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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: de lidrechtspersonen als bedoeld in de statuten van de NSkiV; 

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

april daaropvolgend; 

g. incidentele bijdragen Sportstimuleringsfonds: de bijdragen die de lidrechtspersonen bij de sport-

raad kunnen aanvragen, teneinde breedtesportgerichte activiteiten waarvoor geen andere finan-

cieringsbronnen beschikbaar zijn te kunnen ontwikkelen; 

 

 

POSITIE SPORTRAAD 
 

Artikel 2 

De sportraad van de Nederlandse Ski Vereniging is een vaste commissie van de Nederlandse Ski  

Vereniging – hierna ook te noemen NSkiV -, mist eigen rechtspersoonlijkheid en wordt hierna in dit 

reglement genoemd: “de sportraad”. 

 

De sportraad stelt een jaarplanning op voor de activiteiten die zij gaat ondernemen. Dit vormt een inte-

graal deel van het beleidsplan van de NSkiV. De sportraad legt verantwoording af aan het hoofd-be-

stuur over de door haar ontwikkelde activiteiten. Het hoofdbestuur neemt deze verantwoording op in 

haar jaarverslag en jaarrekening.  

 

 

DUUR 

 

Artikel 3 

De sportraad is ingesteld op 1 januari 2001 en duurt voor onbepaalde tijd. 

 

 

DOELSTELLING VAN DE SPORTRAAD 

 

Artikel 4 

De sportraad behartigt namens de NSkiV de in de artikelen 4 en 5 van dit reglement te noemen zaken 

op het gebied van de breedtesport voor alle binnen de NSkiV beoefende sportdisciplines. 

 

Artikel 5 

De sportraad heeft, op basis van door het hoofdbestuur van de NSkiV vast te stellen en door de Alge-

mene Vergadering van de NSkiV goed te keuren, beleids- en/of activiteitenplannen, ten doel: 

a. het bevorderen van de beoefening van de sneeuwsporten, inclusief SneeuwFit, en aanverwante 

sporten in Nederland en daarbuiten, zowel op sneeuw- als op kunstskibanen als anderszins, waar-

bij de samenvattende term sneeuwsporten betrekking heeft op alle binnen de NSkiV beoefende 

disciplines (alpineskiën, noordse disciplines, freestyleskiën, snowboarden, rolskiën etc.); 

b. het bevorderen van de ontwikkeling van producten en uitvoeren van activiteiten op het gebied van 

SneeuwFit en/of andere de beoefening van de deelname aan sneeuwsporten bevorderende activi-

teiten; 



 

 

Reglement sportraad  3 van 6 

c. het bevorderen en ondersteunen van het ontstaan en functioneren van actieve sneeuwsportvereni-

gingen in Nederland; 

d. het bevorderen van de recreatieve sneeuwsportbeoefening; 

e. het bevorderen van de ontplooiing en uitvoering van breedtesportactiviteiten op het gebied van de 

sneeuwsporten; 

f. het bevorderen van de ontplooiing en uitvoering van opleidingsactiviteiten op het gebied van de 

sneeuwsporten; 

g. het bevorderen van de organisatie van wedstrijden en kampioenschappen op lokaal, regionaal en 

nationaal niveau; 

h. het bevorderen van de samenwerking en informatie-uitwisseling op het gebied van de breedtesport 

tussen de verschillende sneeuwsporten; 

i. het onderhouden en bevorderen van samenwerkingsverbanden op breedtesportgebied met derde 

partijen; het adviseren van het hoofdbestuur van de NSkiV op breedtesportgebied. 

 

 

TAKEN SPORTRAAD 

 
Artikel 6 

De sportraad is meer in het bijzonder belast met: 

a. het bewaken van de activiteiten van degenen die actief zijn in het kader van de taakvervulling van 

de sportraad; 

b. het initiëren en stimuleren van activiteiten binnen de sportraad; 

c. het coördineren en onderling afstemmen van verschillende activiteiten binnen de sportraad; 

d. het opstellen van subregelingen en subreglementen voor zover die het functioneren van en binnen 

de sportraad bevorderen; 

e. het regelmatig overleggen met vertegenwoordigers van verenigingen en vertegenwoordigers van 

de institutionele leden van de NSkiV die de sportraad schriftelijk hebben meegedeeld op regelma-

tig contact met de sportraad prijs te stellen een en ander al dan niet in plenair verband; 

f. het onderhouden van regelmatige contacten en het waarborgen van adequate informatie-uitwisse-

ling met het hoofdbestuur en de directeur van de NSkiV; 

g. het beheer van het aan de sportraad beschikbaar gestelde budget dat jaarlijks door de Algemene 

Vergadering op voorstel van het hoofdbestuur wordt vastgesteld voor het Sportstimuleringsfonds; 

h. de zorg voor de naleving van dit reglement, eventuele subregelingen en subreglementen, alsmede 

de statuten van de NSkiV door en binnen de sportraad. 

 

 

SAMENSTELLING SPORTRAAD 
 

Artikel 7 

1. De sportraad is een uitvoerend orgaan van het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur ziet toe op een 

evenwichtige samenstelling van de sportraad. Mogelijke kandidaten kunnen door de leden aan het 

hoofdbestuur worden bekendgemaakt. 

2. De sportraad bestaat uit ten minste vier en maximaal zeven natuurlijke, meerderjarige en in Neder-

land woonachtige leden van de NSkiV. Als het aantal leden van de sportraad niet voltallig is dan 

behoudt de sportraad al haar bevoegdheden, maar wordt zo spoedig mogelijk in de vacature(s) 

voorzien. 

3. De sportraad kent een voorzitter en een vicevoorzitter, alsmede maximaal vijf leden. 

4. De leden van de sportraad worden, op bindende voordracht van het hoofdbestuur van de NSkiV, 

met inachtneming van het bepaalde in de statuten van de NSkiV, benoemd door de Algemene Ver-

gadering van de NSkiV.  

5. De voorzitter van de sportraad wordt in functie benoemd en is, overeenkomstig de statuten van de 

NSkiV, uit hoofde van zijn functie tevens lid van het hoofdbestuur van de NSkiV en is in dat 

hoofdbestuur belast met de portefeuille breedtesport. 
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6. De sportraad bepaalt, met uitzondering van taak en functie van de voorzitter, binnen de grenzen 

van dit reglement zijn eigen werkwijze en taak- en functieverdeling. 

7. Personen die werkzaamheden voor de NSkiV verrichten en daarvoor een honorarium ontvangen, 

zijn niet tot lid van de sportraad benoembaar. 

 

 

ZITTINGSDUUR EN TUSSENTIJDSE VACATURES 
 

Artikel 8 

1. Voor benoeming en herbenoeming van leden van de sportraad worden de (her)benoemingsperio-

des gevolgd, zoals deze voor het hoofdbestuur gelden en zijn vastgelegd in de statuten. 

2. Bij de instelling van de sportraad wordt een rooster van aftreden opgesteld. 

3. Leden van de sportraad treden in functie de dag nadat zij door de Algemene Vergadering van de 

NSkiV benoemd zijn. 

4. Als tussentijds een lid van de sportraad terugtreedt, voorziet de sportraad zo spoedig mogelijk in 

een tijdelijke vervulling van de ontstane vacature; tijdens de eerstvolgende Algemene Vergadering 

van de NSkiV wordt, op voordracht van het hoofdbestuur van de NSkiV in een definitieve benoe-

ming voorzien. Een tussentijds benoemd lid van de sportraad neemt op het rooster van aftreden de 

plaats in van degene in wiens plaats hij benoemd werd. Voor het overige wordt hetgeen voor het 

hoofdbestuur is vastgelegd in de statuten over zittingstermijnen gevolgd.  

 

 

DE VOORZITTER VAN DE SPORTRAAD 
 

Artikel 9 

1. De voorzitter van de sportraad is de woordvoerder van de sportraad. 

2. De voorzitter leidt de vergaderingen van de sportraad. 

3. De voorzitter kan het woordvoerderschap en de leiding van de vergadering aan de vicevoorzitter 

of een ander lid van de sportraad overdragen. 

 

 

DE VICEVOORZITTER VAN DE SPORTRAAD 
 

Artikel 10 

1. De vicevoorzitter wordt door de sportraad uit haar midden verkozen. 

2. Bij afwezigheid van de voorzitter worden de artikel 8 genoemde taken en functies waargenomen 

door de vicevoorzitter. 

 

 

EINDE LIDMAATSCHAP SPORTRAAD 
 

Artikel 11 

Het lidmaatschap van de sportraad eindigt: 

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de NSkiV; 

b. door schriftelijk bedanken; 

c. door periodiek aftreden; en 

d. door ontslag door de Algemene Vergadering van de NSkiV op bindende voordracht van het 

hoofdbestuur van de NSkiV; 

e. indien werkzaamheden voor de NSkiV worden verricht, waarvoor hij honorarium ontvangt. 
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VERGADERINGEN VAN DE SPORTRAAD 

 
Artikel 12 

1. De sportraad vergadert ten minste zes maal per jaar. 

2. De ambtelijk secretaris van de sportraad zorgt voor verslaglegging van het in de vergaderingen be-

sprokene. 

3. De sportraad beslist met gewone meerderheid van stemmen, in vergaderingen waar ten minste drie 

leden aanwezig zijn. Bij het staken der stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

4. De leden van de sportraad hebben toegang tot alle vergaderingen van door de sportraad ingestelde 

secties en afdelingen. 

 

 

GELDMIDDELEN / REKENING EN VERANTWOORDING 

 

Artikel 13 

1. Het hoofdbestuur van de NSkiV stelt, als onderdeel van de NSkiV-begroting, jaarlijks een budget 

beschikbaar aan de sportraad. 

2. Dit budget is samengesteld uit: 

- een bijdrage van minimaal € 30.000,- uit de algemene middelen van de NSkiV; 

- subsidies ten behoeve van het nagestreefde doel van het Sportstimuleringsfonds; 

- sponsorgelden die beschikbaar gesteld worden ten behoeve van het nagestreefde doel van het 

Sportstimuleringsfonds; 

- eventuele overige gelden, zoals giften. 

 

Artikel 14 

1. Het budgetbeheer wordt, binnen de kaders van door het hoofdbestuur van de NSkiV vastgestelde 

beleids- en activiteitenplannen, gevoerd door de sportraad. 

2. De ambtelijk secretaris van de sportraad zorgt voor een dusdanige administratie van aangegane 

financiële verplichtingen dat te allen tijde inzicht in de financiële situatie kan worden geboden. 

3. De sportraad is verplicht om jaarlijks binnen zes weken na afloop van het boekjaar van de NSkiV 

aan het hoofdbestuur van de NSkiV verslag uit te brengen van het door de sportraad gevoerde 

budgetbeheer. 

4. De financiële administratie wordt gevoerd door het bureau van de NSkiV. 

5. De sportraad brengt regelmatig verslag uit van haar activiteiten aan het hoofdbestuur van de 

NSkiV. 

6. De sportraad biedt bovendien jaarlijks, na afloop van het boekjaar van de NSkiV, het hoofdbestuur 

van de NSkiV een jaarverslag aan; het hoofdbestuur van de NSkiV voegt dit jaarverslag ter be-

spreking toe aan de stukken van de eerstvolgende Algemene Vergadering van de NSkiV. 

 

 

ONDERSTEUNING DOOR HET BUREAU 
 

Artikel 15 

1. Binnen de kaders van door het hoofdbestuur van de NSkiV vastgestelde beleids- en/of activiteiten-

plannen wordt de sportraad voor zover nodig of gewenst administratief, organisatorisch en be-

leidsmatig ondersteund door het bureau van de NSkiV, in het bijzonder door de ambtelijk secreta-

ris die daartoe aan de sportraad wordt toegevoegd. 

2. In overleg met de sportraad bepaalt de directeur van de NSkiV de omvang en frequentie van de 

ondersteuning door het bureau, waarvan de medewerkers verantwoording afleggen aan de direc-

teur van de NSkiV. 
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VASTSTELLING EN WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN DE SPORTRAAD 
 

Artikel 16 

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

de Algemene Vergadering van de NSkiV. 

 

 

OPHEFFING SPORTRAAD 
 

Artikel 17 

Tot opheffing van de sportraad kan slechts worden besloten door de Algemene Vergadering van de 

NSkiV, op voorstel van het hoofdbestuur van de NSkiV en na voorafgaand overleg met de sportraad. 

Opheffing van de sportraad is zonder wijziging van de statuten van de NSkiV niet  mogelijk. 

 

SLOTBEPALING 
 

Artikel 18 

In alle zaken de sportraad  betreffende die niet in dit reglement zijn geregeld, voorziet het hoofdbe-

stuur van de NSkiV. 

 


