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Artikel B 1 Leden
1.1 Verenigingen, die lid van de KNZB wensen te worden, richten het verzoek daartoe

schriftelijk tot het bondsbestuur met nauwkeurige en volledige opgave van de naam van
de vereniging en de samenstelling van het bestuur en onder overlegging van gewaarmerkte
afschriften van hun statuten en huishoudelijk reglement casu quo ontwerpen daarvan.

1.2 De secretaris van de KNZB geeft van het verzoek tot het lidmaatschap kennis aan het
bestuur van de kring waartoe de betreffende vereniging zal behoren en vermeldt dit
verzoek ook in het eerstvolgende nummer van het bondsblad van de KNZB.

1.3 Bezwaren van de leden tegen een eventuele toetreding moeten binnen veertien dagen na
de publikatie van het verzoek in het bondsblad schriftelijk bij de secretaris van de KNZB
worden ingediend.

1.4 Leden van de KNZB kunnen samen per tak van sport een startgemeenschap aangaan.
1.5 Een persoon kan lid zijn van meer dan één lid van de KNZB, doch mag per tak van sport

slechts uitkomen voor één lid van de KNZB of startgemeenschap. In dit geval gelden met
betrekking tot het deelnemen aan wedstrijden de bepalingen van het sportreglement.

Artikel B 2 Verplichtingen leden
2.1 Wijzigingen in statuten van de leden moeten vooraf ter goedkeuring aan het bondsbestuur

worden ingezonden.

Artikel B 3 Ledenopgave
3.1 Elk lid is verplicht binnen twee weken na zijn toelating de opgaven omtrent zijn leden,

daaronder begrepen ondersteunende leden en andere aangeslotenen als bedoeld in artikel
A13 lid 1 van de statuten, te verstrekken, die door het bondsbestuur gevraagd worden.
Hiertoe moet gebruik gemaakt worden van door het bondsbestuur vastgestelde
formulieren.

3.2 Voor vijftien januari van ieder boekjaar dienen de leden aan het kringbestuur een opgave
in tweevoud in te zenden van degenen, die in het voorgaande boekjaar leden van het lid,
daaronder begrepen ondersteunende leden en andere aangeslotenen als bedoeld in artikel
A13 lid 1 van de statuten, zijn geweest.

3.3 Na controle zal het kringbestuur voor vijftien februari van het in het vorige lid bedoelde
boekjaar een exemplaar van de opgave aan het bondsbestuur zenden. Deze opgave dient
als basis voor het vaststellen van het aantal stemmen als bedoeld in artikel A31 lid 1 van
de statuten.

3.4 De leden zijn verplicht de door het bondsbestuur vastgestelde vragen, zoals deze op de
formulieren bedoeld in het eerste lid van dit artikel zijn afgedrukt, volledig te
beantwoorden.

3.5 De leden zijn verplicht uitsluitend ten behoeve van subsidieverzoeken, op verzoek van het
bondsbestuur, de volgende gegevens van de leden die het voorgaande boekjaar leden van
het lid, daaronder begrepen ondersteunende leden en andere aangeslotenen als bedoeld in
artikel A13 lid 1 van de statuten, zijn geweest aan het bondsbestuur te verstrekken: naam
van het lid, straat, postcode en woonplaats, geboortejaar, en activiteit of activiteiten
waaraan het lid deelneemt, te onderscheiden in zwemmen, waterpolo, schoonspringen,
synchroonzwemmen, elementair zwemmen, masters of overige activiteiten.

Artikel B 4 Depot
4.1 De leden zijn verplicht een door het bondsbestuur vast te stellen depot aan te houden,

hetwelk onder berusting van de KNZB blijft en waarop eventuele verschuldigde bedragen
kunnen worden verhaald.

4.2 Indien het depot een negatief saldo aangeeft van meer dan honderd gulden en dit niet
binnen de lopende en daarop volgende maand is aangezuiverd, zal met ingang van
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laatstbedoelde maand per maand de wettelijke rente verschuldigd zijn over het per einde
van die maand openstaand saldo, zulks onverlet het gestelde in artikel B34 lid 2a.

4.3 Het bondsbestuur is verplicht in het bondsblad mededelingen te doen over de maand(en)
waarin contributies, inleggelden waterpolo- en zwemcompetities en verlengingen van
startvergunningen in rekening zullen worden gebracht.

Artikel B 5 Boekhouding en ledenadministratie
5.1 De leden zijn verplicht een regelmatige en overzichtelijke boekhouding en administratie van

hun leden, daaronder begrepen ondersteunende leden en andere aangeslotenen als bedoeld
in artikel A13 lid 1 van de statuten, te voeren, zodanig, dat de controle daarvan over de
laatste vijf verenigingsjaren te allen tijde door het bondsbestuur, of door de daartoe door
dit bestuur aangewezen deskundige(n) kan geschieden. Het bondsbestuur is gerechtigd ten
aanzien van deze boekhouding en ledenadministratie richtlijnen voor te schrijven.

5.2 De leden zijn verplicht de boekhouding,  ledenadministratie en alle andere voor deze
controle relevante bescheiden op verzoek van het bondsbestuur voor controle ter
beschikking te stellen.

5.3 Deze controle zal als regel geschieden in de plaats waar het betreffende lid is gevestigd.

Artikel B 6 Bezit reglementen
6.1 Elk lid is verplicht tenminste één exemplaar aan te schaffen van de statuten, het

huishoudelijk reglement en de door of vanwege het bondsbestuur uit te geven sport- of
andere reglementen.

6.2 Elk lid ontvangt de als aanvulling op deze geschriften uit te geven losse aanvullings- of
wijzigingsbladen en wordt hiervoor belast met de kosten zoals die door het bondsbestuur
worden vastgesteld.

Artikel B 7 Naamgeving verenigingen
7.1 Elk lid is verplicht elke verandering in de samenstelling van het bestuur en de secretariaten

van commissies van een lid binnen twee weken na het totstandkomen van die verandering
schriftelijk ter kennis van het bondsbestuur en het betreffende kringbestuur te brengen.

7.2 Elk lid is verplicht een naam te kiezen die duidelijk afwijkend is van die van andere leden,
zulks ter beoordeling van het bondsbestuur.

7.3 Wanneer twee of meer leden een gelijkluidende naam of een geheel of bijna gelijkluidende
afkorting hebben, heeft het lid dat het langst lid van de KNZB is, het recht de ongewijzigde
naam te blijven voeren.

Artikel B 8 Verplichtingen startgemeenschappen
8.1 Elke startgemeenschap is verplicht een naam te kiezen die duidelijk afwijkend is van die

van andere startgemeenschappen en leden van de KNZB, zulks ter beoordeling van het
bondsbestuur.

8.2 Elke startgemeenschap is verplicht een naam te kiezen die duidelijk afwijkend is van die
van andere startgemeenschappen en leden van de KNZB, zulks ter beoordeling van het
bondsbestuur. 

8.3 De beheerscommissie van een startgemeenschap is tegenover de aangesloten verenigingen
verantwoordelijk voor de financiën, training, wedstrijddeelname en gedragingen van de bij
haar ingeschreven leden. 

8.4 De reglementen met betrekking tot stichting en financiering van een startgemeenschap
worden door de aangesloten verenigingen vastgesteld binnen het kader van de KNZB-
reglementen, en wel zodanig dat de aangesloten verenigingen naar buiten uit de volle
rechtspersoonlijke verantwoording dragen.  

8.5 Bij oprichting van een startgemeenschap moet de exploitatie voor ten minste 2 jaar door
de verenigingen financieel gewaarborgd zijn. 
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Artikel B 9 Voorzitter bondsbestuur
9.1 De voorzitter heeft de leiding van de Algemene Ledenvergaderingen en stelt daarin de orde

van de dag vast, behoudens het recht van de Algemene Ledenvergaderingen om daarin
verandering te brengen. De voorzitter heeft tevens de leiding van de vergaderingen van het
bondsbestuur.

9.2 De voorzitter heeft het recht de beraadslagingen te sluiten wanneer hij meent dat de
vergadering voldoende is ingelicht. Hij is echter verplicht de besprekingen te heropenen
wanneer tenminste een derde van de aanwezige stemgerechtigde leden het verlangen
daartoe kenbaar maakt.

9.3 Eén van de overige bondsbestuursleden vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

Artikel B 10 Secretaris bondsbestuur
10.1 De secretaris voert de briefwisseling, zorgt voor het houden van notulen van de bestuurs-

en Algemene Ledenvergaderingen, en brengt namens het bondsbestuur aan de Algemene
Ledenvergadering verslag uit van de werkzaamheden en de toestand waarin de KNZB
verkeert.

10.2 Dit verslag wordt tezamen met de rekening en verantwoording over het afgelopen
boekjaar, bedoeld in artikel  A20 lid 2 van de statuten, en de verslagen van de commissies,
bedoeld in artikel A16 lid 3 van de statuten, tenminste vier weken voor de Algemene
Ledenvergadering aan alle  leden, bondsorganen en bestuurlijke adviescommissies
gezonden.

Artikel B 11 Penningmeester bondsbestuur
11.1 De penningmeester beheert de geldmiddelen en bezittingen en ziet toe op een juiste

uitvoering van de financiële administratie. Hij is alleen bevoegd uitgaven te doen die het
gevolg zijn van de toepassing van de reglementen of van de uitvoering van besluiten van
de Algemene Ledenvergadering, echter alleen volgens de door de Algemene
Ledenvergadering goedgekeurde begroting voor het lopende bondsjaar. Voor het doen van
andere uitgaven is steeds de voorafgaande machtiging van het bondsbestuur nodig.

11.2 De penningmeester ontvangt van alle daarvoor in aanmerking komende bondsorganen en
commissies alle gegevens, die hij voor zijn administratie nodig heeft.

11.3 De penningmeester draagt zorg, dat de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel A20
lid 2 van de statuten wordt toegevoegd aan het verslag van de secretaris, genoemd in
artikel B10 lid 1 van dit reglement.

11.4 Bij tussentijds aftreden legt de penningmeester binnen veertien dagen na zijn aftreden
rekening en verantwoording af aan de financiële commissie.

11.5 De penningmeester belegt de saldi, die niet dadelijk gebruikt worden, op aanwijzing en
onder verantwoordelijkheid van het bondsbestuur, na advies van de financiële commissie
te hebben ingewonnen.

Artikel B 12 Taakverdeling bondsbestuur
12.1 Het bondsbestuur verdeelt onderling de overige taken.

Artikel B 13 Onverenigbaarheid bondsbestuurslidmaatschap
13.1 Het bondsbestuurslidmaatschap is onverenigbaar met iedere andere functie in bond of kring

behoudens met die van official.
13.2 Het bepaalde in het voorgaande lid is niet van toepassing op de door het bondsbestuur

tijdelijk benoemde bondsbestuursleden voor de duur van hun tijdelijk mandaat. Evenmin is
dit van toepassing op de bondsbestuursleden, die overeenkomstig het bepaalde in dit
reglement een nevenfunctie vervullen, die aan hun bestuurslidmaatschap is gekoppeld.

Artikel B 14 Kringen
14.1 Naast hetgeen daaromtrent in de statuten is vermeld, omvat de taak van het kringbestuur
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tevens:
a. het opleiden van officials en benoemen, bevorderen en afvoeren daarvan, één en

ander op advies van een door het kringbestuur te benoemen kringofficialcommissie,
conform de door het bondsbestuur gestelde richtlijnen;

b. het opleiden van scheidsrechters waterpolo en tijdopnemers/secretarissen
waterpolo; 

c.   1. het instellen van een uit ten minste drie leden bestaande
kringscheidsrechterscommissie (KSC). De leden worden op voordracht van
de vergadering van scheidsrechters uit de kring door het kringbestuur
benoemd. De taak van de KSC met betrekking tot de begeleiding en
beoordeling van, alsmede de rapportering over scheidsrechters staat
omschreven in een door het bondsbestuur vastgestelde instructie. 

2. Het benoemen, bevorderen of afvoeren van kringscheidsrechters gezien het
advies van de KSC, conform de richtlijnen van het bondsbestuur.

3. Het benoemen van tijdopnemers/secretarissen waterpolo.
4. Het benoemen van een lid van de KSC in de

districtsscheidsrechterscommissie (DSC) op voordracht van de KSC (indien
een district uit twee kringen bestaat benoemen beide kringen een derde lid
in onder l ing over leg,  doch op voordracht van de
kringscheidsrechters-commissies);

d. Het bijhouden van een bestand tijdopnemers/secretarissen waterpolo;
e. Het installeren van een DSC waarvan de samenstelling is geregeld in sub c. De

betrokken kringbesturen benoemen de voorzitter van deze commissie uit en in
overleg met de DSC. De taak van de DSC met betrekking tot begeleiding en
beoordeling van, alsmede de rapportering over scheidsrechters wordt omschreven
in een door het bondsbestuur vastgestelde instructie. De DSC doet voordrachten
tot bevordering, terugstelling of afvoering van districtsscheidsrechters aan het
bestuur van de kring waartoe de betreffende scheidsrechter behoort, conform de
richtlijnen die gesteld zijn door het bondsbestuur. Deze voordrachten moeten
vergezeld gaan van zo volledig mogelijke documentatie.

Artikel B 15 Kringvergadering
15.1 Van het in een Algemene Ledenvergadering van een kring besprokene ten aanzien van de

agenda van een Algemene Ledenvergadering van de KNZB  wordt uiterlijk  vijf dagen voor
die Algemene Ledenvergadering schriftelijk mededeling gedaan aan het bondsbestuur. Deze
mededeling dient in ieder geval een opgave te bevatten van de vertegenwoordigers van de
leden en hun plaatsvervangers die bij de Algemene Ledenvergadering van de KNZB
aanwezig zullen zijn met vermelding welke vereniging(en) zij zullen vertegenwoordigen,
alsmede het aantal stemmen dat zij daarvoor zullen uitbrengen

15.2 Eventuele amendementen op voorstellen, voorkomende op de agenda van een Algemene
Ledenvergadering, moeten tegelijk met de in lid 1 bedoelde opgave worden ingediend.

15.3 Leden van het bondsbestuur hebben het recht een Algemene Ledenvergadering van een
kring bij te wonen. De leden van het bondsbestuur kunnen, zulks ter beoordeling van de
voorzitter van de kringvergadering, aan de beraadslagingen deelnemen.

Artikel B 16 Kringbestuur
16.1 Een kringbestuur informeert het bondsbestuur onverwijld over alle aangelegenheden

betreffende de kring die het beleid van de KNZB betreffen. Zulks omvat in ieder geval de
vastgestelde notulen van de bestuursvergaderingen en de stukken ten behoeve van de
Algemene Ledenvergadering van de kring.

Artikel B 17 Kringfinanciën
17.1 De kringen heffen een kringcontributie en kunnen administratieve geldboeten opleggen als
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bedoeld in artikel B34.

Artikel B 18 Districten
18.1 De kosten van de activiteiten in districtsverband komen ten laste van de aan die

activiteiten deelnemende kringen van het district.

Artikel B 19 Bondsadviesraad
19.1 De kosten van de vergadering van de bondsadviesraad, alsmede de reiskosten van de

kringvertegenwoordigers, komen ten laste van de bondskas.

Artikel B 20 Algemene Ledenvergadering
20.1 De oproepingsbrief voor de Algemene Ledenvergadering vermeldt in welke vacatures in het

bondsbestuur moet worden voorzien, eventueel onder opgave van de door het
bondsbestuur voor elke vacature aanbevolen kandidaat.

Artikel B 21 Vaststelling ontwerpbegroting
21.1 Het bondsbestuur stelt jaarlijks na overleg met de financiële commissie een

ontwerp-begroting op, die ter goedkeuring en vaststelling aan de Algemene
Ledenvergadering wordt voorgelegd.

Artikel B 22 Reiskosten Algemene Ledenvergadering KNZB
22.1 De reiskosten van de vertegenwoordigers van de leden naar een Algemene

Ledenvergadering van de KNZB komen ten laste van de bondskas.

Artikel B 23 Financiële commissie
23.1 De financiële commissie, als genoemd in artikel A5 lid 3 sub g van de statuten kiest uit

haar midden een voorzitter. De voorzitter wijst één der leden aan voor het opmaken van
de notulen. Indien de voorzitter op een vergadering niet aanwezig is, voorziet de
vergadering in het voorzitterschap.

23.2 De financiële commissie vergadert zo vaak als de voorzitter of één van de leden dit
noodzakelijk vindt. In ieder geval komt de commissie bijeen voor het onderzoek van de
rekening en verantwoording van het bondsbestuur als bedoeld in artikel A20 lid 4 en
eveneens voor het bespreken van de ontwerp begroting voor het komende jaar als bedoeld
in artikel B21.

23.3 Ten behoeve van dit onderzoek moet de rekening en verantwoording met volledige
toelichting en het verslag van de accountant inzake zijn controlewerkzaamheden tenminste
10 dagen voor de desbetreffende vergadering in het bezit zijn van de leden van de
financiële commissie.

Artikel B 24 Bestuurlijke adviescommissies
24.1 De bestuurlijke adviescommissies als genoemd in artikel A16 lid 3 van de statuten brengen

verslag uit van hun werkzaamheden aan het bondsbestuur. Deze verslagen worden
toegevoegd aan het jaarverslag van de secretaris, bedoeld in artikel B10 lid 1 van dit
reglement.

24.2 De in lid 1 bedoelde commissies behoeven voor hun uitgaven de goedkeuring van het
bondsbestuur. Daartoe bieden zij voor één februari aan het bondsbestuur een rekening en
verantwoording over het afgelopen jaar aan en dienen zij vóór een door het bondsbestuur
te bepalen datum een begroting in voor het komende jaar ter goedkeuring. Afwijking van
deze begroting is alleen toegestaan na goedkeuring van het bondsbestuur.

24.3 Iedere kring heeft het recht jaarlijks voor vijftien januari één of meer personen voor een
benoeming tot lid van één van de in artikel A16 lid 3 van de statuten genoemde
commissies bij het bondsbestuur aan te bevelen.
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Artikel B 25 Bestuurlijke Adviescommissie Medische Zaken en Dopingpreventie
25.1 De commissie bestaat uit tenminste drie personen, die in Nederland bevoegd zijn het

beroep van arts uit te oefenen. 
25.2 De commissie heeft tot taak het verstrekken van adviezen zowel zelfstandig als in alle door

het bondsbestuur ter beoordeling aan haar voorgelegde gevallen.
25.3 De commissie is bevoegd om op verzoek van het bondsbestuur houders van

startvergunningen te onderwerpen aan haar toezicht of controle en in verband daarmede
aan betrokkenen aanwijzingen te geven. De commissie kan deze taak delegeren aan een
door haar aan te wijzen arts.

25.4 De commissie heeft tevens een taak op het gebied van doping, die verder geregeld is in
het dopingreglement.

Artikel B 26 Bestuurlijke Adviescommissie Reglementzaken
26.1 De commissie bestaat uit tenminste drie personen.
26.2 De commissie heeft tot taak het bondsbestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over

voorstellen tot reglementswijziging.

Artikel B 27 Bestuurlijke Adviescommissie Financiële Zaken 
27.1 De commissie bestaat uit tenminste drie personen.
27.2 Het lidmaatschap van deze commissie is onverenigbaar met het lidmaatschap van de

financiële commissie.
27.3 De commissie heeft tot taak het bondsbestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over

het financiële beleid van de KNZB.
27.4 De commissie signaleert, beoordeelt, interpreteert en rapporteert ter uitvoering van haar

taak ontwikkelingen op financieel gebied die van belang kunnen zijn voor de KNZB.

Artikel B 28 Bestuurlijke Adviescommissie Topsport
28.1 De commissie bestaat uit tenminste drie personen .
28.2 De commissie heeft tot taak het bondsbestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over

het topsportbeleid van de KNZB.
28.3 De commissie signaleert, beoordeelt, interpreteert en rapporteert ter uitvoering van haar

taak ontwikkelingen op het gebied van topsport die van belang kunnen zijn voor de KNZB

Artikel B 29 Bestuurlijke Adviescommissie Breedtesport
29.1 De commissie bestaat uit tenminste drie personen.
29.2 De commissie heeft tot taak het bondsbestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over

het breedtesportbeleid van de KNZB.
29.3 De commissie signaleert, beoordeelt, interpreteert en rapporteert ter uitvoering van haar

taak ontwikkelingen op het gebied van de breedtesport die van belang kunnen zijn voor de
KNZB.

Artikel B 30 Bestuurlijke Adviescommissie Regionale en Verenigingszaken
30.1 De commissie bestaat uit vijf personen.
30.2 Het lidmaatschap van de commissie is onverenigbaar met het lidmaatschap van de

bondsadviesraad.
30.3 Per district wordt een lid voor de commissie voor een periode van vier jaar benoemd door

de tot dat district behorende kringbesturen.
30.4 De commissie heeft tot taak het bondsbestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over

het beleid met betrekking tot het functioneren van en communiceren met de kringen en de
leden van de KNZB. 

30.5 De commissie signaleert, beoordeelt, interpreteert en rapporteert ter uitvoering van haar
taak ontwikkelingen op het gebied van regionale en verenigingszaken die van belang
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kunnen zijn voor de KNZB.

Artikel B 31 Bestuurlijke Adviescommissie Kaderbeleid
31.1 De commissie bestaat uit tenminste drie personen.
31.2 De commissie heeft tot taak het bondsbestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over

het beleid met betrekking tot opleidingen, kaderondersteuning en vrijwilligerswerk van de
KNZB.

31.3 De commissie signaleert, beoordeelt, interpreteert en rapporteert ter uitvoering van haar
taak ontwikkelingen op gebied van opleidingen, kaderondersteuning en vrijwilligerswerk die
van belang kunnen zijn voor de KNZB.

Artikel B 32 Financiën/inkomsten
32.1 Schenkingen, legaten en lastbevoordelingen ten behoeve van de KNZB kunnen, indien

daaraan voorwaarden of lasten zijn verbonden, door het bondsbestuur slechts worden
aanvaard na ingewonnen advies van de financiële commissie.

32.2 Erfstellingen kunnen door het bondsbestuur slechts worden aanvaard onder het voorrecht
van boedelbeschrijving.

Artikel B 33 Jaarlijkse ledenbijdrage
33.1 Alle bedragen waarnaar in dit huishoudelijke reglement en in de overige onderdelen van het

KNZB-reglement behalve het sponsoringreglement, wordt verwezen, zijn opgenomen in de
bijlage bij dit reglement. In deze bijlage wordt het basisbedrag (basisjaar = 1999), de
toegepaste index alsmede het voor het betreffende jaar berekende bedrag overeenkomstig
het bepaalde in het 5e lid van dit artikel, opgenomen.
Deze tabel wordt jaarlijks in december aangepast en gepubliceerd.

33.2  De ledenbijdrage aan de KNZB wordt vastgesteld op basis van het ledenaantal van het lid
met de volgende onderverdeling:
a. verenigingen tot en met 99 leden;
b. verenigingen van 100 tot en met 199 leden;
c. verenigingen van 200 tot en met 299 leden;
d. verenigingen van 300 tot en met 399 leden;
e. verenigingen vanaf 400 leden
met daarboven een bijdrage voor elk lid van een lid met de volgende onderverdeling:
-  onder de twaalf (12) jaar met een startvergunning ;
-  twaalf (12) jaar en ouder met een startvergunning 
- lid van een lid, niet deelnemend aan de wedstrijdsporten, ondersteunend lid en

andere aangeslotenen van een lid als bedoeld in artikel A13 lid 1 van de statuten.
33.3 Ondersteunende leden van de KNZB betalen een minimale jaarlijkse bijdrage of een bedrag

ineens voor een levenslang ondersteunend lidmaatschap.
33.4 De ledenbijdrage voor het betreffende jaar moet worden betaald:

- 70% in april van dat jaar en
- 30% in september van dat jaar.

33.5 De in dit artikel bedoelde bedragen worden ieder jaar aangepast op basis van de som van
de hierna te noemen indexcijfers gedeeld door 2. De bedragen worden afgerond op het
dichtstbijzijnde veelvoud van vijf eurocent (i 0,05);
- het indexcijfer van de CAO-lonen inclusief de bijzondere beloningen per maand

(2000=100), reeks TOTAAL (eerst gepubliceerde cijfers);
- de consumentenprijsindex totalen, reeks alle huishoudens (2000=100).
beide vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek per ultimo september van
het jaar voorafgaande aan het verenigingsjaar waarvoor deze bedragen zijn verschuldigd.

33.6 Het bepaalde in lid 5 zal mede van toepassing zijn op alle bedragen genoemd in:
a. het huishoudelijk reglement;
b. het sportreglement;
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c. het reglement tuchtrechtspraak;
d. het reglement disciplinaire rechtspraak;
tenzij deze bepaling in het betreffende reglement wordt uitgesloten

Artikel B 34 Geldboeten
34.1 Het bondsbestuur en de kringbesturen zijn bevoegd administratieve boeten op te leggen.

Het maximum van een administratieve boete is vastgelegd in de bijlage bij dit reglement.

34.2 Een boete wordt opgelegd wegens:
a. het niet tijdig voldoen van de contributie of andere verschuldigde gelden;
b. het niet juist invullen van formulieren;
c. het niet verstrekken van door of namens het bondsbestuur of kringbestuur

gevraagde inlichtingen binnen de daarvoor geldende termijn.
34.3 In alle gevallen wordt voor iedere ingegane week verzuim zonder verdere mededelingen een

boete opgelegd gelijk aan de in eerste instantie opgelegde boete als vermeld in lid 2,
ongeacht verder te nemen maatregelen.

34.4 De in dit artikel bedoelde boete-opleggingen worden als administratieve straffen
beschouwd.
Het bondsbestuur en de kringbesturen zijn bevoegd administratieve boeten op te leggen.
Het maximum van een administratieve boete is vastgelegd in de bijlage bij dit reglement.

Artikel B 35 Betalingen, voorschotten en subsidies
35.1 Voor alle betalingen aan kringen, commissies of officials kent de bond geen andere

verrekeningen dan door middel van declaraties.
35.2 Het bondsbestuur kan aan bondsinstanties een voorschot verstrekken, dat niet hoger mag

zijn dan de helft van de gelden, die de betreffende instantie van de bond te vorderen heeft.
35.3 Het bondsbestuur kan subsidies verlenen na goedkeuring door een Algemene

Ledenvergadering.

Artikel B 36 Onkosten
36.1 De fiscaal toelaatbare onkosten benevens de reiskosten, zoals deze door de bondsorganen,

bondscommissies en/of bondsofficials zijn gemaakt in het belang van de KNZB - dit
uitsluitend ter beoordeling van het bondsbestuur-, worden door de KNZB vergoed, indien
hiervoor een declaratie bij de penningmeester wordt ingediend.
Als regel geldt dat reiskosten tweede klasse openbaar vervoer worden vergoed, tenzij het
bondsbestuur anders beslist.

36.2 In het algemeen dient op de voor de KNZB voordeligste wijze te worden gereisd, dit
uitsluitend ter beoordeling van het bondsbestuur.

36.3 Declaraties, met inachtneming van daartoe door het bondsbestuur te geven richtlijnen,
moeten voor de vijfde dag van de maand, volgende op die waarin de kosten zijn gemaakt,
bij de penningmeester worden ingediend en zo spoedig mogelijk daarop worden voldaan,
tenzij de penningmeester de declaratie niet in orde bevindt. Hij geeft hiervan zo spoedig
mogelijk kennis aan de declarant, die daarna gedurende twee weken gelegenheid heeft tot
verweer en/of nadere toelichting.

36.4 Bij geschillen beslist het bondsbestuur in de eerstvolgende vergadering, vallende na het
verstrijken van de in lid 3 genoemde termijn van twee weken.

36.5 De definitieve afrekening volgt daarna binnen een week na de in het vorige lid bedoelde
vergadering van het bondsbestuur.

Artikel B 37 Wedstrijden
37.1 De leden van de leden van de KNZB hebben het recht, onder de bij reglementen gestelde

voorwaarden, aan de wedstrijden van de KNZB en alle open wedstrijden van de
ledenverenigingen deel te nemen.
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37.2 Ieder lid van een lid van de KNZB, dat deelneemt aan een wedstrijd als bedoeld in het
sportreglement, moet in het bezit zijn van een startvergunning tenzij in het sportreglement
anders is bepaald.

37.3 Ieder lid van een lid van de KNZB, dat deelneemt aan waterpolowedstrijden van de bond,
een district of een kring moet bovendien in het bezit zijn van een geldige KNZB-legitimatie-
kaart tenzij in het sportreglement anders is bepaald.

37.4 De wijze waarop de startvergunningen worden verstrekt alsmede de daarvoor te berekenen
administratiegelden, worden nader geregeld in het sportreglement.

37.5 De wijze waarop KNZB-legitimatiekaarten worden verstrekt, wordt nader geregeld in het
sportreglement.

37.6 Behoudens voor onderlinge wedstrijden kan een lid van een lid voor iedere sporttak slechts
door één door hem aan te wijzen lid van de KNZB voor deelneming aan wedstrijden worden
ingeschreven.

37.7 Van het bepaalde in lid 6 kan slechts worden afgeweken met voorafgaande toestemming
van het bondsbestuur, welke toestemming tenminste drie weken voor de wedstrijddatum
schriftelijk dient te worden aangevraagd.

37.8 Houders van een startvergunning, welke deel uitmaken van een vertegenwoordigende
KNZB-ploeg of op uitnodiging van de KNZB aan wedstrijden of trainingen deelnemen,
kunnen verplicht worden zich te onderwerpen aan medisch toezicht en controle.
Dit toezicht en deze controle worden op verzoek van het bondsbestuur uitgeoefend door
de bestuurlijke adviescommissie medische zaken en dopingpreventie of een door deze
commissie aan te wijzen arts.
In uitzonderlijke gevallen is het bondsbestuur gemachtigd het medische toezicht en
controle ook voor andere dan bovengenoemde personen verplicht te stellen. De naar
aanleiding van dit onderzoek en deze controle gegeven medische aanwijzingen dienen te
worden opgevolgd. 
Bij een handelen of nalaten in strijd hiermede is het bondsbestuur bevoegd de
startvergunning in te trekken.

37.9 De besturen van de leden zijn ten aanzien van de uitvoering van de reglementen van de
KNZB aansprakelijk voor de personen die zij belasten met de leiding casu quo training van
hun leden en andere aangeslotenen als bedoeld in artikel A13 lid 1 van de statuten,
ongeacht het feit of deze leiders casu quo trainers lid, of een andere aangeslotene als
bedoeld in artikel A13 lid 1 van de statuten, zijn van een lid van de KNZB.

Artikel B 38 Organisatie wedstrijden
38.1 Alle door de KNZB of door organisatorische onderdelen van de KNZB uitgeschreven

wedstrijden worden gehouden volgens bepalingen die nader zijn omschreven in het
sportreglement; voor landenwedstrijden of daarmee door het bondsbestuur gelijkgestelde
wedstrijden of  indien in het sportreglement bepaald, geldt uitsluitend het FINA-reglement.

38.2 De leden nemen, in het geval dat zij optreden als organiserende instantie bij wedstrijden
casu quo fungeren als thuisclub in geval van competitiewedstrijden, de verplichting op zich
ervoor te zorgen dat het daarbij aanwezige publiek, zijnde geen deelnemers aan de
wedstrijden, zich ordelijk gedraagt en het verloop van de wedstrijden niet verstoort.
Mochten als gevolg van een eventuele verstoring kosten voortvloeien de wedstrijd
betreffende, dan zijn zij voor deze kosten aansprakelijk.

Artikel B 39 Toestemming tot houden van wedstrijden
39.1 Wedstrijden georganiseerd door leden van de KNZB of door organisatorische onderdelen

van de KNZB mogen alleen worden uitgeschreven met toestemming van het bondsbestuur.

Artikel B 40 Vrije toegang tot wedstrijden
40.1 De leden en organisatorische onderdelen van de KNZB zijn verplicht toegang te verlenen

tot de door hen georganiseerde wedstrijden en evenementen aan bestuursleden van het
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NOC*NSF, mits deze voorzien zijn van een geldig legitimatiebewijs alsmede aan houders
van een geldige, door de KNZB verstrekte, officialkaart.

40.2 Het bondsbestuur is gerechtigd ten aanzien van bepaalde zwemevenementen andere
maatregelen te nemen, die vooraf gepubliceerd dienen te worden in het bondsblad en wel
minstens vier weken voorafgaande aan het desbetreffende evenement.

40.3 Zij, die op grond van bovenstaande vrij toegang ontvangen, dienen, indien gewenst, de
administratie- en/of verzendkosten te betalen.

Artikel B 41 Benoeming officials
41.1 Het kringbestuur benoemt de officials wier bevoegdheden in het sportreglement zijn

omschreven, zulks met inachtneming van het gestelde in artikel B14 van het huishoudelijk
reglement.

Artikel B 42 Slotbepalingen
42.1 Indien geen bondsblad wordt uitgegeven moet in alle artikelen van dit reglement, waarin

gesproken wordt van "bondsblad", gelezen worden: " informatiebulletin, openbare
publicatie of rondschrijven (schriftelijk of langs electronische weg) aan alle leden,
bondsorganen, bondscommissies of officials."

Artikel B 43 Ingangsdatum
43.1 Dit gewijzigde reglement treedt in werking op 15 juni tweeduizendvier.


