
NTFU  Reglement Commissies 

Reglement Commissies  

1. Algemeen 

1.1. In dit reglement worden de samenstelling, de taken en de werkwijze van de commissies weergegeven, met 
uitzondering van de tuchtcommissie en commissie van beroep van de NTFU en het ISR. 

1.2. De leden van het Hoofdbestuur hebben geen zitting in de commissies. 
1.3. Benoeming 

1.1.1. De leden van de commissies worden door het Hoofdbestuur benoemd en ontslagen. 
1.1.2. De commissies kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. 
1.1.3. De leden van de commissies worden benoemd voor een periode van drie jaar. 
1.1.4. Een rooster van aftreden wordt opgesteld. 
1.1.5. De leden zijn terstond herkiesbaar. 
1.1.6. De directeur van het Uniebureau wijst een medewerker aan, die als adviseur in de commissies is 

vertegenwoordigd. 
1.4. Taken 

1.1.1. De commissies dienen taken uit te voeren conform dit reglement. 
1.1.2. Binnen het kader van hun taken kunnen commissies gevraagd en ongevraagd adviezen verschaffen. 
1.1.3. Het Hoofdbestuur kunnen de commissies opdrachten geven binnen de grenzen van dit reglement. 

1.5. Werkwijze 

1.1.1. De commissies vergaderen zo vaak als voor de uitvoering van de taken nodig is. 
1.1.2. De secretaris roept de vergadering bijeen, notuleert en voert de correspondentie. 
1.1.3. De voorzitter leidt de vergaderingen. 
1.1.4. De commissies besluiten bij meerderheid van stemmen. 
1.1.5. Het Hoofdbestuur is niet verplicht om voorstellen van de commissies over te nemen. 

 
2. Reglementen commissie 

1.1. Samenstelling 

1.1.1. De Reglementen Commissie (RC) bestaat uit een oneven aantal leden en wordt vastgesteld door het 
Hoofdbestuur. 

1.2. Taken 
1.1.2. De taak van de RC bestaat uit het in concept opstellen van reglementen en procedures voor de 

organen van de NTFU; 
1.1.3. De RC bewaakt de kwaliteit en actualiteit van bestaande reglementen en doet voorstellen voor het 

aanpassen hiervan aan het Hoofdbestuur; 
1.1.4. De RC adviseert, via het Hoofdbestuur, andere organen van de NTFU inzake de interpretatie van 

reglementen. 
1.1.5. De RC rapporteert jaarlijks het Hoofdbestuur. 

 
3. Commissie Tochten en Kwaliteit 

1.1. Samenstelling 

1.1.1. De Commissie Tochten en Kwaliteit (CTK) bestaat uit een oneven aantal leden en wordt vastgesteld 
door het Hoofdbestuur. 

1.2. Taken en bevoegdheden 
1.1.2. De CTK heeft tot taak het handhaven en het bevorderen van de kwaliteit van wielersportevenementen. 
1.1.3. Voor de uitvoering van de taken zijn Kwaliteitsadviseurs/rapporteurs beschikbaar, die op voordracht 

van de commissie door het Hoofdbestuur worden benoemd. 
1.1.4. De CTK draagt zorg voor de opleiding en instructie van de Kwaliteitsadviseurs/rapporteurs. 
1.1.5. De CTK rapporteert het Hoofdbestuur inzake de naleving van de bepalingen van het 

Wielersportreglement. 

1.1.6. De CTK rapporteert jaarlijks het Hoofdbestuur. 
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