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REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP  

K.v.v. QUICK BOYS 

 

ingevolge artikel 6 lid 7 van de statuten 

 

vastgesteld door de Algemene ledenvergadering van 13 november 2009 

en gewijzigd in de Algemene ledenvergadering van 15 november 2019 

 

1. Ingevolge artikel 6 lid 7 van de statuten benoemt de Algemene ledenvergadering de 

commissie van beroep. 

 

2. De commissie van beroep bestaat uit drie leden, niet zijnde bestuursleden van de K.v.v. 

Quick Boys. De leden van de commissie van beroep worden jaarlijks in de 

voorjaarsvergadering door de Algemene ledenvergadering benoemd. 

 

3. De leden van de commissie van beroep worden benoemd telkens voor een periode van 

één jaar. 

 

4. De leden van de commissie van beroep bepalen wie van hen als voorzitter en als 

secretaris fungeert. 

 

5. De commissie van beroep vergadert zo veel als noodzakelijk is. 

 

6. De commissie van beroep is bevoegd kennis te nemen van  

- een door een lid ingesteld beroep tegen door het bestuur ingevolge artikel 6 lid 6 van 

de statuten uitgesproken royement van dat lid, 

- een door een lid ingesteld beroep tegen de door de tuchtcommissie ingevolge artikel 

6 lid 5 van de statuten uitgesproken schorsing van dat lid, 

- een door ingevolge het tuchtreglement door de tuchtcommissie of het bestuur 

veroordeeld persoon (leden en niet-leden) aan wie een sanctie is opgelegd ingesteld 

beroep ingevolge artikel 10 van het tuchtreglement, 

en bevoegd in beroep uitspraak op dat ingestelde beroep te doen. Op grond van artikel 

10 van het tuchtreglement is de commissie van beroep bevoegd een uitspraak te doen 

over de juistheid van het tenlastegelegde, over de juistheid van de gevolgde procedure 

en over de hoogte en aard van de opgelegde sanctie.   
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7. Het beroep wordt bij de commissie van beroep schriftelijk per aangetekend schrijven 

ingediend binnen vier weken na de beslissing waartegen het beroep wordt ingediend. Het 

beroepschrift bevat de naam van indiener, de beslissing waartegen beroep wordt 

aangetekend, de gronden van beroep en is gedagtekend. Aan het beroepschrift wordt 

een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht gehecht.  

 

8. De commissie van beroep stelt het bestuur en de tuchtcommissie op de hoogte van het 

ingestelde beroep en zendt een afschrift van het beroepschrift naar het bestuur en 

tuchtcommissie. Binnen twee weken na ontvangst van deze mededeling doet het bestuur 

en de tuchtcommissie alle stukken uit het dossier die aan de beslissingen van het 

bestuur en de tuchtcommissie ten grondslag zijn gelegd aan de commissie van beroep 

toekomen. 

 

9. De commissie van beroep behandelt het beroep op de wijze zoals voorzien in de 

artikelen 6 lid 2, artikel 6 lid 4 tot en met 10 en artikel 6 lid 12 van het tuchtreglement, 

voor zover de bevoegdheid van de commissie van beroep de toepassing van die 

bepalingen niet beperkt. Minderjarigen worden vertegenwoordigd door de ouders of 

verzorgers.   

 

10. De uitspraak van commissie van beroep bevat:  

- naam en geboortedatum van klager, 

- een kort verslag van de zitting, 

- de beslissing of het beroep van klager gegrond of ongegrond is, 

- de motivering van die beslissing, 

- de beslissing van de commissie van beroep ten aanzien van de beslissing van het 

bestuur tot royement, van de beslissing van de tuchtcommissie tot schorsing en de 

beslissing van de tuchtcommissie of het bestuur tot oplegging van de sanctie indien 

het beroep van klager gegrond wordt verklaard. 
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11. Het bestuur zal een ten aanzien van een volwassene gedane uitspraak van de 

commissie van beroep openbaar bekend maken op de website, tenzij de commissie van 

beroep heeft bepaald dat openbaarmaking achterwege dient te blijven. Ten aanzien van  

minderjarigen gedane uitspraken van de commissie van beroep worden niet openbaar 

gemaakt. 

 

12. De commissie van beroep kiest domicilie op het sportpark Nieuw Zuid.  

Correspondentie gericht aan de commissie van beroep wordt verzonden naar  

(2220 AB) Postbus 95 te Katwijk ZH.   


