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Artikel 1 Doel 

De Atletencommissie Wedstrijdklimmen van de NKBV  (hierna: Atletencommissie) 

vertegenwoordigt binnen de NKBV: 

A. de topsporters die zijn opgenomen in de nationale selecties en de atleten die daar de 

voorgaande 12 maanden deel van uit maakten, 

B. sporters die de klimsport op vergelijkbaar niveau als de sporters onder A. beoefenen 

en deelnemen aan wedstrijden, 

C. deelnemers aan de Nationale Competitie. 

 

De Atletencommissie behartigt de belangen van de wedstrijdsporters en bevordert zoveel 

mogelijk de communicatie tussen de wedstrijdsporters en de relevante organen en personen 

binnen de NKBV. 

 

Artikel 2 Positie 

De Atletencommissie voert overleg met de technische staf van de NKBV en geeft gevraagd 

en ongevraagd advies over het topsportbeleid in het algemeen en de belangen van de 

topatleten in het bijzonder. De leden van de Atletencommissie zijn een aanspreekpunt voor 

betrokkenen binnen de wedstrijdsport. 

  

Voor de Atletencommissie is het primaire aanspreekpunt binnen de NKBV het Hoofd Sport. 

 

Artikel 3 Lidmaatschap  

1.  De atletencommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden.  

2.  De leden van de Atletencommissie zijn tenminste 16 jaar oud. 

3.  Als lid van de Atletencommissie komen in aanmerking wedstrijdklimmers, zoals 

genoemd in art. 1 onder A. en B., alsmede voormalige leden van de nationale 

selecties, voor zover deze aantoonbaar nog voldoende affiniteit hebben met de 

wedstrijdsport. Het aantal voormalige leden van de nationale selecties in de 

Atletencommissie is maximaal 1. Het aantal minderjarige leden van de 

Atletencommissie is maximaal 2. De voorzitter van de Atletencommissie is 

meerderjarig. 

4.  De Atletencommissie kiest zelf een voorzitter en secretaris uit haar midden. Eventuele 

andere functies worden in onderling overleg bepaald en verdeeld.  

 

Artikel 4 Verkiezing 

1.  De leden van de Atletencommissie worden door het bestuur van de NKBV benoemd. 

2. In het geval er meer kandidaat leden worden voorgedragen of solliciteren dan het 

aantal beschikbare vacatures, worden er verkiezingen uitgeschreven onder de atleten 

als genoemd in artikel 1, met dien verstande dat stemrecht is niet wordt toegekend aan 

atleten in de categorie Jeugd B, C, D en E.   

3.  De secretaris van de Atletencommissie is verantwoordelijk voor de bekendmaking en 

uitvoering van deze verkiezingen. De verkiezingen verlopen via een elektronisch 

communicatiemiddel. 

4.  Bij verkiezingen is iedere sporter met kiesrecht gerechtigd zoveel stemmen uit te 

brengen als er verkiesbare plaatsen zijn. De sporter heeft 1 stem per verkiesbare 

plaats.  
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Artikel 5 Zittingsduur, rooster van aftreden 

Een lid van de Atletencommissie wordt benoemd/gekozen voor een zittingsduur van 

maximaal 2 jaar. De leden zijn na afloop van deze periode herbenoembaar/herverkiesbaar, 

mits zij nog aan de voorwaarden op grond van art. 3 lid 3 voldoen. 

 

Tussentijdse vacatures worden ingevuld, zoals beschreven in artikel 4. 

 

Artikel 6 Bereikbaarheid 

De Atletencommissie is elektronisch bereikbaar.   

 

Artikel 7 Vergaderingen 

De Atletencommissie vergadert tenminste vier keer per jaar of zoveel vaker als een lid van 

de commissie dat nodig acht. 

 

Artikel 8 Besluiten 

De Atletencommissie beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Bij het staken der 

stemmen wordt het onderwerp verplaatst naar de volgende vergadering. Bij opnieuw staken 

beslist de voorzitter. 

 

Artikel 9 Budget en faciliteiten 

De Atletencommissie krijgt jaarlijks een budget toegewezen door de NKBV. Uit het budget 

dienen de kosten voor het functioneren van de atletencommissie te worden betaald. 

 

De commissie benoemt zelf uit haar midden een budgetverantwoordelijke. 

 

Artikel 10 Overleg en Advies 

1.  Het Hoofd Sport of diens plaatsvervanger heeft minimaal twee keer per jaar overleg 

met de Atletencommissie. 

2.  Het Hoofd Sport of zijn plaatsvervanger kan de Atletencommissie om advies vragen. 

Het Hoofd Sport vraagt in ieder geval om advies in het geval van:   

a. (Voorgenomen) voordracht en/of benoeming van atleten in de Atletencommissie,  

b. Voorgenomen vaststelling van het meerjarenbeleidsplan van de NKBV, voor zover 

dat betrekking heeft op de wedstrijdsport en de daaruit voortvloeiende jaarplannen 

van de afdeling topsport,   

c. Voorgenomen wijzigingen van het selectie- en uitzendbeleid. 

d. Voorgenomen wijziging van dit reglement. 

3.  De Atletencommissie adviseert niet over personen, uitgezonderd waar het gaat om de 

benoeming van personen in de Atletencommissie.  

 

Artikel 11 Adviesrecht 

1.  Een adviesaanvraag door of namens het Hoofd Sport aan de Atletencommissie is 

schriftelijk (of per mail) en voorzien van de benodigde achtergrondinformatie. De 

adviesaanvraag wordt tijdig gedaan om zinvolle advisering mogelijk te maken.  

2.  De Atletencommissie brengt haar schriftelijke (of per mail) advies uiterlijk twee weken 

na de ontvangen adviesaanvraag uit. Indien binnen deze termijn geen advies is 

uitgebracht, wordt de commissie geacht een positief advies te hebben uitgebracht.  
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Artikel 12 Initiatiefrecht 

De Atletencommissie is bevoegd gevraagd en ongevraagd voorstellen te doen en advies te 

geven aan het Hoofd Sport van de NKBV. 

 

Artikel 13 Informatierecht 

De Atletencommissie heeft toegang tot en recht van inzage in alle stukken over topsport 

van de NKBV betreffende de ontwikkeling en vaststelling van het topsportbeleid, met 

uitzondering van stukken met een vertrouwelijk karakter. Het Hoofd Sport kan bepalen dat 

voor bepaalde ter inzage gestelde stukken een embargo geldt. Een verzoek tot informatie 

dient door de Atletencommissie schriftelijk of per mail te worden gericht aan Hoofd Sport. 

 

Artikel 14 Vaststellen en Wijzigen van het reglement 

Dit reglement wordt door het bestuur van de NKBV vastgesteld. Het bestuur van de NKBV 

kan dit reglement alleen wijzigen nadat de Atletencommissie haar advies ten aanzien van de 

voorgestelde wijziging heeft kunnen overleggen.  

 

Artikel 15 Commissiereglement 

Dit reglement laat de toepasselijkheid van de bepalingen van het Commissiereglement van 

de NKBV onverlet. 

 

Dit reglement van de NKBV atletencommissie is door het bestuur van de NKBV vastgesteld 

tijdens haar vergadering d.d. 23 juni 2020. 


