REGLEMENT DEELNEMERSRAAD CFK
Artikel 1. Begripsbepaling

De in de statuten van Stichting Contractspelersfonds KNVB gebruikte begripsbepalingen worden
geacht deel uit te maken van dit reglement.
In aanvulling op de statuten verstaat dit reglement onder Eerste- en Eredivisiespelers: de deelnemers
die actief deelnemen aan de Nederlandse Eredivisie of Eerste divisiecompetitie. Zij vormen samen de
kiesgroep “Ere-/Eerste divisie”

Artikel 2. Samenstelling en profiel

1.

De deelnemersraad bestaat uit zes leden, onderverdeeld in drie kiesgroepen:
a. Drie leden uit de groep Ere-/Eerste divisie
b. Twee leden uit de groep uitkeringsgerechtigde contractspelers en
c.

Een lid uit de groep Beroepswielrenners.

2.

De deelnemersraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

3.

Een lid van de deelnemersraad voldoet aan het volgende profiel:
a. interesse in financiële en beleidsmatige zaken;
b. beschikbare tijd om drie maal per jaar in de avonduren te vergaderen;
c. in staat om beschikbare informatie vlot te verwerken;
d. een eigen mening en een antenne voor de meningen van de overige deelnemers;
e. een positieve instelling.
Deze profieleisen kunnen bij besluit van het Bestuur, gehoord de deelnemersraad, worden
aangevuld of gewijzigd.

Artikel 3. Zittingsduur

1.

Leden van de deelnemersraad, vertegenwoordigend de kiesgroepen Ere-/Eerste divisie en
Beroepswielrenners, worden benoemd voor een termijn van maximaal vier jaar. Een aftredend lid
is

eenmaal

herbenoembaar.

Leden

van

de

deelnemersraad,

vertegenwoordigend

de

uitkeringsgerechtigde deelnemers uit de groep van gewezen contractspelers worden gekozen
voor een termijn van twee maal vier jaar.
2.

Het lidmaatschap van de deelnemersraad eindigt aan het einde van de zittingsperiode en voorts:
a.

per direct, door het bedanken van het desbetreffende lid;

b.

per direct, door ontslag door de deelnemersraad;

c.

per direct, op het moment dat het desbetreffende lid geen overbruggingsuitkeringen meer
ontvangt;

d.

indien een lid uit de kiesgroep Ere-/Eerste divisie niet actief deelneemt aan de Nederlandse

Ere- of Eerste divisie competitie. In dat geval heeft de deelnemersraad het recht om het lid
door de CSR te laten vervangen door een deelnemer die actief deelneemt aan de
Nederlandse Ere- of Eerste divisie competitie;

e. indien drie leden uit de kiesgroep Ere-/Eerste divisie niet actief deelnemen aan de
Nederlandse Ere- of Eerste divisie competitie. In dat geval zal de CSR minimaal een lid
vervangen door een deelnemer die actief deelneemt aan de Nederlandse Ere- of Eerste
divisie competitie;
f.

door overlijden.

3. Ontslag door de deelnemersraad is alleen mogelijk wanneer de betrokkene naar de mening van
tenminste vier raadsleden ernstig in gebreke blijft in de uitoefening van zijn functie.

Artikel 4. Benoeming van leden kiesgroepen Ere-/Eerste divisie en Beroepswielrenners

1.

De organisatie van de benoeming van de leden van de kiesgroepen Ere-/Eerste divisie en
Beroepswielrenners berust bij het Bestuur, in overleg met de deelnemersraad.

2.

De wijze van benoeming van de leden van de kiesgroepen Ere-/Eerste divisie en
Beroepswielrenners is bepaald in artikel 12, lid 2 van de statuten van de stichting.

Artikel 5. Verkiezing van leden kiesgroep uitkeringsgerechtigden (gewezen contractspelers)

1.

De organisatie van de verkiezing van de leden van de uitkeringsgerechtigde deelnemers uit de
groep van gewezen contractspelers berust bij het Bestuur, in overleg met de deelnemersraad.

2.

Verkiesbaar tot lid van de kiesgroep uitkeringsgerechtigden van de deelnemersraad zijn de
personen die op de datum van de verkiezingen uitkeringsgerechtigd zijn. Kandidaatstelling
geschiedt door aanmelding bij het Bestuur uiterlijk 4 weken voor de verkiezingsdatum.

3.

De verkiezing vindt plaats bij geheime stemming.

4.

Door of namens het Bestuur wordt uiterlijk 2 weken voor de verkiezingsdatum aan iedere
uitkeringsgerechtigde een stembiljet gestuurd. Op dit stembiljet staan kandidaten in alfabetische
volgorde vermeld.

5.

Uiterlijk op de verkiezingsdatum dient dit stembiljet in het bezit te zijn van het Bestuur.
Stembiljetten die na de verkiezingsdatum worden ontvangen tellen niet mee bij de bepaling van
de uitslag. Het Bestuur draagt er zorg voor dat iedere uitkeringsgerechtigde bekend is met de
verkiezingsdatum.

6.

Iedere uitkeringsgerechtigde kan voor ten hoogste twee andere uitkeringsgerechtigden een
stembiljet invullen, mits hij door deze personen schriftelijk daartoe gemachtigd is. Deze volmacht
dient met dit (deze) stembiljet(ten) te worden meegestuurd.

7.

Iedere uitkeringsgerechtigde brengt maximaal het aantal stemmen uit als er zetels voor de
kiesgroep uitkeringsgerechtigden te vervullen zijn, met dien verstande dat hij per kandidaat
slechts één stem kan uitbrengen.

8.

De kandidaten voor de kiesgroep uitkeringsgerechtigden zijn gekozen die achtereenvolgens het
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hoogste aantal stemmen op zich hebben verenigd. Indien er voor de laatste te bezetten zetel(s)
meer kandidaten zijn die een gelijk aantal stemmen op zich hebben verenigd, beslist het lot.
9.

De uitslag van de verkiezingen wordt door het Bestuur vastgesteld en bekend gemaakt aan de
deelnemersraad en uitkeringsgerechtigden.

Artikel 6. Bevoegdheden

De bevoegdheden van de deelnemersraad zijn bepaald in artikel 12, lid 3 van de statuten van de
stichting.

Artikel 7. Wijze van vergaderen en besluitvorming

1.

De vergaderingen van de deelnemersraad vinden plaats zo vaak als de voorzitter van de
deelnemersraad, ten minste vier leden van de deelnemersraad of het Bestuur dit gewenst
achten.

2.

De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de vergadering. Een vergadering op verzoek van leden
van de deelnemersraad of van het Bestuur wordt gehouden binnen 6 weken nadat het verzoek
daartoe door de voorzitter is ontvangen.

3.

De bijeenroeping geschiedt door middel van een kennisgeving aan de leden.

4.

De leden van de deelnemersraad nemen op persoonlijke titel zitting en kunnen zich derhalve niet
door anderen laten vertegenwoordigen.

5.

Indien een lid in enige vergadering afwezig zal zijn kan hij een ander lid van de raad schriftelijk
machtigen voor hem op te treden voor de onderwerpen waarover mogelijk stemming plaats vindt,
mits deze machtiging vóór aanvang van de betreffende vergadering aan de voorzitter wordt
overgelegd.

6.

Een vergadering kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de leden van de
deelnemersraad aanwezig is. Vacante zetels worden daarbij niet meegeteld.

7.

Indien er op een vergadering geen meerderheid aanwezig is, zullen de voorgenomen besluiten
schriftelijk worden voorgelegd aan alle leden van de deelnemersraad. Het voorgenomen besluit
wordt een besluit als een meerderheid van de leden van de deelnemersraad daarmee schriftelijk
instemt.

8.

Bij afwezigheid van de voorzitter en van diens plaatsvervanger kiest de deelnemersraad uit de
aanwezigen een voorzitter voor de vergadering.

9.

Tenzij dit reglement anders bepaalt beslist de deelnemersraad bij gewone meerderheid van
stemmen van het aantal aanwezige leden. Voor de berekening van het aantal uitgebrachte
stemmen, tellen onthoudingen en blanco stemmen niet mee.

10. Over zaken wordt mondeling en over personen schriftelijk gestemd tenzij de deelnemersraad in
een bepaald geval anders besluit.
11. De opgestelde notulen worden door de deelnemersraad vastgesteld.
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Artikel 8. Vergoedingen

1. Elk lid van de deelnemersraad ontvangt een vergoeding van EUR 530 per vergadering van de
deelnemersraad waarbij dat lid aanwezig was.
2. In aanvulling op de vergoeding als bedoeld in lid 1 kunnen de leden van de deelnemersraad de
kosten die zij ten behoeve van hun lidmaatschap hebben gemaakt vergoed krijgen door de
stichting volgens door het Bestuur vastgestelde regels.

Artikel 9. Geheimhoudingsplicht

De leden van de deelnemersraad zijn gehouden tot strikte geheimhouding van al hetgeen hen in
het kader van hun lidmaatschap van de deelnemersraad is bekend geworden omtrent de
stichting, haar organen en haar gewezen en (andere) uitkeringsgerechtigden, met dien verstande
dat de bekend geworden gegevens wel maar dan ook uitsluitend bekend gemaakt kunnen
worden of gebruikt kunnen worden voor zover dat voor vervulling van het lidmaatschap van de
deelnemersraad noodzakelijk is.

Artikel 10. Gedragscode

Voor de leden van de deelnemersraad gelden alle voorschriften van de voor de stichting van
kracht zijnde gedragscode.

Artikel 11. Slotbepaling en inwerkingtreding

1.

Dit reglement kan worden gewijzigd of aangevuld bij besluit van het Bestuur.

2.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur na raadpleging van de
deelnemersraad.
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