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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. institutionele leden: de institutionele leden van de NSkiV, als bedoeld in artikel 7 van de statuten 

 van de NSkiV, wier lidmaatschap van betekenis voor de NSkiV wordt geacht. 

 

 

AANMELDING INSTITUTIONELE LEDEN 

 

Artikel 2 

1. Door middel van speciaal daartoe aan te vragen formulieren bij het Bureau van de NSkiV, 

kunnen Institutionele leden, de wens te kennen geven zich bij de NSkiV aan te sluiten. Dit 

verzoek zal door het Hoofdbestuur in behandeling worden genomen wanneer: 

1 Diegene die zich voor het institutionele lidmaatschap aanmeldt, aan geeft op grond 

waarvan zijn lidmaatschap van betekenis voor de NSkiV kan zijn; 

2 tevens is men verplicht, desgevraagd, relevante aanvullende informatie aan de NSkiV te 

verstrekken inzake de onder 1 genoemde verplichting. 

3 schriftelijk wordt verklaard dat men zich onvoorwaardelijk onderwerpt aan de statuten, 

reglementen en instructies van de NSkiV, die eveneens onvoorwaardelijk wordt erkend 

als algemeen leidende organisatie op het gebied van de Ski en snowboardsport in Ne-

derland.  

 

2. Het hoofdbestuur beslist binnen drie (3) maanden na de aanmelding over de toelating en is 

bij afwijzing verplicht dit met redenen omkleed schriftelijk ter kennis van diegene die het 

institutionele lidmaatschap heeft aangevraagd, te brengen.  

 

3.  De aansluiting wordt verleend per de eerste van de maand volgend op datum beslissing van 

het hoofdbestuur. Verlenging vindt automatisch plaats per 1 mei van elk jaar en voor de duur 

van het verenigingsjaar. 

 

4. Bij afwijzing of bij gebreke van bericht van toelating binnen voormelde termijn heeft de be-

langhebbende recht van beroep op de Algemene Vergadering van de NSkiV, 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. 

 

5. De Algemene Vergadering van de NSkiV beslist omtrent het beroep in haar eerstkomende 

bijeenkomst waar het beroep kan worden geagendeerd. De Algemene Vergadering kan als-

nog tot toelating besluiten.  

 

 

RECHTEN INSTITUTIONELE LEDEN 

 

Artikel 3 

1. De institutionele leden ontvangen het officieel orgaan van de NSkiV. 
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2. De institutionele leden hebben het recht tegen betaling van een door de NSkiV vast te stellen 

bedrag en door middel van bijlagen bij het officieel orgaan, te communiceren met de leden, 

mits, naar het oordeel van het hoofdbestuur, de belangen van de NSkiV en van andere leden 

van de NSkiV niet worden geschaad. 

 

3. De institutionele 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. 

 

4. Het hoofdbestuur is bevoegd ten behoeve van de institutionele leden rechten te bedingen en 

kan – met goedkeuring van de Algemene Vergadering - in naam van de institutionele leden 

verplichtingen aangaan. 

 

5. Zolang en indien een institutioneel lid niet aan zijn contributieverplichting heeft voldaan kan 

dat lid aan zijn lidmaatschap geen rechten ontlenen. 

 

 

VERPLICHTEN INSTITUTIONELE LEDEN 

 

Artikel 4 

1. De institutionele leden zijn verplicht hun statuten en, indien zij ingeschreven zijn in enig 

handelsregister, een bijgewerkt uittreksel uit dat register aan de NSkiV ter hand te stellen en 

alle wijzigingen terzake onmiddellijk ter kennis van de NSkiV te brengen. 

 

2. De institutionele leden zijn verplicht de samenstelling van hun bestuur en iedere wijziging 

daarin (onmiddellijk) ter kennis van de NSkiV te brengen. 

 

3. De NSkiV is steeds bevoegd de institutionele leden te verzoeken nadere informatie te ver-

schaffen omtrent hun rechtsvorm, hun eventuele statuten, hun eigenaar(s), hun vertegen-

woordiger(s) en hun activiteiten. 

 

4. Institutionele leden zijn verplicht zich te onthouden van het verrichten van die activiteiten 

die naar de mening van het hoofdbestuur in strijd zijn met de belangen van de NSkiV en/of 

leden van de NSkiV of die niet voldoen aan de door het hoofdbestuur gestelde kwaliteitsei-

sen. 

 

5. De institutionele leden zijn verplicht een door het hoofdbestuur vast te stellen bijdrage te be-

talen.  

 

6. Zolang en indien een institutioneel lid niet aan zijn contributieverplichting heeft voldaan, 

kan dat institutionele lid aan zijn institutionele lidmaatschap geen rechten ontlenen. 

 

 

OVERLEG 

 

Artikel 5 

1. De NSkiV is verplicht de institutionele leden in de gelegenheid te stellen tot periodiek over-

leg met de NSkiV. 

 

2. De frequentie van bedoeld overleg en de wijze waarin bedoeld overleg wordt gevoerd, 

wordt, nadat de institutionele leden in de gelegenheid zijn gesteld hun mening daarover te 

geven, door de NSkiV vastgesteld. 
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TOEGANG EN STEMRECHT ALGEMENE VERGADERING 

 

Artikel 6 

1. De institutionele leden hebben, indien het hoofdbestuur daartoe besluit, het recht om de bij-

eenkomsten van de Algemene Vergadering van de NSkiV bij te wonen en, indien de voorzit-

ter van een dergelijke bijeenkomst daartoe besluit, in die bijeenkomst het woord te voeren. 

 

2. De institutionele leden hebben in de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering geen 

stemrecht. 

 

 

VASTSTELLING EN WIJZIGING REGLEMENT INSTITUTIONELE LEDEN 
 

Artikel 7 

Dit reglement wordt, op voorstel van het hoofdbestuur van de NSkiV, vastgesteld en gewijzigd door de 

Algemene Vergadering van de NSkiV. 

 

 

SLOTBEPALING 
 

Artikel 8 

In alle zaken die niet in dit reglement zijn geregeld, voorziet het hoofdbestuur van de NSkiV. 

 

 


