en ander laat overigens onverlet dat daarnaast of in plaats hiervan ook
aangifte worden gedaan bij de politie.

Verder is afgesproken dat er nader advies zou worden ingewonnen bij een
onafhankelijk Sportrechtadvocaat (gekozen is voor mr F.M. de Weger) met betrekking
tot de volgende punten:
●
●

artikel 6 en de binding van leden en de persoonlijke leden van verenigingen in
relatie tot de jurisdictie van het ISR; en
of de arbitrage van het ISR voldoet aan de vereiste waarborgen.

Het antwoord op beide vragen is dat persoonlijke leden kunnen worden gebonden
aan het ISR middels de verenigingsstatuten en de tuchtrechtprocedure van het ISR
bevat voldoende zorgvuldigheidswaarborgen.
Bovendien is de verplichting om de persoonlijke leden te binden aan het ISR middels
de statuten van de aangesloten vereniging in de nieuwe concept statuten komen te
vervallen. Dit is omgezet in een advies. Verenigingen kunnen hierover dus een eigen
afweging maken. Met het oog op de ambitie om de kwetsbare positie van
slachtoffers van seksuele intimidatie te verbeteren, hoopt het bestuur van het
Watersportverbond dat de leden opvolging zullen geven aan dit advies.
De persoonlijke leden van verenigingen, die in bezit zijn van een licentie onderwerpen
zich rechtstreeks aan de jurisdictie van het ISR.
Mede op grond van dit advies van de sportrechtadvocaat en na overleg met de
notaris, die een inhoudelijk-juridische controle op de statuten en de voorgestelde
wijzigingen heeft gedaan, zijn de statuten op een onderdeel bijgesteld nl:
● Art 6 lid 1 d is komen te vervallen, omdat de aanklager en de rechtsprekende
commissies van het ISR als organen van de vereniging gelden en haar
(relevante) besluiten al onder 6 lid 1 onder a van de statuten vallen.
Na veel beraad is gebleken, dat het bestuur niet alle formeel -juridische bezwaren bij
iedereen heeft kunnen wegnemen m.b.t. de aansluiting bij het ISR. Echter, wij vinden
het gezien het huidige tijdsgewricht niet gepast om langer te wachten met het
verbeteren van de positie van eventuele slachtoffers. Ook zijn wij van mening dat wij
als Watersportverbond in deze niet langer kunnen achterblijven bij andere
sportbonden en bij wat het NOC*NSF van ons verwacht. Wel bieden wij aan om de bij
sommige leden nog bestaande aarzelingen onder de aandacht te brengen van het
NOC*NSF en hen hierop ook om officiële reactie te vragen.
Wij zijn van mening dat het niet wenselijk is om de veel meer omvattende
aanpassing van de statuten en het huishoudelijk reglement hierop te laten wachten.
Als bestuur stellen wij dan ook voor, om als Algemene ledenvergadering de
voorliggende statuten en huishoudelijk reglement vast te stellen.
Voorafgaande aan de Algemene vergadering worden deze in het vragenuur over de
statuten en het huishoudelijk reglement toegelicht op 6 december a.s. om 20:30 uur.
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