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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Sectie Auto Cross van de KNAF (BSAC) 

 

 
Artikel 1: INLEIDENDE BEPALING 

De statuten van de KNAF zijn onverkort van toepassing voor de Sectie Auto Cross. 

In dit huishoudelijk reglement worden de artikelen genoemd waarin de Sectie Auto Cross 

aanvullingen heeft ten opzichte van de statuten van de KNAF.  

Artikel 2: LEDEN 

a) Onder leden als bedoeld in artikel 7 lid 1 onder a van de KNAF statuten wordt verstaan 

alle clubs die lid zijn van de KNAF en ingedeeld zijn bij de sectie Autocross, hierna te 

noemen: “organisator”. 

Leden die als doel hebben een overkoepelend kampioenschap te organiseren hebben 

een aparte status binnen de sectie autocross. Deze clubs zijn niet gerechtigd om 

licentiehouders te hebben. Deze koepel organisatoren zijn verplicht kun kalender aan 

het Bestuur Sectie Auto Cross voor te leggen, jaarlijks uiterlijk op 1 november. Hieraan 

ligt ten grondslag dat de niet koepel organisatoren ook hun evenementen moeten 

kunnen blijven organiseren.  

b) De ieder jaar opnieuw vast te stellen financiële bijdrage moet aan de sectie en regio 

worden voldaan.  

c) Wanneer een organisator niet minimaal één activiteit op autocrossgebied organiseert in 

een periode van drie kalenderjaren, verliest deze organisator automatisch zijn 

stemrecht tijdens de algemene vergadering van de sectie autocross.  

d) De KNAF heeft Nederland voor de Sectie Autocross onderverdeeld in regio’s, zoals 

hieronder weergegeven: 

 

• Regio Noord : Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland; 

• Regio Oost :Overijssel en Gelderland   

 waarbij het zuiden van deze provincie wordt begrensd door Rijksweg A12; 

• Regio West   :Noord- en Zuid Holland, Utrecht en Zeeland; 

• Regio Zuid   : Limburg, Brabant en Gelderland tot Rijksweg A12. 
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Artikel 3: BESTUURSVERKIEZINGEN 

Artikel 17.1 statuten KNAF worden uitgebreid met de volgende bepalingen: 

a) Het Sectiebestuur wordt samengesteld uit de kandidaten, die worden voorgesteld door 

de clubs uit voormelde regio’s. Het aantal vertegenwoordigers per regio is afhankelijk 

van het aantal licentiehouders in die regio. Jaarlijks op 1 september wordt er 

vastgesteld hoeveel licentiehouders er per regio zijn daarna kunnen in de eerstvolgende 

Ledenvergadering het juiste aantal vertegenwoordigers per regio in het sectiebestuur 

worden benoemd.  

b) Iedere regio dient met tenminste één afgevaardigde in het Sectiebestuur 

vertegenwoordigd te zijn. Regio’s met meer dan 200 licentiehouders mogen 2 

vertegenwoordigers afvaardigen. 

c) Indien door tussentijdse vacatures het aantal bestuursleden minder is dan vijf, is het 

Sectiebestuur bevoegd tijdelijke voorzieningen te treffen. 

 

Artikel 4: BESTUURSVERGADERINGEN 

a) Een vergadering van het Sectiebestuur wordt gehouden indien het Sectiebestuur hiertoe 

wenst over te gaan alsmede binnen 4 weken nadat een daartoe strekkend verzoek een 

organisator - onder opgave van het (de) te behandelen onderwerp(en) – schriftelijk is 

ontvangen door de secretaris, die vervolgens zorg draagt voor het bijeenroepen van het 

Sectiebestuur. 

b) Het Sectiebestuur beslist, dat met inachtneming van het hieromtrent bepaalde in 

Statuten in gevallen waarin de reglementen niet voorzien.  

c) Het Sectiebestuur kiest uit haar midden een voorzitter en vicevoorzitter, secretaris en 

penningmeester die in functie worden gekozen.  

 

 Artikel 5: GANG VAN ZAKEN BIJ BESTUURSVERGADERINGEN 

a) De voorzitter leidt de vergaderingen van het Sectiebestuur. 

b) Van het besprokene tijdens deze vergaderingen zal door de secretaris een verslag 

worden opgemaakt, dat bij de volgende vergadering zal moeten worden vastgesteld. 

c) De voorzitter heeft het recht de volgorde van behandeling van de agendapunten te 

wijzigen, tenzij de vergadering anders besluit.  

d) Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. 

e) Bij afwezigheid van de voorzitter zal de vicevoorzitter diens plaats innemen. 

 

Artikel 6: ALGEMENE VERGADERING VAN DE SECTIE 

a) Tenminste acht weken vóór de KNAF Algemene Ledenvergadering wordt een Algemene 

Vergadering van de Sectie gehouden, bijeen te roepen door het Sectiebestuur. 

b) Het aantal afgevaardigden per organisator is 2. 

c) Een organisator heeft 1 stem. Stemmen door organisatoren gebeurt alleen over 

algemene zaken. Klasse aangelegenheden worden besproken door de rijdersvereniging 

met de licentie houders in de bepaalde klasse.  

d) Het Sectiebestuur heeft 3 stemmen.  
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Artikel 7: AGENDA EN GANG VAN ZAKEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 

a) De agenda van de in artikel 6 bedoelde vergadering dient tenminste twee weken voor 

de vergadering bekend gemaakt te worden. 

b) Een voorstel kan aan de agenda van een vergadering worden toegevoegd door het 

Sectiebestuur en/of door tenminste twee organisatoren. Een dergelijk voorstel moet 

uiterlijk drie weken voor de datum van de vergadering schriftelijk bij de secretaris, 

voorzien van een toelichting zijn ingediend. 

c) Het Sectiebestuur maakt de agenda voor de Algemene Ledenvergadering.  

d) De voorzitter leidt de Algemene Vergadering en stelt daarin de volgorde van de agenda 

vast, onverminderd het recht van de vergadering (met meerderheid van stemmen) 

daarin wijzigingen aan te brengen. De voorzitter heeft het recht beraadslagingen te 

sluiten, doch is verplicht deze weer te openen zodra 1/3 van de aanwezige 

organisatoren daartoe verzoekt.  

 

Artikel 8: RIJDERSVERENIGING 

a) De sectie autocross kent naast organisatoren ook een rijdersvereniging, welke als doel 

heeft:  

1. het behartigen van de belangen van de deelnemers aan de autocross, en 

2. het zijn van spreekbuis naar het Sectiebestuur van de rijders-licentiehouders 

in de Sectie Autocross, en  

3. te komen tot een voor alle betrokken partijen werkbaar klasse reglement,  

b) Eén (1) bestuurslid in het Sectiebestuur zal worden afgevaardigd door de 

rijdersvereniging. 

c) De rijdersvereniging is vrijgesteld van contributie aan het Sectiebestuur.  

 

Artikel 9: LIAISON MET FEDERATIEBUREAU EN KNAF BESTUUR 

Het Sectiebestuur kan een beroep doen op assistentie en ondersteuning vanuit het 

Federatiebureau alsmede vanuit het KNAF Bestuur. 

 

Artikel 10: EVENEMENTEN - Organisatie Nederlands Kampioenschap  

a) Het Sectiebestuur draagt de organisatie van het Nederlands Kampioenschap op aan de 

Stichting Organisatie Nederlands Autocross Kampioenschap, hierna: SONAK 

b) De SONAK is een overkoepelende organisator en mag om die reden geen 

licentiehouders hebben. De reden hiervoor is de clubs te beschermen om hun 

ledenbestand te behouden. 

c) Het Sectie Bestuur is en blijft eindverantwoordelijk voor wat er binnen de Sectie 

gebeurt. Bij mogelijke afgelasting van ‘n geplande NK wedstrijd is de Sectie een partij 

waarmee de SONAK overlegd om de mogelijkheden af te tasten. Hierbij zal de Sectie 

een brede afweging maken en daarbij alle belangen meewegen. 

d) De SONAK is - als hoofdorganisator - verantwoordelijk voor het wedstrijdgedeelte op 

alle NK wedstrijden. 

e) De SONAK legt jaarlijks verantwoording af over beleid, financiën en overige relevante 

zaken aan het Sectiebestuur.  

f) Jaarlijks worden alle organisatoren uitgenodigd om aan te geven of zij een wedstrijd 
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voor het NK (Nederlands Kampioenschap) willen 

organiseren. 

g) Het Sectiebestuur stelt een commissie aan, die binnengekomen NK aanvragen 

beoordeelt. Deze commissie stelt samen met het Sectiebestuur de NK Kalender samen 

voor het komende jaar.  

h) De kalender bestaat uit minimaal 5 maar bij voorkeur 6 wedstrijden, waarbij er 

reservedata gepland kunnen worden om te zorgen dat er minimaal 5 wedstrijden 

doorgang kunnen vinden. Er is een reservedatum na de laatste geplande NK datum.  

i) De organisator die een NK krijgt toegewezen wordt genoemd “medeorganisator”. 

j) De taken en verantwoordelijkheden voor de SONAK en voor de medeorganisator staan 

vermeld in het autocross reglement en/of in het jaarlijks uit te geven draaiboek NK 

autocross. 

k) Alle niet NK wedstrijden zijn clubwedstrijden. 

 

Artikel 11: WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Dit reglement alsmede toekomstige wijzigingen in en aanvullingen op dit reglement behoeven 

een meerderheid van 2/3 van de ter Algemene Vergadering uitgebrachte geldige stemmen, 

alsmede de goedkeuring van het KNAF bestuur. 

 

Artikel 12: SLOTBEPALING 

Dit huishoudelijk Reglement is vastgesteld in de Algemene Vergadering van de Sectie 

Autocross op 12 april 2018. 

 

En goedgekeurd in de Bestuursvergadering van de KNAF op:  

 

Datum: 03-07-2018 

 

Plaats: Houten 

 

 

 


