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DIRECTIESTATUUT  
 

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE 
 

 
 
Bij besluit van datum heeft het Hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandsche Wielren 
Unie het onderhavige directiestatuut vastgesteld.  
 
OVERWEGENDE ALS VOLGT: 
 
(A) De Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (hierna: KNWU) onderschrijft de 

beginselen van de minimale kwaliteitseisen van goed sportbestuur. 
 

(B) In dat kader wenst het Hoofdbestuur de aansturing van de werkorganisatie op het 
Uniebureau van de KNWU verder te verbeteren, alsmede een taak- en 
verantwoordelijkheidsverdeling aan te brengen tussen het Hoofdbestuur en de 
directeur van de KNWU zodat de directeur in de gelegenheid is om de dagelijkse 
leiding en vertegenwoordiging van de KNWU op adequate wijze uit te voeren.  

 
(C) Het voorgaande dient te geschieden onder de voorwaarde dat het Hoofdbestuur 

statutaire eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de directeur kan 
dragen.  

 
 
HEEFT ALS VOLGT BESLOTEN: 
 
Artikel 1 Definities 
 
Voor de toepassing van onderhavig Directiestatuut wordt verstaan onder: 
 
Algemeen Reglement  het algemeen reglement, zoals bedoeld in artikel 24 

van de Statuten, vastgesteld door het Congres op 
[datum] . 

 
Budgethouder een sporttechnisch directeur en/of een manager van 

het Uniebureau die door de Directeur wordt 
aangewezen als houder en beheerder van een Budget 
waarvoor hij verantwoordelijk is.  

 
Budget een totaalbedrag dat beschikbaar is voor het 

betreffende organisatieonderdeel in het gegeven 
begrotingsjaar dat bestemd is voor het behalen van 
een door het Congres vastgestelde bijbehorende 
prestatie c.q. voor het uitvoeren van een door het 
Congres vastgesteld beleid.  

 
Congres  de algemene vergadering van de KNWU zoals bedoeld 

in artikel 15 van de Statuten. 
 
Directeur  de ambtelijke secretaris, zonder stemrecht, van het 

Hoofdbestuur, verantwoordelijk voor de uitvoering van 
bestuursbesluiten.  

 
Directiestatuut  het onderhavige directiestatuut zoals is vastgesteld, 

door ondertekening van, het hoofdbestuur op datum. 
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Hoofdbestuur  het bestuur van de KNWU zoals bedoeld in artikel 18 

van de Statuten. 
 
KNWU De vereniging Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie, 

gevestigd te Woerden en kantoorhoudende te (3439 
ML) Nieuwegein, aan de Wattbaan 31 49, ingeschreven 
in het handelsregister onder nummer 40407194. 

 
Profiel Directeur KNWU   het profiel directeur KNWU zoals vastgesteld door … op 

datum.  
 
Profiel Hoofdbestuur KNWU het profiel hoofdbestuur KNWU zoals vastgesteld door 

… op datum.  
 
Statuten de statuten van de KNWU zoals laatstelijk gewijzigd bij 

besluit van het Congres op 27 april 2010 en vastgelegd 
bij notariële akte van 2 november 2010. 

 
Uniebureau het centrale dienstverlenend centrum van de KNWU, 

zoals bedoeld in artikel H1.1 van het Algemeen 
Reglement. 

 
Voorzitter  de voorzitter van het Hoofdbestuur zoals bedoeld in 

artikel 18 van de Statuten. 
 
 
Artikel 2 Hoofdbestuur 
 

2.1 Het Hoofdbestuur is belast met het besturen van de KNWU. Het Hoofdbestuur is 
verantwoordelijk voor de voorbereiding en totstandkoming van en toezicht op de 
uitvoering van het meerjarenbeleid van de KNWU. Onder taken van het Hoofdbestuur dient 
te worden verstaan alle taken zoals omschreven in artikel 19 van de Statuten en in artikel 
1, 2, 5 en 6 van het Profiel Hoofdbestuur. 

2.2 Het Hoofdbestuur formuleert het beleidskader, waaronder dient te worden begrepen het 
begrotingsbeleid, het vermogensbeleid, het beleggingsbeleid en het liquiditeitsbeleid. 

 
 

Artikel 3 Delegatie 
 

3.1. Het Hoofdbestuur is bevoegd zijn taken geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden 
en de daarbij behorende bevoegdheden geheel of ten dele te delegeren ex artikel 19 lid 3 
van de Statuten.  

3.2. Het Hoofdbestuur draagt in dit Directiestatuut een deel van haar taken over aan de 
Directeur c.q. delegeert een aantal bevoegdheden aan de Directeur, binnen de grenzen die 
dit Directiestatuut in het navolgende stelt en voor zover het de dagelijkse gang van zaken 
betreft. 
 
 



Directiestatuut KNWU 

11-00391110 3

Artikel 4 Directeur 
 

4.1. De Directeur wordt door het Hoofdbestuur benoemd, geschorst en ontslagen. Het 
Hoofdbestuur stelt de arbeidsvoorwaarden van de directeur vast. 

4.2. De Directeur dient zich te houden aan het Directiestatuut, de Statuten, het Algemeen 
Reglement alsmede aan het Profiel Directeur KNWU.  

4.3. Het Hoofdbestuur bepaalt de uitleg en interpretatie van het Directiestatuut, de Statuten, 
het Algemeen Reglement en het Profiel Directeur KNWU, alsmede van elke andere bepaling 
of omschrijving die het functioneren van de Directeur betreft, met inachtneming van artikel 
11.1. 

4.4. Indien de Directeur bij de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden geconfronteerd 
wordt met tegenstrijdigheden tussen de diverse statuten, reglementen en/of profielen, 
dient hij het Hoofdbestuur te verzoeken aan te geven op welke wijze de betreffende 
bepalingen dienen te worden geïnterpreteerd, als bedoeld in het vorige lid. 
 
 
Artikel 5 Taken en bevoegdheden van directeur  
 

5.1. De Directeur is verantwoordelijk voor het initiëren, ontwikkelen, formuleren, 
implementeren en evalueren van het beleid gericht op de ontwikkeling van de wielersport 
in Nederland.  

5.2. De Directeur is in het kader van het in lid 1 bepaalde, onder verantwoordelijkheid van het 
Hoofdbestuur, onder meer belast met:  
a. het leidinggeven aan de managers en (indirect) aan andere personeelsleden van het 

Uniebureau en het aansturen van de dagelijkse gang van zaken binnen het Uniebureau; 
b. de uitvoering van de besluiten van het Hoofdbestuur;  
c. de uitvoering van de besluiten van het Congres; 
d. het beheer van de eigendommen van de KNWU; 
e. het informeren en adviseren van het Hoofdbestuur over alle zaken die de KNWU 

betreffen; 
f. het aan het Hoofdbestuur verstrekken van (financiële) kwartaalrapportages, een 

(financieel) jaarverslag, managementverslagen, directieverslagen en dergelijke;  
g. het verrichten van alle overige werkzaamheden benoemd in het Algemeen Reglement, 

het Profiel Directeur KNWU, de arbeidsovereenkomst van de Directeur of die door het 
Hoofdbestuur worden opgedragen.  

5.3. De Directeur is bevoegd correspondentie, gericht aan het Hoofdbestuur, af te doen indien 
en voor zover het zaken betreft die geacht kunnen worden te behoren tot de dagelijkse 
gang van zaken c.q. de operationele uitvoering, met inachtneming van artikel 6. 

5.4. De Directeur is bevoegd tot het aannemen, schorsen en ontslaan van personeel van het 
Uniebureau, met inachtneming van artikel H3 van het Algemeen Reglement. De Directeur 
is in dat kader tevens bevoegd tot het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van het 
personeel van het Uniebureau.  

5.5. De Directeur is zelfstandig bevoegd tot het (laten) openen en sluiten van bankrekeningen 
en het verstrekken (en intrekken) van europassen en/of credit cards aan de bondscoaches 
of andere medewerkers van de KNWU. De Directeur draagt ervoor zorg dat de 
bondscoaches of andere medewerkers die van de bankpassen gebruik moeten kunnen 
maken hiertoe correct gevolmachtigd worden. De Directeur kan deze volmachten te allen 
tijde intrekken. 

5.6. De Directeur wordt bij (langdurige) ontstentenis waargenomen door één van de leden van 
het management team. Indien nodig, wordt hiervoor een volmacht verleend.  
 
 
Artikel 6 Verantwoording/informatieplicht 
 

6.1. De Directeur legt verantwoording af aan het Hoofdbestuur ten aanzien van al zijn taken en 
bevoegdheden zoals die volgen uit de Statuten, het Algemeen Reglement, het Profiel 
Directeur KNWU en het Directiestatuut.  

6.2. De Directeur heeft een informatieplicht jegens het Hoofdbestuur ten aanzien van al zijn 
taken en bevoegdheden zoals die volgen uit de Statuten, het Algemeen Reglement, het 
Profiel Directeur KNWU en het Directiestatuut.  
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Artikel 7 Vergaderingen 
 
7.1. De Directeur neemt als ambtelijk secretaris deel aan de vergaderingen van het 

Hoofdbestuur, die in beginsel eenmaal per maand plaatsvinden, zoals bepaald in artikel 
D5.1 van het Algemeen Reglement. De Directeur heeft daarbij het recht van voorstel en 
advies, maar hij heeft geen stemrecht bij het nemen van besluiten.  

7.2. De Directeur kan zich in de vergadering van het Hoofdbestuur laten bijstaan door één of 
meerdere functionarissen van het Uniebureau. De Directeur stemt dit voorafgaand aan de 
vergadering af met de Voorzitter. 

7.3. De Directeur neemt deel aan vergaderingen van het Congres, die tenminste twee maal per 
jaar plaatsvinden, zoals bepaald in artikel 16 van de Statuten. 
 
 
Artikel 8 Planning en Control 

 
8.1. De Directeur stelt ten behoeve van het Hoofdbestuur tijdig een concept jaarplan (in de 

Statuten aangemerkt als beleidsplan en/of beleidsprogramma), inclusief begroting, ten 
aanzien van het nieuwe verenigingsjaar op, teneinde dit in de najaarsvergadering door het 
Congres te laten goedkeuren c.q. vaststellen, overeenkomstig artikel 16 en 17 van de 
Statuten. 

8.2. De Directeur stelt ten behoeve van het Hoofdbestuur tijdig een (concept) jaarrekening en 
jaarverslag ten aanzien van het afgesloten boekjaar op, teneinde dit in de 
voorjaarsvergadering van het nieuwe verenigingsjaar door het Congres te laten 
goedkeuren c.q. vaststellen, overeenkomstig artikel 16 en 17 en 23 van de Statuten. 

 
 
Artikel 9 Vertegenwoordiging 
 

9.1. Het Hoofdbestuur vertegenwoordigt de KNWU zoals bepaald in artikel 20 van de Statuten. 
9.2. De Directeur is voor het uitvoeren van zijn taken en bevoegdheden, bevoegd tot het 

vertegenwoordigen van de KNWU, binnen het door het Congres vastgestelde beleidsplan 
en de door het Congres vastgestelde de begroting. 

9.3. De Directeur dient voorgenomen (meerjarige) contracten en/of investeringen met een 
cumulatief belang met een waarde van meer dan € 100.000,- ter goedkeuring aan het 
Hoofdbestuur voor te leggen, alvorens voornoemde verplichtingen worden aangegaan. 

9.4.  De Directeur is bevoegd tot verlening van een volmacht aan een Budgethouder 
strekkende tot het vertegenwoordigen van de KNWU voor het uitvoeren van hun taken en 
bevoegdheden tot een bedrag van € 10.000,--, binnen het door het Congres vastgestelde 
beleidsplan en de door het Congres vastgestelde begroting. 

9.5.  De Directeur dient de door de Budgethouder voorgenomen (meerjarige) contracten en/of 
investeringen met een cumulatieve waarde van meer dan € 10.000,-- goed te keuren 
alvorens voornoemde verplichtingen worden aangegaan.  

9.6. De aan de Directeur en Budgethouder verleende volmachten, zoals volgen uit het tweede 
tot en met het vijfde lid van dit artikel, zullen worden ingeschreven in het handelsregister. 
 
 
Artikel 10 Tegenstrijdig belang 

 
10.1. Elke schijn van tegenstrijdig belang tussen KNWU en de Directeur dient te worden 

vermeden. 
10.2. Besluiten tot het aangaan van verbintenissen waarbij tegenstrijdige belangen van de 

Directeur spelen voor KNWU en/of de Directeur, behoeven voorafgaande goedkeuring van 
het Hoofdbestuur. Dergelijke verbintenissen worden aangegaan onder de in de branche 
gebruikelijke condities en worden vermeld in het jaarverslag van de KNWU. 

10.3. Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de KNWU voornemens is een 
transactie aan te gaan met: 
a. Een rechtspersoon waarin de Directeur persoonlijk een materieel financieel belang 

houdt; 
b. Een rechtspersoon waarvan het bestuurslid in familierechtelijke betrekking staat tot de 

Directeur; 
c. Een rechtspersoon ten aanzien waarvan de Directeur een bestuurs- of toezichthoudende 

functie vervult; 
d. Een persoon tot wie de Directeur in familierechtelijke betrekking staat. 
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10.4. De Directeur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang voor KNWU en/of voor de 
Directeur terstond aan het Hoofdbestuur en verschaft daarover alle relevante informatie.  

10.5. Het Hoofdbestuur besluit buiten afwezigheid van de Directeur of er sprake is van een 
tegenstrijdig belang, of – indien sprake is van tegenstrijdig belang – de betreffende 
verbintenis wenselijk is en wie de KNWU dient te vertegenwoordigen bij het (eventueel) 
aangaan van die verbintenis. Het Hoofdbestuur is – ondanks het tegenstrijdig belang – 
bevoegd de Directeur aan te wijzen als vertegenwoordiger van de KNWU om de 
betreffende verbintenis aan te gaan.  

10.6. De Directeur dient op geen enkele wijze persoonlijk te profiteren van zijn werkzaamheden 
voor KNWU anders dan van de met hem overeengekomen beloning. 

 
 
Artikel 11 Slotbepalingen 
 

11.1. Waar het Directiestatuut strijdig is met de Statuten of het Algemeen Reglement, zullen de 
laatsten prevaleren boven de eerste. Waar het Directiestatuut strijdig is met Nederlands 
recht, zal dit laatste prevaleren. 

11.2. Indien één van de bepalingen van het Directiestatuut nietig of niet langer rechtsgeldig is, 
tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De betreffende bepaling zal 
worden vervangen door een bepaling die wel rechtsgeldig is en die zoveel mogelijk aansluit 
bij het doel en de strekking van de bepaling die wordt vervangen. 

11.3. Het Directiestatuut kan bij besluit van het Hoofdbestuur worden gewijzigd of aangevuld 
een en ander voor zover de wijziging of aanvulling niet in strijd is met de op dat moment 
geldende wet- en regelgeving, de Statuten. 

11.4. In gevallen waarin het Directiestatuut niet voorziet, beslist het Hoofdbestuur met 
inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving en de Statuten. 

11.5. Het Hoofdbestuur gaat in een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Directeur 
tevens na of het Directiestatuut nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.  

 
----------- 

 
 
 
 
 
 


