Tuchtreglement SV Kampong Hockey
per 1 februari 2018

Artikel 1
1. Waar in dit reglement wordt gesproken over ‘lid’ of ‘leden’ wordt bedoeld een lid, de
ouders/verzorgers van een lid, een vrijwilliger, een werknemer of lid van verdienste van SV
Kampong Hockey.
2. Waar in dit reglement wordt gesproken over ‘bestuur’ wordt bedoeld het bestuur van SV
Kampong Hockey.
Artikel 2
1. De tuchtcommissie van SV Kampong Hockey bestaat uit tenminste drie leden.
2. De leden van de tuchtcommissie worden benoemd door het bestuur.
3. De leden van de tuchtcommissie behoeven geen lid te zijn van SV Kampong Hockey.
Artikel 3
1. Een tuchtprocedure kan aanhangig gemaakt worden bij de tuchtcommissie indien:
a. een lid door een scheidsrechter in een wedstrijd definitief of tijdelijk uit het veld is gestuurd;
b. indien er redenen zijn aan te nemen dat een of meer leden in strijd hebben gehandeld met
de statuten en/of reglementen van SV Kampong, SV Kampong Hockey en/of de Koninklijke
Nederlandse Hockey Bond;
c. een lid zich niet heeft gedragen zoals van een behoorlijk lid verwacht mag
worden.
2. Een tuchtprocedure kan aanhangig gemaakt worden door:
a. één of meer leden van SV Kampong Hockey;
b. het bestuur of de tuchtcommissie van SV Kampong Hockey;
c. besturen van bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond aangesloten verenigingen;
d. besturen en leden van alle aan SV Kampong gelieerde verenigingen.
3. Een tuchtprocedure dient schriftelijk aanhangig worden gemaakt bij de tuchtcommissie
(tuchtcie.hockey@kampong.nl). Het verzoek bevat tenminste:
a. een omschrijving van het gewraakte handelen/nalaten met opgave van datum en plaats;
b. de naam van het lid of de leden tegen wie de procedure wordt aangespannen;
c. naam, adres, woonplaats en gegevens met betrekking tot bereikbaarheid (telefoonnummers,
e-mailadressen, et cetera) van degene(n) die de zaak aanhangig maakt/maken;
d. de namen van eventuele getuigen;
e. andere van belang zijnde gegevens en inlichtingen.
Artikel 4
1. De tuchtcommissie regelt de wijze van behandeling van de zaak zelf. De tuchtcommissie is
bevoegd een zaak schriftelijk af te doen. Ze kan ook overgaan tot bemiddeling.
2. De tuchtcommissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting.
3. De tuchtcommissie behandelt de zaak met minimaal twee van haar leden.
4. Indien de zaak een minderjarig lid betreft kan de ouder/verzorger eveneens worden
uitgenodigd.
Artikel 5
1. Het lid tegen wie de procedure aanhangig is gemaakt kan de tuchtcommissie verzoeken de
zaak mondeling te behandelen.
2. Aan het verzoek als bedoeld in lid 1 wordt alleen voldaan als de tuchtcommissie van oordeel is
dat er daardoor geen onaanvaardbare vertraging van de behandeling ontstaat.
Artikel 6
De tuchtcommissie is bevoegd leden en niet-leden te horen en/of te raadplegen. Leden zijn
verplicht de tuchtcommissie alle inlichtingen te verstrekken en hun medewerking te verlenen
aan haar werkzaamheden.

Artikel 7
De tuchtcommissie is bevoegd een aanhangig gemaakte zaak te seponeren, indien naar het
oordeel van de tuchtcommissie het tijdsverloop tussen het gewraakte handelen en het
aanhangig maken van de zaak te groot is, of om andere naar haar oordeel gewichtige redenen.
Artikel 8
1. De tuchtcommissie kan een lid en/of leden de volgende straffen opleggen:
a. een berisping;
b. een geldboete;
c. een verbod om deel te nemen aan één of meer competitiewedstrijden, trainingen,
vriendschappelijke wedstrijden en/of toernooien, al dan niet voorwaardelijk;
d. een alternatieve straf, al dan niet voorwaardelijk;
e. een verbod tot het gedurende een bepaalde periode betreden van het terrein van Kampong
aan de Laan van Maarschalkerweerd te Utrecht;
f. een combinatie van deze straffen.
2. Een opgelegde straf wordt met onmiddellijke ingang van kracht.
3. De tuchtcommissie kan een lid dat in haar ogen daarvoor in aanmerking komt bij het bestuur
voordragen voor ontzetting uit het lidmaatschap/(vrijwilligers)functie.
Artikel 9
1. De tuchtcommissie deelt haar uitspraak schriftelijk, zo spoedig mogelijk, met motivering, mede
aan de aangeklaagde(n) en het bestuur. Indien de persoon of de instantie die de
tuchtprocedure aanhangig heeft gemaakt, uitdrukkelijk heeft verzocht omtrent de uitspraak
geïnformeerd te willen worden, zal de tuchtcommissie van geval tot geval beoordelen of de
uitspraak ook aan die persoon/instantie kenbaar kan worden gemaakt. Terzake van jeugdleden
wordt in dat verband de grootst mogelijke terughoudendheid betracht.
2. De tuchtcommissie kan evenwel vanwege bijzondere omstandigheden en/of de
spoedeisendheid van de zaak mondeling uitspraak doen, voorafgaande aan de schriftelijke
uitspraak.
3. Bij een klacht tegen een minderjarig lid stelt de tuchtcommissie de ouder/verzorger op de
hoogte van de uitspraak.
Artikel 10
1. Beroep tegen de uitspraak van de tuchtcommissie staat binnen 14 dagen na dagtekening van
de uitspraak open bij het bestuur.
2. Beroep schorst de tenuitvoerlegging van de straf niet, tenzij de tuchtcommissie anders besluit.
3. Het bestuur doet een uitspraak op het beroep binnen 14 dagen nadat het is aangetekend; het
bestuur kan deze termijn desgewenst verlengen. Het bestuur beoordeelt in het beroep
uitsluitend of de tuchtcommissie in redelijkheid tot de betwiste uitspraak heeft kunnen komen
(marginale toetsing).
4. Het bestuur heeft de mogelijkheid om een beroepscommissie in te stellen, die het bestuur
adviseert bij een beroep op een uitspraak van de tuchtcommissie.
Artikel 11
De uitspraak van het bestuur kan uitsluitend zijn:
a. vernietiging van de uitspraak van de tuchtcommissie; het bestuur kan zelf de uitspraak
wijzigen, dan wel de zaak naar de tuchtcommissie retourneren om de zaak – met
inachtneming van de overwegingen van het bestuur – opnieuw te beoordelen;
b. bekrachtiging van de uitspraak van de tuchtcommissie.
c. het bestuur acht zich niet ontvankelijk.
Artikel 12
De verantwoordelijkheid voor de controle op en de feitelijke tenuitvoerlegging van opgelegde
straffen berusten volledig bij het bestuur.

