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TUCHTREGLEMENT VV LOENERMARK

Artikel 1

Het Tuchtreglement (verder genoemd TR) is van toepassing in die 
gevallen waarin dit in de statuten en/of het huishoudelijk reglement 
vermeld staat. Daarnaast is het TR van toepassing indien leden  
en/of begunstigers schade toebrengen aan de vereniging en/of aan 
haar leden.

Artikel 2

Het TR kent 3 categorieën voor de manier van aanpak:
 - categorie 1: jeugdleden, dit zijn leden die de wettelijke volwas-

senleeftijd nog niet bereikt hebben;
 - categorie 2: seniorenleden;
 - categorie 3: begunstigers.

Artikel 3

De route van aanpak van overtredingen binnen categorie 1 vindt als 
volgt plaats:
1. gesprek jeugdlid met leider of trainer van het desbetreffende 

team;
2. gesprek jeugdlid met ouders/verzorgers met 2 leden jeugdcom-

missie;
3. gesprek jeugdlid met ouders/verzorgers met 2 bestuursleden;
4. in beroep bij de beroepscommissie (zie artikel 6).

De afspraken en/of opgelegde maatregelen in de stappen 2, 3 en 
4 worden schriftelijk vastgelegd vanuit de vereniging en verzonden 
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aan het betreffende lid.
De maatregelen die kunnen worden opgelegd in de stappen 2 en 3 
kunnen bestaan uit:
1. schorsing voor één of meerdere wedstrijden en trainingen;
2. vergoeding van veroorzaakte materiële schade;
3. alternatieve straffen;
4. combinatie van bovenstaande maatregelen.

Uitnodiging voor gesprekken met ouders/verzorgers worden telefo-
nisch en/of schriftelijk gedaan 
Bij geen afmelding en/of niet opkomen is het jeugdlid geschorst tot 
en met het moment dat het gesprek wel heeft plaatsgevonden.

Bij nakomen van de afspraken en/of maatregelen zal de eerst vol-
gende stap in de route van aanpak niet plaatsvinden.

Artikel 4

De route van aanpak van overtredingen binnen categorie 2 vindt als 
volgt plaats:
1. gesprek lid met leider of trainer van het desbetreffende team;
2. gesprek lid met 2 bestuursleden;
3. in beroep bij de beroepscommissie.

De afspraken en/of opgelegde maatregelen in de stappen 2 en 3 
worden schriftelijk vastgelegd vanuit de vereniging en verzonden 
aan het betreffende lid.

De maatregelen die kunnen worden opgelegd in stap 2 kunnen be-
staan uit:
1. schorsing voor één of meerdere wedstrijden en trainingen;
2. vergoeding van veroorzaakte materiële schade;
3. alternatieve straffen;
4. combinatie van bovenstaande maatregelen.
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Uitnodiging voor gesprekken met het lid vanaf stap 2 worden schrif-
telijk en/of telefonisch gedaan. Bij geen afmelding en/of niet opko-
men is het lid geschorst tot en met het moment dat het gesprek wel 
heeft plaatsgevonden.
Bij nakomen van de afspraken en/of maatregelen zal de volgende 
stap in de route van aanpak niet plaatsvinden.

Artikel 5

De route van aanpak van overtredingen binnen categorie 3 vindt als 
volgt plaats:
1. gesprek begunstiger met 2 bestuursleden;

De afspraken en/of opgelegde maatregelen worden schriftelijk 
vastgelegd vanuit de vereniging en verzonden aan de betreffende 
begunstiger.

De maatregelen die kunnen worden opgelegd kunnen bestaan uit:
1. vergoeding van veroorzaakte materiële schade;
2. alternatieve straffen;
3. opzegging van het begunstiger schap;
4. combinatie van bovenstaande maatregelen.

De uitnodiging voor het gesprek met de begunstiger wordt schrifte-
lijk en/of telefonisch gedaan.

Artikel 6

Alleen leden van de vereniging kunnen in beroep gaan in die ge-
vallen zoals genoemd in de statuten en/of huishoudelijk reglement 
evenals genomen maatregelen die genoemd zijn in de artikelen 3 
en 4 van dit reglement, mits de voorgaande stappen in de route van 
aanpak genomen zijn.
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De beroepscommissie bestaat uit drie personen, die geen be-
stuursfunctie en/of commissiefunctie uitoefenen en welke niet in 
bestuur- en/of commissiefunctie waren op het moment van nemen 
van de maatregelen tegen het desbetreffende lid. Tevens hoeven 
zij geen lid te zijn van de vereniging. De beroepscommissie wordt 
benoemd door het bestuur. De leden van de beroepscommissie 
hebben voor onbepaalde tijd zitting. Bestuurs- en/of commissiele-
den kunnen (tijdelijk) uit hun functie worden ontheven om deel te 
kunnen uitmaken van de beroepscommissie.

Artikel 7

Procedure:
 - Het meerderjarige lid of bij minderjarig lid de ouders/verzor-

gers gaat schriftelijk in beroep tegen de door hem opgelegde 
sanctie door verzending van een brief aan het bestuur van de 
vereniging;

 - Het bestuur stelt een commissie van beroep samen;
 - Het bestuur brengt betrokken lid of bij minderjarig lid de ou-

ders/verzorgers schriftelijk op de hoogte van de samenstelling 
van de beroepscommissie;

 - Het bestuur draagt het opgebouwde dossier over aan deze 
commissie;

 - Binnen zeven dagen na ontvangst van de brief zal het desbe-
treffende lid evenals bij het besluit betrokken bestuursleden 
een uitnodiging ontvangen om gehoord te worden door de 
commissie van beroep;

 - Binnen drie dagen na de hoorzitting verzendt de commissie van 
beroep haar uitspraak schriftelijk aan het desbetreffende lid 
en het bestuur. De leden worden op de eerstvolgende algeme-
ne ledenvergadering ingelicht over de gevolgde procedure en 
bevindingen;

 - Het lid en/of bestuur kan afzien van de mogelijkheid om ge-
hoord te worden;
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 - In de gevallen waarin de algemene ledenvergadering volgens 
de statuten een uitspraak moet doen, moet de uitspraak van de 
beroepscommissie als een advies worden gezien.

Het bestuur.

Noot:
Het tuchtreglement versie 1.0 is aangenomen tijdens de al-
gemene ledenvergadering van 11 juni 2007

De geactualiseerde versie 1.1 is aangenomen tijdens de le-
denvergadering van 16 december 2013.




