
2.4 Tuchtzaken 
2.4.1 Coördinator tuchtzaken 
Kerntaken: 
• Verantwoordelijk voor de gang van zaken betreffende tuchtzaken van alle (niet-)spelende leden 
en/of betrokkenen binnen KSV Fortissimo. 
• Direct aanspreekpunt voor het dagelijks bestuur en alle (niet-)spelende leden en/of betrokkenen 
binnen KSV Fortissimo, betreffende uitvoering van de straf die opgelegd wordt door de KNVB. 
• Neemt maatregelen bij individuele, uitsluitingen, schorsingen van de spelers volgens reglementen 
van de KNVB. 
• Neemt maatregelen bij individuele, uitsluitingen, schorsingen van de spelers volgens de statuten, 
reglementen en gedragscode van KSV Fortissimo. 
• Neemt maatregelen bij Verenigingstuchtzaken volgens reglementen van de KNVB. 
• Adviseert betrokken bij het schrijven van eventuele verweer- en/of beroepschriften. 
• Draagt zorg voor het tijdig versturen van de spelregelbewijzen en stimuleert het behalen hiervan 
door de betreffende personen waar nodig. 
• Heeft regelmatig overleg met de penningmeester betreffende betaling tuchtzaken. 
• Heeft op regelmatige basis een vergadering met de afdeling tuchtzaken en zit deze voor. 
• Bij het vormen van een tuchtcommissie, naar aanleiding van (interne-)tuchtzaken, zit de 
coördinator tuchtzaken deze zitting voor. 
• Is verantwoording verschuldigd aan het dagelijks bestuur. 
 
Tijdsinvestering: 1 uur per week, Als er behoefte aan is, tijdsduur is niet precies te bepalen. Bij hoge 
uitzondering meer. 
 
2.4.2 Lid tuchtzaken 
Kerntaken: 
• Verantwoordelijk voor de gang van zaken betreffende tuchtzaken van alle (niet-)spelende leden 
en/of betrokkenen binnen KSV Fortissimo. 
• Neemt in overleg met de coördinator tuchtzaken maatregelen bij individuele, uitsluitingen, 
schorsingen van de spelers volgens reglementen van de KNVB. 
• Neemt in overleg met de coördinator tuchtzaken maatregelen bij individuele, uitsluitingen, 
schorsingen van de spelers volgens de statuten, reglementen en gedragscode van KSV Fortissimo. 
• Neemt in overleg met de coördinator tuchtzaken, maatregelen bij Verenigingstuchtzaken volgens 
reglementen van de KNVB. 
• Adviseert betrokken bij het schrijven van eventuele verweer- en/of beroepschriften. 
• Draagt zorg voor het tijdig versturen van de spelregelbewijzen en stimuleert het behalen hiervan 
door de betreffende personen waar nodig. 
• Heeft op regelmatige basis een vergadering met de afdeling tuchtzaken als lid. 
• Bij het vormen van een tuchtcommissie, naar aanleiding van (interne-)tuchtzaken, is het lid 
tuchtzaken is hierbij aanwezig als lid. 
 
Tijdsinvestering: 1 uur per week, Als er behoefte aan is, tijdsduur is niet precies te bepalen. Bij hoge 
uitzondering meer. 


