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IKF STATUTES – CHANGES
October 30, 2021
The IKF Council proposed a series of changes in the statutes. These relate to:
-

Making the Statutes inclusive to anyone regardless of gender identity

-

Requirements on Council members’ duties, liabilities, and conflict of interest, in line with new

requirement in the legislation of the Netherlands, where we have our legal seat (“Wet Bestuur en
Toezicht Rechtspersonen”)
-

An ability to allow for member votes outside of formal General Meetings and Extraordinary

General Meetings
-

A number of additional small and editorial changes

Therefore, the following changes in the Statutes were approved by the General Meeting on October
30, 2021:
Article

Current text

New text applicable from 30 October 2021

3.5

For convenience and clarity,

For convenience and clarity, the masculine gender is used

the masculine gender is used

and shall be interpreted to include anyone regardless of

and shall be interpreted to

gender identity as appropriate.

(English)

include the feminine gender
as appropriate.
3.5
(Dutch)

Ten bate van eenvoud en

Ten bate van eenvoud en duidelijkheid wordt het

duidelijkheid wordt het

mannelijke geslacht gebruikt en wordt dit geduid als zijnde

mannelijke geslacht gebruikt

inclusief iedereen onafhankelijk van geslachtsidentiteit in

en wordt dit geduid als

voorkomende gevallen.
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zijnde inclusief het
vrouwelijke geslacht in
voorkomende gevallen.

Article

New text applicable from 30 October 2021

9.3 (b)

In exceptional circumstances, the Council may decide to convene a remote General

(New – English)

Meeting or Extraordinary General Meeting using an online meeting application
with video capabilities. Such Meeting may also be held in hybrid form, that is with
part of the membership present at the place of the Meeting, and another part of
the membership present online.

9.3 (b)
(New - Dutch)

In uitzonderlijke omstandigheden mag de Council besluiten om een Algemene
Vergadering of Buitengewone Algemene vergadering op afstand te houden,
gebruik makend van een online vergaderingsapplicatie met videomogelijkheden.
Een dergelijke Vergadering mag ook in een hybride vorm worden gehouden, zodat
een deel van de leden op de locatie van de Vergadering aanwezig zijn, en een
ander deel van de leden online aanwezig zijn.

Article

New text applicable from 30 October 2021

10.3 (a)

Each Council member is guided by the interests of the Federation when fulfilling

(New – English)

his duties. The duties of the Council member include all management duties that
are assigned solely to him following these Statutes. He is fully liable for improper
management, unless no serious blame can be made and he has not been negligent
in taking measures to avert the consequences of mismanagement. If it concerns a
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matter that belongs to two or more Council members, each of them is fully liable
in respect of a shortcoming, unless this matter is not due to him and he has not
been negligent in taking measures to mitigate the consequences.
10.3 (a)
(New - Dutch)

Elk lid van de Council wordt geleid door de belangen van de Federation bij de
uitvoering van zijn taken. De taken van de leden van de Council omvatten alle
bestuurstaken die alleen aan hem toebehoren in overeenstemming met deze
Statuten. Hij is volledig aansprakelijk voor onbehoorlijk bestuur, tenzij hem geen
ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van
maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden. Indien het
een aangelegenheid betreft die aan twee of meer leden van de Council
toebehoort, is elk van hen ten volle aansprakelijk voor een tekortkoming, tenzij
deze aangelegenheid hem niet kan worden toegerekend en hij niet nalatig is
geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen ervan te beperken.

Article

New text applicable from 30 October 2021

10.3 (b)

If a Council member has a direct or indirect personal interest that conflicts with the

(New – English)

10.3 (b)
(New - Dutch)

interests of the IKF, the Council member concerned is not authorised to participate
in the consultations or decision-making processes regarding this interest.
Indien een lid van de Council een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat
strijdig is met de belangen van de IKF, is het betreffende lid van de Council niet
bevoegd deel te nemen aan het overleg of de besluitvorming over dit belang.

As a consequence of the new Articles above, the current Articles 10.3 (a)-(c) shall be renumbered to
Article 10.3 (c)-(e)
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Article

New text applicable from 30 October 2021

9.11 (i)

In addition to the procedures available in a physically convened, remote, or hybrid

(New – English)

General Meeting or Extraordinary General Meeting, the Council may in exceptional
circumstances, ask Members to vote on motions in the periods between duly
convened General Meetings. Such circumstances may be when the taking of a
rapid decision that the Council considers to be beyond its independent authority is
vital for the well-being of the IKF, or when the General or Extraordinary General
Meeting has given prior instructions for the conduct of a vote on a specific issue. In
such circumstances, two options are available: (1) an Extraordinary General
Meeting using an online meeting application with video capabilities; and (2) mail
votes using regular or electronic mail. For mail votes, the proposals to be voted on
shall be circulated in writing and Members shall be allowed a minimum of thirty
(30) days to vote; failure to reply shall constitute an abstention. A mail vote is valid
provided that the quorum and majorities specified in 9.9, 9.10, and 9.11 are
respected and that the Members voted before the end of the period that the
Council orders for voting.

9.11 (i)
(New - Dutch)

In aanvulling op de procedures die beschikbaar zijn in een fysiek bijeengeroepen,
op afstand gehouden of hybride Algemene Vergadering of Buitengewone
Algemene Vergadering, kan de Council in uitzonderlijke omstandigheden leden
vragen om te stemmen over voorstellen in de perioden tussen naar behoren
bijeengeroepen Algemene Vergaderingen. Dergelijke omstandigheden kunnen zich
voordoen wanneer het nemen van een snelle beslissing die de Council buiten zijn
onafhankelijke bevoegdheid acht van vitaal belang is voor het welzijn van de IKF, of
wanneer de Algemene of Buitengewone Algemene Vergadering vooraf instructies
heeft gegeven voor het houden van een stemming over een specifieke kwestie. In
dergelijke omstandigheden zijn er twee mogelijkheden: (1) een Buitengewone
Algemene Vergadering met behulp van een online vergaderapplicatie met
videomogelijkheden; en (2) stemmingen per post met behulp van gewone of
elektronische post. Bij stemming per brief worden de voorstellen waarover
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gestemd moet worden schriftelijk verspreid en krijgen de leden minimaal dertig
(30) dagen de tijd om te stemmen; niet antwoorden geldt als onthouding. Een
stemming per brief is geldig mits het quorum en de meerderheden als bedoeld in
9.9, 9.10 en 9.11 in acht worden genomen en de leden hun stem hebben
uitgebracht vóór het einde van de periode die de Council voor de stemming heeft
vastgesteld.

Correct faulty article reference

New text applicable from 30 October 2021

These Statutes may be amended, added to or rescinded

Replace 30.3 by 9.5

by a resolution of the General Meeting passed by a
Special Majority. No such resolution shall be submitted
to the General Meeting unless the prior notice in Article
30.3 has been respected.

The IKF is a member of the Association of IOC Recognized International Sports Federations
(ARISF), the International World Games Association (IWGA) and the Global Association of
International Sports Federations (GAISF).

5

