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 SECTIE HISTORISCHE RALLY’S  

 

ORGANISATIE VAN DE  
SECTIE HISTORISCHE RALLY’S 

 
 

KNAC NATIONALE AUTOSPORT FEDERATIE 

 

De Knac Nationale Autosport Federatie (KNAF) is de enige overkoepelende kart- en 
autosportorganisatie in Nederland die erkend is door NOC*NSF, het Ministerie van VWS en de 
wereld overkoepelende bond voor de kart de CIK- en voor de autosport, de FIA. 
In die hoedanigheid is de KNAF belast met de controle op de organisatie en veiligheid van de 
Nederlandse kart- en autosport op Nederlands grondgebied. 
De leden van de KNAF zijn privaatrechtelijke rechtspersonen, die het organiseren van kart- dan wel 
autosportwedstrijden als hoofddoelstelling hebben. 
De leden zijn per tak van sport ingedeeld in secties en vormen elk uit door hen voorgestelde 
kandidaten een sectiebestuur. 
 

Afkortingen: 
BSHR   Bestuur Sectie Historische Rally’s. 
CIK   Commission Internationale de Karting. 
FIA   Fédération Internationale de l‘Automobile. 
KNAF   KNAC Nationale Autosport Federatie 
Sectie   KNAF Sectie Historische Rally’s 
Sectievergadering Algemene ledenvergadering van de sectie 
 
De tekst die gewijzigd is ten opzichte van het voorgaande jaar is gearceerd aangegeven. 
 

KNAF LIDMAATSCHAP 

 

Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij en toelating door het Federatiebestuur. 
Aanmeldingsprocedure: 
* Schriftelijk een verzoek indienen, via het Federatiebureau, bij het Federatiebestuur. 
* Het verzoek dient vergezeld te gaan van: 
   - de naam (namen) en adres(sen) van de bestuurder(s); 
   - een exemplaar van de statuten, indien aanwezig het huishoudelijk reglement en een 
    bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 
* Het Federatiebestuur zal het verzoek voor advies voorleggen aan het BSHR. 
* Het Federatiebestuur, rekeninghoudend met het advies, beslist en kan aan de 
   verkrijging van het lidmaatschap voorwaarden verbinden. 
* Het is ter beoordeling van het Federatiebestuur of een lid de vereiste capaciteiten bezit 
   ter verkrijging van een organisatielicentie. 
Een KNAF lid kan slechts worden ingedeeld in één Sectie. 
 

SECTIE HISTORISCHE RALLY’s. 

 
De Sectie Historische Rally’s is door de KNAF ingesteld om de controle op de organisatie en 
veiligheid van de Nederlandse Historische Rallysport op Nederlands grondgebied te waarborgen. 
 
De sectie wordt samengesteld uit leden van de KNAF die door het Federatiebestuur ingedeeld zijn 
bij de Sectie Historische Rally’s. 
De leden van de sectie zijn in Nederland ingeschreven stichtingen, verenigingen van natuurlijke 
personen en andere rechtsvormen die zich ten doel stellen: 
A- als ORGANISATOR, het organiseren van historische rally’s en/of evenementen die 
    nauw verband houden met de historische autosport. 
B- als RIJDERSCLUB, deelnemers aan historische rally’s en/of evenementen vertegenwoordigend. 
Voor de sectieleden zijn in het bijzonder de volgende voorwaarden van belang: 
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- dat de ieder jaar opnieuw door de KNAF vast te stellen contributie en, voor zover van 
   toepassing,  kalendergelden aan de KNAF worden voldaan. 
- dat de rally(s) en/of evenement(en) welke zij organiseert (organiseren) bij de 
  sectie worden aangemeld voor de nationale- en, indien van toepassing, internationale 
  FIA autosportkalender. 
- dat organisatoren en deelnemers de op de historische rallysport betrekking hebbende 
  reglementen en voorschriften worden nageleefd. 
 

SECTIE BESTUUR 

 
Sectievergadering 
De Sectievergadering wordt gevormd uit één (1) vertegenwoordiger van KNAF leden die ingedeeld 
zijn bij de Sectie Historische Rally’s.  
De Sectievergadering is verantwoordelijk voor: 
*  het vaststellen van het beleid dat gericht is op de continuering en de ontwikkeling van de 
    historische rallysport in Nederland. 
De Sectievergadering kiest het Bestuur Sectie Historische Rally’s (BSHR) uit de gestelde 
kandidaten welke, bij voorkeur, deel uitmaken van één van de sectieleden. 
 

Bestuur Sectie Historische Rally’s 

Het BSHR is verantwoordelijk voor: 
*  de realisatie van het vastgestelde beleid. 
*  de reglementering van de historische rallysport, een en ander op basis van de door de FIA, 
    Nederlandse overheden en maatschappelijke organisaties gestelde voorschriften. 
Het BSHR bestaat maximaal uit vijf (5) personen. 
De voorzitter van het BSHR is lid van het Federatiebestuur, indien deze verhinderd is zal een 
plaatsvervanger aangewezen worden. 
 
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de sectievergadering en het BSHR  kunnen nader 
uitgewerkt en vastgelegd worden in een huishoudelijk reglement. 
 

SECTIESECRETARIAAT. 
 
De Sectievergadering, het BSHR en/of een werkgroep kunnen opdrachtgevers c.q. klanten zijn van 
het Sectiesecretariaat en kunnen uitvoerende werkzaamheden onderbrengen bij het 
Sectiesecretariaat. 
 
Het Sectiesecretariaat is bijvoorbeeld belast met: 

- Het ondersteunen van het BSHR bij het realiseren van het beleid en operationele 
werkzaamheden; 

- Het voeren van de financiële administratie en het opstellen van de sectie begroting; 
- Het opstellen van analyses en/of voortgangsrapporten en/of jaarverslag; 
- De administratieve ondersteuning van een werkgroep. 
- Het beheer van het archief van de sectie. 
- Het onderhouden van de operationele contacten met het KNAF secretariaat; 
- Het plannen en verslaan van de BSHR vergaderingen en de sectievergaderingen. 
- Het opstellen en bijhouden van het rooster van aftreden van de bestuursleden. 
- Enzovoort. 

 

WERKGROEPEN  

 
Dit zijn sectieorganen die zich in opdracht van het bestuur met een duidelijk omschreven opdracht 
c.q. taak bezighouden. 
De samenstelling van een werkgroep bestaat uit leden van de sectie en/of onafhankelijke personen 
die goed ingevoerd zijn in de historische rallysport. De samenstelling van een werkgroep wordt 
bepaald door het BSHR. 
 

SAMENWERKING. 
 
De sectie zoekt samenwerking met andere KNAF secties en organisaties, die een relatie (zouden 
kunnen) hebben met de historische rallysport. 
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Deze samenwerking kan bijvoorbeeld nuttig zijn voor de regelgeving, de uitwisseling van marshals 
en/of officials, het gebruik van materialen/apparatuur, maar ook ten opzichte van de benadering 
van overheden en maatschappelijke organisaties. 
 
 
Goedgekeurd door het KNAF bestuur, d.d. 29-11-2011. 


