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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. de sportraad: de sportraad van de NSkiV; 

e. lidrechtspersonen: in Nederland gevestigde verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid die 

zonder winstoogmerk ten behoeve van haar leden tot doel hebben het bevorderen van de ski- en/of 

snowboardsport en aanverwante takken van sneeuwsport; 

f. het verenigingsjaar: het verenigingsjaar van de NSkiV, dat loopt van één mei tot en met dertig 

april daaropvolgend; 

g. financiële bijdrage(n): de gedifferentieerde bijdrage(n) die door de NSkiV wordt uitgekeerd aan  

lidrechtspersonen per hoofd-, gezins- en clublid; 

h. clublid: natuurlijke personen die lid zijn van een lidrechtspersoon en als zodanig het lidmaat- 

 schap van de NSkiV hebben verworven (derhalve geen hoofd- of gezinslid van de NSkiV); 

i. dienstenpakketten: de pakketten aan producten en diensten dat de NSkiV het lidrechtspersoon 

 biedt; 

j. het budget Sportstimuleringsfonds: het jaarlijks door de algemene vergadering op voorstel van 

het hoofdbestuur vast te stellen budget voor het Sportstimuleringsfonds dat voor het toekennen  

van bijdragen kan worden aangewend; 

 

 

AANMELDING LIDRECHTSPERSONEN 

 

Artikel 2 

1. Door middel van speciaal daartoe aan te vragen formulieren kan een aanvraag worden ge-

daan voor toetreding tot de NSkiV als lidrechtspersoon. Dit verzoek zal door het hoofdbe-

stuur in behandeling worden genomen wanneer: 

1 de notarieel gewaarmerkte statuten worden toegevoegd alsook een bewijs van inschrij-

ving in het verenigingsregister; 

2 de statuten niet in strijd zijn met de statuten, reglementen en besluiten van de NSkiV; 

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. De statuten van de lidrechtspersonen dienen te voldoen aan de vereisten van artikel 2:27 

Burgerlijk Wetboek en dienen tevens de bepalingen te bevatten welk de NSkiV verplicht 

stelt aan de lidrechtspersonen om in hun statuten op te nemen. 

 

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

 

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

langhebbende recht van beroep op de algemene vergadering, schriftelijk in te stellen binnen 

één maand nadat het betreffende besluit - behelzende de reden van afwijzing en verwijzing 
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naar het recht van beroep - te zijner kennis is gebracht, dan wel binnen één maand na het 

verstrijken van gemelde termijn van drie (3) maanden. 

 

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

het beroep kan worden geagendeerd. 

De algemene vergadering kan alsnog tot toelating besluiten. 

 

 

RECHTEN VAN AANGESLOTEN LIDRECHTSPERSONEN 

 

Artikel 3 

Het lidrechtspersoon heeft het recht: 

1.   op toegang tot en stemrecht op de algemene vergadering 

2. om onder de bij reglementen en besluiten vastgestelde voorwaarden voor de desbetreffende 

ski- en snowboardsport, wedstrijden en evenementen onder auspiciën voor de NSkiV te or-

ganiseren; 

3. op een door de algemene vergadering, op voorstel van het hoofdbestuur, vast te stellen gedif-

ferentieerde bijdrage voor elk hoofd-, gezins- en clublid; voor de gedurende een verenigings-

jaar toegetreden lidrechtspersonen geldt de bijdrage pro rato; 

4. tot het doen van een aanvraag uit het sportstimuleringsfonds binnen de voorwaarden die het 

reglement sportstimuleringsfonds stelt; 

5. om zich te associëren met de NSkiV door middel van door de NSkiV ter beschikking ge-

stelde uitingen en middelen onder de daarvoor gestelde voorwaarden. 

 

Artikel 4 

Zolang en indien een lid niet aan zijn contributieverplichtingen heeft voldaan kan dat lid aan zijn lid-

maatschap geen rechten ontlenen.  

 

 

VERPLICHTEN VAN AANGESLOTEN LIDRECHTSPERSONEN 

 

Artikel 5 

1. Het hoofdbestuur stelt de financiële en andere voorwaarden vast betreffende het lidmaat- 

schap het lidrechtspersoon. Deze voorwaarden behoeven de goedkeuring van de algemene verga-

dering. 

2. Het jaarlijks afnemen van een vooraf gekozen dienstenpakket van de NSkiV. Ingeval er 

geen keuze gemaakt is voor 1 mei neemt het lidrechtspersoon het basispakket af. Gedurende het 

verenigingsjaar is slechts aanpassing naar een uitgebreider pakket mogelijk.  

3. Het voldoen van de jaarlijkse bijdrage – behorend bij het gekozen dienstenpakket – aan de 

NSkiV; voor de gedurende een verenigingsjaar toegetreden lidrechtspersonen geldt de bijdrage pro 

rato.  

4. Er voor zorg te dragen dat zijn leden steeds ook lid van de NSkiV zijn. 

5. Ledenregister bij te houden; en, 

6. uiterlijk op één (1) maart van ieder jaar op een door het hoofdbestuur vastgestelde wijze 

opgave te doen van (het aantal) bij de lidrechtspersoon geregistreerde leden per 31 december van 

het afgelopen jaar. 

7. Het voldoen van de contributie voor elk clublid dat als zodanig door het desbetreffende lidrechts-

persoon bij de NSkiV is aangemeld.  

8. Wijzigingen in bestuurssamenstelling schriftelijk ter kennis te brengen aan het bureau.  

 

 



 

 

Reglement lidrechtspersonen  4 van 4  

STATUTEN LIDRECHTSPERSONEN 

 

Artikel 6 

Het lidrechtspersoon er voor dient zorg te dragen dat de eigen statuten te allen tijde voldoen aan de 

vereisten van artikel 2:27 Burgerlijk Wetboek, alsmede aan de vereisten die de NSkiV aan de statuten 

van lidrechtspersonen stelt. 

 

Artikel 7 

In de statuten van het lidrechtspersoon dient tenminste opgenomen te zijn/worden, dat: 

a. het primaire doel is het op lokaal en regionaal niveau bevorderen van de beoefening van de 

skisport en aanverwante takken van sneeuwsport met inachtneming van de belangen van de 

NSkiV; 

b. in de statuten een bepaling op te nemen houdende dat de tot haar vereniging toetredende dan 

wel toegetreden leden, zich verplichten lid te zijn dan wel te worden van de NSkiV;  

c. alleen diegenen, die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de NSkiV, lid kunnen 

zijn van de vereniging; 

d. tot het lidmaatschap van het lidrechtspersoon niet kunnen worden toegelaten degenen, die niet 

tot het lidmaatschap van de NSkiV worden toegelaten, of van wie de NSkiV het lidmaatschap 

heeft beëindigd; 

e. de statuten en reglementen van de NSkiV, de besluiten van het hoofdbestuur en/of de alge-

mene vergadering van de NSkiV, alsmede de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen 

nageleefd moeten worden; 

f.     de statuten en reglementen van het lidrechtspersoon niet in strijd mogen zijn met die van de 

NSkiV; 

g. het lidrechtspersoon voor de wijziging van de naam de voorafgaande goedkeuring behoeft van 

het hoofdbestuur van de NSkiV. 

 

Artikel 8 

Statutenwijzigingen en wijzigingen van reglementen of besluiten van de NSkiV dienen in de eigen sta-

tuten en reglementen te worden overgenomen.  

 

Artikel 9 

Van wijzigingen in de statuten en reglementen dient na het passeren van de desbetreffende notariële 

akte binnen 14 dagen in afschrift mededeling te worden gedaan aan het bureau van de NSkiV. 

 

 

VASTSTELLING EN WIJZIGING REGLEMENT LIDRECHTSPERSONEN 

 

Artikel 10 

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

Algemene Vergadering van de NSkiV. 

 

 
SLOTBEPALING 

 

Artikel 11 

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

  

 


