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vastgesteld door het bestuur op 13-10-2017  

 

ALGEMEEN  

Dit algemeen reglement is onlosmakelijk verbonden met de statuten van de SFN. Al 

hetgeen is opgenomen in de statuten is leidend. Al hetgeen dat specifieke activiteiten en 

commissies betreft, wordt zo nodig bij reglement geregeld.  

ARTIKEL 1 - DEFINITIES  

SFN: Skateboard Federatie Nederland (Vereniging)  

 

NOC*NSF:  

Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie  

Het bestuur:  

Het bestuur van de SFN. 

Voorzitter van het bestuur:  

De voorzitter van het bestuur leidt het bestuur  

Commissies:  

Door het bestuur benoemde commissie, belast met in het reglement vastgestelde taken 

en bevoegdheden. Of een tijdelijke ingerichte groep met een specifieke opdracht van het 

bestuur.  

ARTIKEL 2  - BENOEMING BESTUUR  

1. Tot leden van het bestuur zijn uitsluitend benoembaar natuurlijke personen.  

2. Bij een voordracht dient te worden vermeld of de kandidaat wordt voorgedragen 

voor het voorzitterschap, dan wel, indien de kandidaat niet of niet alleen voor die 

functie wordt voorgedragen, voor welke andere functies de betrokken kandidaat 

geacht wordt geschikt te zijn. 

3. Slechts één persoon uit een gemeenschappelijke huishouding, kan deel uitmaken van 

het hoofdbestuur.  

4. Benoeming geschiedt verder met inachtneming van hetgeen is voorzien in het 

Bestuursmodel SFN.  

5. De leden van het bestuur zijn aftredend ingevolge een door haar op te stellen rooster 

van aftreden.  

6. Functieverdeling en wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk in de statuten worden 

gepubliceerd.  

ARTIKEL 3 - VERGADERORDE  
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1. Het bestuur vergadert ten minste vier (4) maal per jaar en voorts zo dikwijls als de 

voorzitter of ten minste twee (2) bestuursleden gezamenlijk dit in het belang van de 

SFN achten.  

2. Voor zover de statuten niet anders bepalen, kan het bestuur slechts rechtsgeldige 

besluiten nemen in vergaderingen waarin ten minste de helft van het totaal aantal 

bestuursleden aanwezig is.  

3. Het hoofdbestuur kan buiten vergadering rechtsgeldige besluiten nemen, mits 

schriftelijk, of per elektronisch verzonden bericht (e-mail) en met eenparigheid van 

stemmen van alle leden van het hoofdbestuur.  

4. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. Voor zover deze statuten niet anders 

bepalen, worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte 

meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staken van stemmen beslist de 

voorzitter.  

5. De voorzitter, of diegene die bij diens afwezigheid of ontstentenis een vergadering 

van het bestuur leidt, kan andere personen en organisaties tot die vergadering van 

het hoofdbestuur uitnodigen en/of toelaten.  

6. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden door of namens de 

secretaris notulen gehouden, welke door de eerstkomende vergadering van het 

hoofdbestuur worden vastgesteld.  

ARTIKEL 4 - COMMISSIES  

1. Het bestuur stelt de Skateparkencommissie en de Rijderscommissie (ook wel 

Rijdersraad) in en kan zich in zijn taak laten bijstaan door andere vaste commissies 

en door commissies ad hoc. De vaste commissies werken onder 

verantwoordelijkheid van het bestuur of onder verantwoordelijkheid van één door 

het bestuur aangewezen persoon. De vaste commissies zijn verantwoording aan het 

bestuur of de gelegeerde van het bestuur verschuldigd. 

2. Het bestuur heeft geen zeggenschap over de samenstelling van de commissies. Het 

bestuur kan hierin wel adviseren. Alleen natuurlijke personen zijn lid van de 

commissies.  

3. De taken en bevoegdheden van de vaste commissies worden door het bestuur in 

samenspraak met de commissies bepaald. De vaststelling en wijziging van taken en 

bevoegdheden van de commissies dienen bekrachtigd te worden door het bestuur. 

4. De Rijderscommissie moet er voor zorgdragen dat de verschillende disciplines 

vertegenwoordigd zijn. Ook moeten mannen en vrouwen vertegenwoordigd zijn. 

5. De Skateparkencommissie bestaat uit door de skateparken zelf benoemde 

vertegenwoordigers.  

6. De (ad hoc) commissies worden door het bestuur ingesteld en opgeheven. Het 

bestuur benoemt ook de leden en bepaalt de taken en bevoegdheden.  

7. De vaste commissies benoemen hun eigen voorzitter, op voordracht van het bestuur. 

8. Leden van de commissies kunnen te allen tijde op voordracht van het bestuur door 

een tweederde meerderheid van die commissie worden geschorst en ontslagen. \ 
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9. Het bestuur kan om dringende redenen een lid van een commissie schorsen in 

afwachting van het besluit zoals bedoeld in lid 8.  

10. Een schorsing die niet binnen zes (6) maanden wordt gevolgd door een besluit tot 

ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.  

11. Al hetgeen de commissies verder betreft (meer speciaal de nadere taakomschrijving 

van de commissie, de werkwijze van de commissie, de wijze van het overleg tussen 

de commissie en het bestuur en de zittingsduur van de leden van de commissie) 

wordt nader bij reglement geregeld.  
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ARTIKEL 5 - SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN  

1. Het bestuur kan voorlopige ontheffing verlenen c.q. toestaan van bepalingen van dit 

reglement, mits dit gemotiveerd geschiedt en uitsluitend in geval anders de belangen 

van de skateboardsport dreigen te worden geschaad. 

2. Een besluit als bedoeld in het vorig lid dient te leiden tot voorstel van aanpassing van 

het reglement voor de eerstvolgende bestuursvergadering.  

3. Alle reglementen van de SFN, alsmede bepalingen van reglementen van de SFN 

waarin dit reglement niet voorziet, blijven van kracht totdat aangaande de in die 

reglementen of bepalingen geregelde zaken besluiten zijn genomen door bevoegde 

organen van de SFN.  

4. Inzake de toepassing en de interpretatie van het vorig lid beslist bij uitsluiting het 

bestuur.  

ARTIKEL 6 - EINDVERANTWOORDELIJKHEID  

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet en een beslissing niet aan andere 

organen is opgedragen, besluit en regelt het bestuur. 


