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Reglement beroepscommissie vv Akkrum 

Samenstelling van de commissie 

1. De beroepscommissie bestaat uit drie leden. Zij worden op voordracht 

van het bestuur Ad-hoc benoemt. Zij kiezen uit hun midden een 

voorzitter en een secretaris. 

2. Leden van het bestuur van vv Akkrum kunnen geen lid zijn van de 

beroepscommissie. 

3. De leden van de commissie zijn op geen enkele wijze  persoonlijk bij het 

beroep betrokken.  

 

Taak van de commissie 

4. De beroepscommissie heeft tot taak een beroep tegen een door het       

bestuur opgelegde straf of genomen besluit te toetsen aan de statuten 

en/of reglementen van de vereniging, dan wel van de KNVB van de in 

aanhef genoemde statuten/reglementen. 

5. De beroepscommissie oordeelt of het besluit van het bestuur 

rechtvaardig is en niet in strijd met de statuten en reglementen. Het 

besluit zorgvuldig is genomen en gebaseerd op voldoende informatie, 

waarbij alle betrokken partijen zonodig zijn gehoord en, voor zover de 

statuten en reglementen géén uitsluitsel geven –consistent is ten 

opzichte van in het verleden genomen besluiten(jurisprudentie) en/of 

algemeen aanvaarde inzichten. 

 

Werkwijze 

6. Een gemotiveerd beroep dient schriftelijk te worden gericht aan het 

bestuur.  

7. Het bestuur stelt een onafhankelijke beroepscommissie samen en 

voorziet deze van de nodige stukken. 
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8. Zo spoedig mogelijk nadat de leden van de commissie kennis genomen 

hebben van het betreffende beroep neemt de commissie een unaniem 

besluit over; 

De ontvankelijkheid van het beroep en zo dit het geval is of er noodzaak 

bestaat tot het verzamelen van nadere inlichtingen al dan niet door 

middel van het horen van partijen. 

Behandeling van het beroep in een bijeenkomst van de commissie, dan 

wel in afwijking daarvan, een telefonisch/mail overleg tussen de leden 

van de commissie, gevolgd door een schriftelijke afwikkeling. 

 
9. Bij het verzamelen van gegevens ten behoeve van een te behandelen 

beroepszaak door de leden van de commissie verlenen alle partijen de 

grootst mogelijke medewerking 

 

10. De te verzamelen gegevens worden uitsluitend beperkt tot die 

achtergronden en feiten die verband houden met het aanhangige 

gemaakte beroep. Bij de gegevensverzameling dienen discussie en 

standpuntbepaling over het beroep achterwege te blijven. 

 

11.  De commissie kan, als zij dat nodig acht, andere dan de direct    

betrokkenen horen en/of zich laten adviseren door derden/deskundigen. 

 

Uitspraak 

12.  De commissie doet binnen 4 weken na haar samenstelling uitspraak. 

Deze zal schriftelijk aan betrokken partijen worden toegezonden en 

indien daartoe noodzaak bestaat openbaar worden gemaakt. De 

commissie kan in bijzondere gevallen besluiten tot verlenging van de 

genoemde termijn. 

13.  De uitspraak van de commissie is bindend voor alle bij het beroep  

betrokken partijen en instanties. 
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14.  Het verstrekken van informatie aan derden, dat wil zeggen aan niet bij 

het beroep betrokkenen, over hetgeen in de commissie ten aanzien van 

het ingediende beroep is besproken dan wel schriftelijk is vastgelegd, is 

niet toegestaan. Een mogelijke uitzondering geldt ten aanzien van de 

uitspraak zelf als bedoeld in artikel 11 van dit reglement. Het lid van de 

commissie dat het in dit artikel bepaalde overtreedt zal met onmiddellijke 

ingang van zijn taak worden ontheven. 

 

15.  De secretaris verzorgt namens de beroepscommissie alle voorkomende 

correspondentie en heeft de zorg voor een goede archivering van de met 

beroepszaken samenhangende correspondentie. 

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 25 november 2014 

Voorzitter,                                                         Secretaris,  

  

  

 

 

 

 

 


