Huishoudelijk Reglement der SHOT
In werking vanaf: 05-06-2007; laatst gewijzigd: 21-11-2016.

Tuchtbeleid
Dit tuchbeleid komt uit het huishoudelijk reglement der SHOT. In werking vanaf 05-06-2007; laatst
gewijzigd 21-11-2016

Artikel 6
1. Een tuchtprocedure op grond van een redelijk vermoeden van handelen in strijd met de statuten
en/of reglementen van de vereniging en/of KNHB wordt door het bestuur van de vereniging
aanhangig gemaakt indien:
a.
een lid door een scheidsrechter in een wedstrijd definitief uit het veld is gestuurd;
b.
een lid in één verenigingsjaar drie, vijf, of meer keren tijdelijk, met een minimum van vijf
minuten, uit het veld is gestuurd;
c.
het bestuur redenen heeft aan te nemen dat het lid/de groeperingen van leden in strijd
heeft/hebben gehandeld met de statuten van de vereniging en/of de KNHB;
2.

De situaties in lid 1 onder a en b geldt voor genoteerde en niet-genoteerde kaarten.

Artikel 6a
1. In geval van overtreding als bedoeld in artikel 6 kunnen de volgende straffen worden opgelegd:
a.
berisping;
b.
schorsing;
c.
ontzetting uit het lidmaatschap (royement) als bedoeld in artikel 6 van de Statuten;
d.
uitsluiting van deelname aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij voor een in
de straf bepaald aantal wedstrijden;
e.
ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies voor een in de straf
genoemde termijn uit te oefenen;
f.
geldboete;
g.
een alternatieve straf naar inzicht van het bestuur de geldboete en/of speelverbod;
2.

Er kan een combinatie van in lid 1 van dit artikel genoemde straffen worden opgelegd.

3.

De straffen kunnen zowel voorwaardelijk als onvoorwaardelijk opgelegd worden.

4.
Het bestuur is bevoegd, zodra een zaak te harer kennis is gebracht en in afwachting van de
behandeling daarvan, met onmiddellijke ingang een straf op te leggen, indien daartoe naar het
oordeel van het bestuur gezien de ernst van de zaak aanleiding bestaat.
5.
Straffen als genoemd in lid 1 zullen zo veel mogelijk in overeenstemming zijn met het beleid
van de KNHB, de statuten en regelementen van de vereniging en eventuele voorgaande beslissingen
in soortgelijke gevallen.
Artikel 6b
Het bestuur is bevoegd een aanhangig gemaakte zaak te seponeren.
Artikel 6c
1. Het bestuur regelt de wijze van behandeling van de zaak zelf. Het bestuur is bevoegd een
zaak schriftelijk, per e-mail, af te doen.

2.
Indien een tuchtprocedure aanhangig is gemaakt, kan een betrokken lid binnen een daartoe
te stellen termijn het bestuur verzoeken de zaak mondeling te behandelen. Tenzij het bestuur van
oordeel is dat er hierdoor een onaanvaardbare vertraging van de behandeling zou ontstaan, kan er
op dat verzoek worden ingegaan.
Artikel 6d
Het bestuur is bevoegd leden en niet-leden te horen en/of te raadplegen. Leden zijn redelijkerwijs
gehouden het bestuur naar waarheid inlichtingen te verstrekken en hun medewerking te verlenen.
Artikel 6e
Het bestuur deelt haar uitspraak schriftelijk, per e-mail, met motivering, mee aan het betrokken lid
(respectievelijk de betrokken leden), met eventueel straf en strafmaat. Het bestuur kan evenwel
besluiten daarnaast mondeling uitspraak te doen.
Artikel 6f
a.
Het betrokken lid en/of de betrokken leden kunnen eenmalig bezwaar aantekenen bij het
bestuur, indien zij het niet eens zijn met het bestuursbesluit, binnen 7 dagen na uitspraak. Indien de
uitspraak schriftelijk is gedaan, is de bezwaartermijn 7 dagen na de dagtekening van de uitspraak.
Bezwaar heeft geen opschortende werking van het oorspronkelijke besluit. Bij de beslissing op het
bezwaar zal door het bestuur advies worden ingewonnen bij de Raad van Advies.
b.
Er staat alleen beroep open bij de Algemene ledenvergadering ten aanzien van straffen
genoemd in artikel 6a lid 1 sub b, c, f en g. Indien een schorsing korter duurt dan de eerst volgende
geplande Algemene ledenvergadering, is beroep niet mogelijk.

