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 SECTIE HISTORISCHE RALLY’S  
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
 

Artikel 1. INLEIDING  
 
De Sectie Historische Rally’s is, conform het bepaalde in de Statuten van de KNAF, ingesteld om: 
de Nederlandse historische rallysport te organiseren, reglementeren en te controleren, een en 
ander op basis van de door de FIA en de KNAF uitgegeven reglementen en voorschriften. 
 
Definities: 
- BSHR   Bestuur Sectie Historische Rally’s. 
- FIA   Fédération International d’Automobile. 
- KNAF   KNAC Nationale Autosport Federatie. 
- Sectie   KNAF Sectie Historische Rallysport. 
- Sectievergadering Algemene ledenvergadering van de sectie 
 
De tekst die gewijzigd is ten opzichte van het voorgaande jaar is gearceerd weergegeven. 
 

Artikel 2 BESTUUR SECTIE HISTORISCHE RALLY’S 
 
2.1 
Zie het gestelde in “Organisatie van de Sectie Historische Rally’s”. 
2.2 
Het BSHR bestaat uit een: 
 Voorzitter 
 Vice-voorzitter 
 Secretaris/penningmeester 
 Lid namens de organisatoren 
 Lid namens de rijderclubs 
2.3 
De duur van de zittingsperiode van de bestuursleden leden is vier jaar. 
Bestuursleden kunnen slechts voor één opeenvolgende zittingsperiode worden gekozen (dus in 
totaal acht jaar). In uitzonderingsgevallen en met algemene instemming van de sectievergadering 
kan een zittingsperiode met nog eens 4 jaar verlengd worden. 
2.4 
Een bestuursfunctie eindigt overeenkomstig het rooster van aftreden, uittreden, ontslag of 
overlijden. 
2.5 
Bij een tussentijdse vacature in het BSHR is de sectievergadering bevoegd om de vacature tijdelijk 
op te vullen. Wie in een tussentijdse vacature benoemd wordt, neemt op het rooster van aftreden 
de plaats van zijn voorganger in. 
 

Artikel 3 BESTUURSVERGADERINGEN / STEMRECHT 
 
3.1 Bestuursvergaderingen. 
3.1.1 
Alle bestuursvergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen door de secretaris, tenminste twee 
weken vóór de te houden vergadering. De uitnodiging vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de 
vergadering, de te behandelen onderwerpen. 
3.1.2 
De sectievergadering komt ten minste tweemaal (waarvan één als jaarvergadering, zie artikel 7) 
per kalenderjaar of voorts zo vaak als de voorzitter het nodigt acht of ten minste drie sectieleden 
zulks wensen. 
3.1.3 
Het BSHR vergadert één maal per kwartaal of voorts zo vaak als de voorzitter het nodigt acht of 
ten minste drie leden zulks wensen. 
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3.1.4 
De voorzitter geeft leiding aan de sectievergadering en het BSHR en draagt samen met de 
secretaris/penningmeester zorg voor de uitvoering van reglementair genomen besluiten. 
Zij dragen zorg dat het Federatiebestuur tijdig wordt geïnformeerd en zorgen voor een goede 
communicatie met het Federatie secretariaat. 
3.1.5 
Van het in de sectievergadering en het BSHR behandelde wordt een samenvattend verslag 
gemaakt. Dit verslag dient in de eerstvolgende vergadering te worden goedgekeurd. 
3.1.6 
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt zijn plaats ingenomen door de vice-voorzitter.  
3.1.7 
Door de sectievergadering en het BSHR kunnen slechts rechtsgeldige besluiten worden genomen 
indien tenminste de helft, naar boven afgerond, van de stemgerechtigde (bestuurs)leden aanwezig 
zijn. 
3.1.8 
Tenzij in dit reglement anders bepaald, worden besluiten tijdens de sectievergadering en het BSHR  
geacht aangenomen te zijn wanneer de helft plus één, afgerond naar boven, van de geldig 
uitgebrachte stemmen vóór heeft gestemd. Een blanco stem of onthouding wordt beschouwd als 
niet te zijn uitgebracht. 
 

3.2 Stemrecht. 
Alle leden van de sectievergadering en het BSHR hebben één stem. Bij het staken van de stemmen 
geeft de stem van de voorzitter de doorslag. Stemmen over personen zal altijd geheim en 
schriftelijk zijn.  
 

Artikel 4  FINANCIËLE VERANTWOORDELIJKHEID 
 
De sectie is verantwoordelijk voor het beheer van haar financiële middelen en streeft er naar haar 
activiteiten uit zelf gegenereerde middelen en de bijdrage van de KNAF te financieren.  
 

Artikel 5 SECTIESECRETARIAAT 
 
De sectie stelt een sectiesecretariaat in dat belast wordt met de uitvoering van de door de 
sectievergadering en/of het BSHR opgedragen werkzaamheden.  
 

Artikel 6 BEVOEGDHEDEN/VERPLICHTINGEN BESTUUR EN BESTUURSLEDEN 
 
Het BSHR voert het vastgestelde beleid uit en regelt de dagelijkse gang van zaken betreffende de 
uitvoeringsbepalingen en reglementering, teneinde een sportieve, efficiënte, veilige- en milieu 
vriendelijke beoefening van de historische rallysport zo goed mogelijk te waarborgen, waarbij zij 
rekening moet houden met bepalingen van de FIA, KNAF en (lokale-) overheden. 
 
De secretaris/penningmeester beheert de gelden en draagt zorg voor een zodanige administratie 
dat jegens de sectieleden en het Federatiebestuur verantwoording kan worden afgelegd. 
 

Artikel 7 JAARVERGADERING 
 
7.1 
In principe zal in oktober een jaarvergadering belegd worden.  
De uitnodiging en de agenda voor de vergadering dient uiterlijk twee weken voor de vergadering 
aan de sectieleden te worden toegezonden. 
7.2 
De agenda voor de jaarvergadering bevat in elk geval: 
- Jaarverslag van de activiteiten, 
- Financieel jaarverslag en begroting voor het komende jaar, 
- Activiteiten plan voor het komende jaar, 
- Verkiezing bestuursleden, 
- Agendapunten voor de Algemene Ledenvergadering van de KNAF, 
- Rondvraag. 
7.3 
Een voorstel kan aan de agenda van de vergadering worden toegevoegd door het BSHR en/of door 
tenminste drie sectieleden. 
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Een dergelijk voorstel moet uiterlijk twee weken voor de datum van de vergadering schriftelijk bij 
de secretaris, voorzien van een toelichting, zijn ingediend. 
7.4 
De voorzitter van de sectie leidt de vergadering en stelt de volgorde van de agenda vast, de 
sectieleden kunnen daarin wijzigingen aanbrengen. 
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt zijn plaats ingenomen door de vice-voorzitter.  
Van het besprokene tijdens de vergadering zal door de secretaris een samenvattend verslag 
worden opgemaakt, dit zal bij de volgende vergadering moeten worden goedgekeurd. 
7.5 
Een vergadering kan in besloten zitting overgaan indien de wens daartoe door de voorzitter, of 
door vijf sectieleden te kennen wordt gegeven. Tot een besloten zitting hebben uitsluitend het 
BSHR en de sectieleden toegang. Omtrent hetgeen in besloten zitting is behandeld kan aan hen, 
die daarbij tegenwoordig waren, geheimhouding worden opgelegd. 
7.6 
De voorzitter heeft het recht beraadslagingen te sluiten, doch is verplicht deze weer te openen 
zodra de helft (50%) van de aanwezige sectieleden daartoe besluit. 
7.7 
De stemprocedure tijdens de vergadering is overeenkomstig het gestelde in artikel 3. 
7.8 
Een buitengewone jaarvergadering zal worden belegd indien het Federatiebestuur, het BSHR of 
tenminste de helft (50%) van de stemgerechtigde sectieleden zulks wenselijk acht. 
Een buitengewone jaarvergadering dient te worden gehouden binnen vier (4) weken nadat een 
daartoe strekkend verzoek –onder opgave van het (de) te behandelen onderwerp(en) met 
toelichting is binnengekomen bij de secretaris van de sectie, die zorg draagt voor het bijeen roepen 
van de vergadering. 
 

Artikel 8 LIAISON MET HET FEDERATIESECRETARIAAT 
 
Het Federatiesecretariaat kan de sectie op een aantal gebieden ondersteunen, zoals bijvoorbeeld: 

- publicaties in het officiële orgaan van de KNAF, 
- liaison met de FIA, 
- collectieve verzekering, 
- liaison met het Dagelijks Bestuur van de KNAF, 
- etc. 

Aan het Federatiesecretariaat zal het adres van het sectiesecretariaat alsmede de adressen van de 
sectieleden opgegeven worden opdat deze in het ledenregister van de KNAF ingeschreven kunnen 
worden. 
 

Artikel 9 SANCTIES / AUTOSPORT RECHTSPRAAK 
 
9.1 
Het BSHR kan het Federatiebestuur verzoeken om sectieleden de volgende sanctie op te leggen: 

- een schriftelijke waarschuwing (al dan niet met een proeftijd), 
- ontzegging van een kampioenschapstatus, 
- intrekking van de organisatielicentie. 

Het BSHR kan het Federatiebestuur verzoeken om bestuurder(s) en/of navigator(en) de volgende 
sanctie op te leggen: 

- een schriftelijke waarschuwing (al dan niet met een proeftijd), 
- ontzegging van deelname aan een kampioenschap. 
- intrekking van het registratiebewijs respectievelijk de licentie.  

9.2 
Deelnemers aan historische rally’s die zich tijdens een rally benadeeld voelen, kunnen daartegen 
een protest in dienen bij de sportcommissaris of indien deze niet aanwezig is bij de wedstrijdleider.  
 

Artikel 10 WIJZIGINGEN 
 
Besluiten met betrekking tot wijzigingen en/of aanvullingen op dit huishoudelijk reglement worden 
geacht genomen te zijn wanneer de helft plus één, afgerond naar boven, van de geldig 
uitgebrachte stemmen in een sectievergadering vóór heeft gestemd en daarnaast de goedkeuring 
van het Federatiebestuur verkregen is. 
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Artikel 11 SLOTBEPALINGEN 
 

Dit huishoudelijk reglement is door het KNAF bestuur goedgekeurd, d.d. 29-11-2011. 


