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Reglement van de Commissie Kadervorming 

 

Artikel 1: Samenstelling 

1.1 De Commissie Kadervorming bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf 

leden. 

1.2 De beleidsmedewerker is vanuit het bondsbureau toegevoegd aan de Commissie 

Kadervorming. 

1.3 Voorzitter is het bestuurslid met kadervorming in de portefeuille van het 

Algemeen Bestuur, het bestuurslid is niet stemgerechtigd in deze commissie; 

1.4 De Commissie Kadervorming bestaat uit leden met het volgende profiel: ter 

zake kundig op het terrein van schaakdidactiek en/of wedstrijdleiding, 

generalistisch ingesteld, beleidsmatig denkend en communicatief vaardig. 

 

Artikel 2: Benoeming en herbenoeming  

2.1 Met uitzondering van de beleidsmedewerker worden de leden van de Commissie 

Kadervorming benoemd door het Algemeen Bestuur voor een termijn van 3 

jaar.  

2.2 Leden van de Commissie Kadervorming kunnen worden herbenoemd. 

2.3 Indien een lid van de Commissie Kadervorming tussentijds aftreedt, loopt de 

eerste termijn van zijn opvolger tot het moment waarop de termijn van het 

tussentijds aftredende lid zou eindigen. 

 

Artikel 3: Functie van de commissie 

3.1 De functie van de commissie is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het 

Algemeen Bestuur op het terrein van Kadervorming. Het bestuur kan de 

Commissie Kadervorming verzoeken een advies te formuleren over zowel 

toekomstig beleid, in uitvoering zijnde beleid, als over (de resultaten van) 

uitgevoerd beleid. 

3.2 De Commissie Kadervorming heeft een brugfunctie en een representatieve 

functie naar de achterban. 

3.3 De commissie evalueert het resultaat van de kadercursussen. 

3.4 Op advies van de Examencommissie Arbiteropleidingen en van de 

Examencommissie Schaaktraineropleidingen stelt de commissie de inhoud van 

het lesmateriaal en de exameneisen vast. 

 

Artikel 4: Werkwijze 

4.1 De uitvoering van het beleid ligt bij het Bondsbureau. 

4.2 De Commissie Kadervorming vergadert minimaal twee keer per jaar.  

4.3 Eventuele kosten die door de commissieleden worden gemaakt kunnen bij de 

KNSB worden gedeclareerd.  

 

Artikel 5: Slotbepaling 

5.1 Dit reglement treedt in werking zodra het door het Algemeen Bestuur van de 

KNSB is vastgesteld. 

5.2 Dit reglement is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de KNSB op 21 

augustus 2015. 

5.3 Wijziging van dit reglement is slechts mogelijk door het Algemeen Bestuur van 

de KNSB. 


