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Tuchtreglement Zwart-Wit'63 
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Dit reglement maakt onderdeel uit van het huishoudelijk reglement (artikel 26) en heeft als 

bedoeling het naleven van de algemene regels om zo een vlotte werking te kunnen garanderen. Het 

reglement is van toepassing op alle bezoekers en (ingeschreven) leden van de club. Elk lid van de 

vereniging wordt geacht op de hoogte te zijn van deze regels en stemt daarmee in bij het aangaan 

van het lidmaatschap. 

 

Definities 

In dit reglement wordt verstaan onder : 

 

Algemene Vergadering  

Het orgaan als bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Zwart-Wit'63.  

Bestuur 

Het door de Algemene Vergadering overeenkomstig artikel 12 van de statuten van Zwart-Wit'63 

benoemde orgaan.  

Huishoudelijke Reglement 

Het door de Algemene Vergadering overeenkomstig artikel 21 van de statuten van Zwart-Wit '63 

vastgestelde en op dit tuchtreglement van toepassing zijnde Reglement. 

Tuchtcommissie 

De door het bestuur benoemde en uit 3 leden bestaande commissie. 

Tuchtreglement 

Het onderhavige en door het bestuur vastgestelde reglement. 

Strafbare feiten 

Voorvallen die door de Nederlandse Wetgever als strafbaar zijn aangemerkt. 

Tuchtzaak 

Behandeling van een (vermeende) overtreding van artikel 2 van het tuchtreglement. 

Terrein 

Het bij Zwart-Wit'63 in gebruik zijnde complex (voetbal- en trainingsvelden, parkeerterrein,  

fietsenstalling, kantinecomplex etc. ). 

Sancties 

De door het bestuur op te leggen maatregelen. 

Aanvullende sancties  

Sancties die worden opgelegd naast eventueel door de KNVB op te leggen straffen of door enige 

andere wettelijke organisatie aan te bieden transactie mogelijkheden, opgelegde of op te leggen 

vonnissen. 

Berisping 

Waarschuwing. 

Schorsing  

Beperking van het lidmaatschap waarbij de rechten verbonden aan het lidmaatschap op een door het 

bestuur aangegeven wijze kunnen worden uitgeoefend. 

Geldboete  
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Betaling van een geldbedrag aan Zwart-Wit '63 zoals door of vanwege het gedrag van betrokkene 

door de KNVB of enige wettelijke instantie aan Zwart-Wit '63 zijn opgelegd. 

Voorwaardelijke sanctie 

Sanctie die niet ten uitvoer wordt gelegd tenzij de betrokkene de door het bestuur bij die opgelegde 

voorwaardelijke sanctie vermelde voorwaarden overtreedt. 

Ontzetting  

Beëindiging van het lidmaatschap van Zwart-Wit'63. 

Betrokkene  

Degene die artikel 2 van dit reglement overtreedt 

 

Artikel 2.  

Verbodsbepaling 

Het is verboden:  

• Om zich op enigerlei wijze te gedragen waardoor de belangen van Zwart-Wit'63, diens leden 

of bezoekers worden benadeeld of in diskrediet worden gebracht.  

• De reglementen van Zwart-Wit'63 en de KNVB te overtreden.  

• Strafbare feiten te plegen. 

 

Artikel 3.  

Taken en bevoegdheden van de tuchtcommissie 

De tuchtcommissie heeft tot taak om uitvoering te geven aan het tuchtreglement. Hierbij houdt de 

tuchtcommissie rekening met de statuten, reglementen, gedragscode en besluiten van de vereniging. 

Ook wordt rekening gehouden met de reglementen van de KNVB en met de normen en waarden, 

zoals deze in het normale rechtsverkeer van toepassing zijn. 

De tuchtcommissie is bevoegd kennis te nemen van een (vermeende) overtreding van dit reglement, 

op welke wijze dan ook. 

De tuchtcommissie is bevoegd te adviseren omtrent aanvullende sancties naast eventueel door de 

KNVB of door het Openbaar Ministerie aangeboden transacties of door de Rechterlijke Macht 

uitgesproken of uit spreken vonnissen. 

De tuchtcommissie adviseert, al dan niet daartoe gevraagd, het bestuur omtrent het opleggen van 

(aanvullende) sancties met betrekking tot overtreding van de verbodsbepaling van artikel 2 van dit 

reglement. 
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Artikel 4. 

Werkwijze van de tuchtcommissie 

De tuchtcommissie komt zo vaak als nodig is bijeen. De tuchtcommissie komt zo spoedig als mogelijk 

na het kennisnemen van een overtreding van artikel 2 van dit tuchtreglement bijeen. Een zitting van 

de tuchtcommissie kan alleen doorgang vinden bij volledige aanwezigheid van de tuchtcommissie. De 

tuchtcommissie adviseert bij meerderheid van stemmen. 

De tuchtcommissie hoort de betrokkene(n). De behandeling van de tuchtzaak door de 

tuchtcommissie is niet openbaar. De betrokkene(n) wordt/worden daartoe uitgenodigd door het 

bestuur. Indien de betrokkene(n) zonder kennisgeving verstek laat gaan is de tuchtcommissie 

bevoegd de tuchtzaak te behandelen zonder aanwezigheid van de betrokkene(n). 

Bij de behandeling van de tuchtzaak kan de tuchtcommissie getuigen horen, zich laten bijstaan door 

deskundigen of zich op enig andere wijze laten informeren omtrent de aan betrokkene(n) verweten 

overtreding(en). 

De betrokkene(n) kan/kunnen zich bij de behandeling van de tuchtzaak laten bijstaan ten genoegen 

van de tuchtcommissie. De betrokkene(n) kan/kunnen ook getuigen laten horen. De betrokkene(n) 

dient/dienen de tuchtcommissie daarvan gemotiveerd opgave te doen onder vermelding van de 

namen en adressen van die getuigen. De tuchtcommissie bepaalt of het verzoek om getuigen te laten 

horen wordt gehonoreerd. De getuigen worden door de tuchtcommissie opgeroepen. 

De tuchtcommissie adviseert het bestuur zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand, na 

beëindiging behandeling van de tuchtzaak over een op te leggen sanctie. Het advies wordt schriftelijk 

en gemotiveerd (door middel van een door het bestuur vastgesteld modelformulier) ter kennis 

gebracht van het bestuur en de betrokkene(n). 
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Artikel 5. 

(Aanvullende) Sancties 

Het bestuur kan hangende het onderzoek een voorlopige sanctie opleggen. Het bestuur kan slechts 

overgaan tot het opleggen van een (aanvullende) sanctie als er sprake is opzet, nalatigheid of 

onzorgvuldigheid.  

Het Bestuur kan de volgende (aanvullende) sancties, al dan niet in combinatie met elkaar en in 

voorwaardelijke vorm, opleggen:  

• Schuldigverklaring zonder het opleggen van een van de andere sancties. 

• Berisping. 

• Taakstraffen. 

• Schorsing voor de duur maximaal van 1 jaar.  

• Geldboetes voor het overtreden van administratieve verzuimen zoals bedoeld in de 

reglementen van de KNVB. 

• Terreinverbod; de toegang ontzeggen tot het sportpark. 

• Ontzetting. 

(Aanvullende) sancties kunnen worden opgelegd naast sancties in welke vorm dan ook die worden 

opgelegd door of namens de KNVB of enige wettelijke instantie. 

 

Artikel 6.  

Beslissing 

Het bestuur neemt een besluit binnen één maand na uitbrengen van het advies door de 

tuchtcommissie. De beslissing wordt gemotiveerd en schriftelijk kenbaar gemaakt aan de 

betrokkene(n). 

De betrokkene(n) heeft/hebben, alleen in het geval er sprake is van ontzetting, het recht om binnen 

één maand na kennisname van de voornoemde beslissing bij de Algemene Ledenvergadering in 

beroep te gaan. Dit beroep dient door indiening van een beroepsschrift plaats te vinden. Het 

beroepsschrift dient door middel van aangetekend schrijven te ingediend te worden. 

Het aantekenen van beroep door de betrokkene heeft geen schorsende werking op de door het 

bestuur opgelegde sanctie. 

Het bestuur kan bij een opgelegde sanctie de KNVB alsmede andere betrokken partijen, dit ter 

beoordeling van het bestuur, hieromtrent informeren. 

 

Artikel 7. 

Slotbepaling 

Dit tuchtreglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking nadat dit 

door de algemene ledenvergadering is goedgekeurd, Dit tuchtreglement is onderdeel van het 

huishoudelijk reglement. 
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Tuchtcommissie  

• De tuchtcommissie functioneert direct onder verantwoordelijkheid van het bestuur.  

• De tuchtcommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden.  

• De tuchtcommissie heeft namens het bestuur de bevoegdheid om leden voor bepaalde tijd 

te schorsen of voor te dragen voor royement.  

• Indien een lid zich misdraagt kan dit door het dagelijks bestuur of door één van de 

bestuursorganen (voetbal-, wedstrijd-, jeugd-, accommodatie-, kantine- of commerciële zaken) 

schriftelijk binnen 1 week bij de tuchtcommissie kenbaar worden gemaakt. Schriftelijk dient te 

worden kenbaar gemaakt welke misdraging is geconstateerd, waar, wanneer en op welk moment.  

• De tuchtcommissie komt binnen 1 week na het aanhangig maken van een misdraging bijeen 

en geeft de gedaagde de gelegenheid zich mondeling te verweren. Indien de gedaagde niet verschijnt 

wordt aangenomen dat hij van verweer afziet.  

• Binnen 1 week maakt de tuchtcommissie het voornemen voor strafoplegging schriftelijk 

kenbaar aan het lid en aan het bestuur.  

• Indien het betrokken lid niet binnen 1 week schriftelijk bezwaar maakt tegen dit voornemen, 

neemt het bestuur de straf over en is de straf onherroepelijk.  

• Indien het betrokken lid bezwaar maakt, krijgt het lid de gelegenheid om zich bij de 

eerstvolgende bestuursvergadering te verdedigen. Hij kan zich hierbij laten bijstaan.  

• Het bestuur neemt daarop binnen 1 week een onherroepelijke beslissing en maakt dit 

schriftelijk kenbaar aan het betrokken lid.  

• Het betrokken lid kan binnen één maand na ontvangst van de beslissing schriftelijk in beroep 

gaan bij de algemene ledenvergadering. De uitspraak van de algemene ledenvergadering is bindend 

voor partijen. Gedurende de beroepstermijn en zolang op het beroep door de ledenvergadering niet 

is beslist, is het lid geschorst.  

• Het bestuur kan, behoudens de statuten, nadere regels opstellen welke straffen opgelegd 

kunnen worden. 

 

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering de dato 6 oktober 2014 Namens het bestuur van 

Zwart-Wit '63, 

 


