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Begripsbepalingen: 
 

Het tuchtreglement verstaat onder: 

Vereniging :   Atletiek- en Recreatiesportvereniging THOR 

Statuten: de Statuten van de ARSV THOR, zoals vastgesteld bij notariële akte 

van 8 november 2002. 

Tuchtcommissie: Bestuur en benoemde leden 

Bestuur:   het bestuur van de tuchtcommissie, zijnde voorzitter en secretaris 

Voorzitter:   de voorzitter van de tuchtcommissie 

Secretaris:   de secretaris van de tuchtcommissie. 

Tuchtrecht: de regels betreffende het zich houden aan c.q. het opvolgen van 

bepaalde opgelegde regels of voorschriften van gedrag en de 

handhaving daarvan 

Raadsman: een door betrokkene voorgedragen persoon 

Berisping: straf die bestaat uit aan iemand zijn ongenoegen of afkeuring te 

kennen geven. 

Tuchtrechtelijke boetes: financiële straffen wegens het overtreden van het tuchtrecht 

Schorsing:   voorlopig of tijdelijk verbod zijn rechten waar te nemen  

Ontzetting/royement:  het als lid van de vereniging schrappen. 

 
Artikel 1 Tuchtreglement 
De tuchtrechtspraak binnen de vereniging geschiedt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 

van de statuten, uitsluitend door een onafhankelijke tuchtcommissie krachtens dit reglement. De 

tuchtcommissie bestaat uit 5 tot maximaal 7 personen en wordt  benoemd door de ALV op 

voordracht van het hoofdbestuur van de ARSV THOR.  Het lidmaatschap is voor  een periode van 3 

jaar. Herbenoeming is mogelijk voor maximaal 2 termijnen.  Mutaties in de samenstelling vinden 

plaats op voordracht van het  bestuur welke bekrachtiging behoeft van het hoofdbestuur van de 

ARSV THOR. Het bestuur verdeelt de taken onderling, waarbij het ervoor zorg draagt dat steeds één 

persoon is belast met de interne  publiciteit. Externe lijnen van publiciteit lopen via het 

hoofdbestuur. 

 Artikel 2 Tuchtrechtspraak 
Aan de tuchtrechtspraak van dit reglement zijn onderworpen de in artikel 5 van de statuten 

genoemde natuurlijke personen. 

Artikel 3  Bevoegdheid 
De bevoegdheid van de tuchtcommissie omvat alle zaken die vallen onder artikel 7 van de statuten, 

dat als volgt luidt: In het algemeen zal strafbaar zijn : handelen of nalaten in strijd met de statuten, 

het huishoudelijk reglement en de overige reglementen en/of besluiten van organen van de 

vereniging of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.  

Deze zaken  omvatten dus zowel tuchtrechtelijke vergrijpen,  als klachten op het gebied van seksuele 

intimidatie en seksueel misbruik en in het algemeen alle zaken waardoor de belangen van de 

vereniging (kunnen)worden geschaad. 

Artikel 4 Strafbaarheid 
Voor strafbaarheid van de in artikel 7 van de statuten bedoelde overtredingen is opzet, schuld, 

nalatigheid of onzorgvuldigheid van de betrokkene vereist. 
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Artikel 5 Aanhangig maken van de zaak 
Lid 1. Een zaak kan worden aanhangig gemaakt door een ieder die een klacht heeft waarbij de 

belangen van de vereniging op het spel staan of die een overtreding in de zin van artikel 7, lid 1 of lid 

2 van de statuten constateert, middels een bij de secretaris van de  tuchtcommissie gedane 

schriftelijke of  digitale  aangifte.  Indien de klacht wordt ingediend bij een andere persoon of een 

andere instantie dan de tuchtcommissie verwijst de ontvanger de klager terstond door naar de 

tuchtcommissie. Een bevestiging daarvan gaat binnen 10 werkdagen naar de betrokkene, zowel 

klager als beklaagde, met de mededeling dat de zaak in behandeling is. 

 

Artikel 6  Mondelinge behandeling 
Lid 1. Indien de commissie of de klager een mondelinge behandeling nodig achten, zal  de commissie 

datum, uur en plaats bepalen waarop de zaak zal worden behandeld. 

Lid 2. De secretaris van de tuchtcommissie doet langs schriftelijke of digitale weg een oproep naar de 

betrokkene en andere personen  waarvan het bestuur de verschijning wenselijk acht, zulks met een 

termijn van tenminste zeven dagen, de dag van verzending en die van de behandeling niet 

meegerekend. 

Lid 3. De leden van  de commissie onthouden zich van het bespreken van zowel de zaak als de 

persoon van de betrokkene met anderen of met de betrokkene zelf, behoudens tijdens de 

mondelinge behandeling. 

Lid 4. Bij de aanvang gaat de voorzitter na of de opgeroepen personen aanwezig zijn. 

Lid 5. De betrokkene en diens eventuele raadsman, mogen de gehele mondelinge behandeling 

bijwonen. 

Lid 6. Indien de betrokkene niet is verschenen gaat het bestuur na of de oproeping behoorlijk heeft 

plaatsgevonden. Heeft geen behoorlijke oproeping plaatsgevonden of  het bestuur om een andere 

reden van mening is dat uitstel van de behandeling wenselijk is, dan stelt het de behandeling tot een 

nader te bepalen datum uit, van welke datum de betrokkene langs schriftelijke of digitale weg in 

kennis wordt  gesteld. 

Lid 7. Bij het niet verschijnen van een belangrijke getuige, kan het bestuur bepalen, dat de 

behandeling geheel of gedeeltelijk wordt uitgesteld, in welk geval de betrokkene opnieuw zal worden 

opgeroepen. 

Lid 8. Aan de betrokkene wordt mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van alle op de zaak 

betrekking hebbende stukken, indien hij daarvan niet vóór de behandeling heeft kennis genomen. 

Lid 9. Alvorens de behandeling wordt gesloten, wordt aan de betrokkene en diens eventuele 

raadsman, de gelegenheid gegeven nog tot zijn verweer dienende opmerkingen te maken. 

Lid 10. Waar hier wordt gesproken over de betrokkene kunnen daarmee ook meerdere personen 

bedoeld zijn. 

 

Artikel 7 De getuigen en deskundigen 
Lid 1. Het bestuur is bevoegd getuigen en deskundigen te doen oproepen en te horen en advies in te 

roepen van externe deskundigen of instanties zoals bv. het NOC/NSF of de Atletiekunie. 

Lid 2. De betrokkene kan, tot uiterlijk vijf dagen vóór de dag waarop de zitting wordt gehouden, de 

namen en adressen van getuigen  of deskundigen opgeven, met verzoek deze te doen oproepen. 

Het bestuur kan van het bepaalde t.a.v. de termijn in dit lid afwijken. 

Lid 3. De secretaris roept de getuigen schriftelijk of langs digitale weg op. 



4 

 

Lid 4. Het verhoor geschiedt in tegenwoordigheid van de betrokkene en diens raadsman, als hij die 

heeft. Zij worden in de gelegenheid gesteld aan de getuigen of deskundige vragen te stellen mits 

deze vragen, naar het oordeel van het bestuur, ter zake dienende zijn. 

Lid 5. Van hun verklaringen wordt schriftelijk een zakelijke samenvatting gemaakt. 

 

Artikel 8 Straffen 
Lid 1. Als straf kan worden opgelegd: 

a) een mondelinge of schriftelijke berisping; 

b) tuchtrechtelijke boetes tot een maximum van €  500,--; 

c) schorsing voor de duur van ten hoogste drie jaar; een geschorst lid dient conform art. 3 lid 4 van 

het huishoudelijk reglement te blijven voldoen aan de financiële verplichtingen van het 

lidmaatschap 

d) ontzetting (royement). Beroep daartegen is mogelijk volgens het bepaalde in art. 7 lid 5 sub d van 

de statuten. 

 

Artikel 9 Beraadslaging 
Lid 1. De beraadslaging over de tenlastelegging geschiedt terstond na het sluiten van de behandeling. 

De beraadslaging vindt niet in het openbaar plaats. 

Lid 2. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen. De stem van de voorzitter is 

doorslaggevend bij staking van stemmen. 

Lid 3. De commissie grondt de uitspraak op de stukken en verklaringen waarvan de betrokkene heeft 

kunnen kennis nemen of waarvan de zakelijke inhoud hem ter zitting is medegedeeld. 

Lid 4. Indien de commissie van oordeel is dat de tenlastelegging ongegrond is, spreekt het de 

betrokkene vrij. 

Lid 5. Indien de commissie van oordeel is dat de ten laste gelegde overtreding of klacht gegrond is, 

bepaalt de commissie ter zake van welke overtreding welke straf wordt opgelegd. 

Lid 6. Indien de commissie meent dat het ten laste gelegde gedeeltelijk gegrond is, bepaalt de 

commissie  welke straf wordt opgelegd en spreekt voor het overige de betrokkene vrij. 

Lid 7. Bij het bepalen van de op te leggen straffen worden zoveel mogelijk, in gelijksoortige gevallen, 

dezelfde maatstaven aangelegd. 

Lid 8. Ingeval de commissie de tenlastelegging feitelijk gegrond oordeelt, maar tevens van oordeel is 

dat betrokkene geen enkel verwijt treft, kan het de betrokkene schuldig verklaren zonder oplegging 

van enige straf. 

 

Artikel 10 Uitspraak 
Lid 1.De commissie doet uiterlijk zeven dagen na het sluiten van de behandeling uitspraak. 

Lid 2. In de uitspraak dienen de overwegingen te worden opgenomen welke tot de uitspraak hebben 

geleid. 

Lid 3. De commissie deelt zijn uitspraak in de vorm van een bindend advies mede aan het 

hoofdbestuur van de ARSV THOR en stelt de betrokkenen daarvan in schriftelijke of digitale vorm 

onverwijld op de hoogte. 

Lid 4. Het hoofdbestuur van de ARSV THOR is gehouden zorg te dragen voor onverwijlde uitvoering 

van het bindend advies. Het hoofdbestuur van de ARSV THOR is verplicht er op toe te zien dat de 

opgelegde straffen worden uitgevoerd. 

 



5 

 

Artikel 11 Herziening 
Lid 1. De betrokkene, aan wie een straf is opgelegd waartegen geen beroep openstaat, kan gehele of 

gedeeltelijke herziening daarvan verzoeken op grond van feiten en omstandigheden, die bij de 

behandeling niet bekend waren of niet ter kennis van het bestuur zijn gekomen. 

Lid 2. Het verzoek tot herziening moet schriftelijk of langs digitale weg bij het bestuur worden 

ingediend, onder overlegging van de beslissing waarvan herziening wordt verzocht. Het verzoek dient 

een nauwkeurige opgave te bevatten van de nieuwe feiten en omstandigheden waarop het is 

gegrond, alsmede van de bewijsstukken daarvan. 

Lid 3. Indien de juistheid van de feiten en omstandigheden, waarop het verzoek is gegrond, 

voldoende is, respectievelijk kan worden aangetoond, dat geen of een lichtere straf zou zijn opgelegd 

indien die feiten of omstandigheden bij de behandeling bekend waren geweest gaat de commissie 

over tot een hernieuwde behandeling. 

 

Artikel 12  Administratieve maatregelen 
Onder een administratieve maatregel wordt verstaan, het aan een lid in rekening brengen van 

administratiekosten naar aanleiding van een administratief verzuim. Bevoegd tot het nemen van een 

administratieve maatregel is het bestuur van de ARSV THOR. 

 

Artikel 13 Administratieve verzuimen 
Lid 1. Als administratief verzuim is aan te merken het niet of niet tijdig voldoen van de verschuldigde 

tuchtrechterlijke boetes. 

Lid 2. Indien de duur van het verzuim meer dan twee weken bedraagt, is het bestuur bevoegd 

administratiekosten in rekening te brengen.  

Lid 3. De in rekening te brengen administratiekosten bedragen 10 (tien) percent van de verschuldigde 

tuchtrechterlijke boete, met een minimum van € 2,50.  

 

Artikel 14 Wijziging van dit reglement 
De bepalingen van dit reglement kunnen alleen worden gewijzigd door de algemene 

ledenvergadering, overeenkomstig een procedure gelijk aan het bepaalde in artikel 34 van het 

Huishoudelijk Reglement. 

 


