Tuchtreglement R.H.V. Leonidas
Definities
In dit Reglement wordt verstaan onder:
a. ‘Bestuur’, het Bestuur van R.H.V. Leonidas;
b. ‘KNHB’, de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond;
c. ‘de Tuchtcommissie’, de Tuchtcommissie van R.H.V. Leonidas;
d. ‘Vereniging’, R.H.V. Leonidas, gevestigd te Rotterdam;
e. ‘Reglement’, het Tuchtreglement van R.H.V. Leonidas.
Artikel 1. Toepasselijkheid Reglement
1. De bepalingen van dit Reglement zijn van toepassing op:
a. de leden van de Vereniging;
b. personen die zich aan de statuten, reglementen en besluiten van de Vereniging hebben onderworpen;
c. personen die binnen de Vereniging als (betaald) medewerker, begeleider of functionaris werkzaamheden
verrichten of als vrijwilliger taken vervullen;
d. ouders/verzorgers van (jeugd)leden;
2. Waar in dit Reglement wordt gesproken van "leden", worden de in lid 1 sub b, c en d genoemde personen
hieronder mede verstaan. Indien in de Reglement wordt gesproken van een lid wordt hieronder ook verstaan
een groepering van leden.
Artikel 2. Samenstelling Tuchtcommissie
1. De Tuchtcommissie bestaat uit ten minste drie leden, onder wie de voorzitter.
2. De leden van de Tuchtcommissie worden benoemd door het Bestuur. Het Bestuur kan een termijn vaststellen.
Herbenoeming van een lid van de Tuchtcommissie is mogelijk.
3. De leden van de Tuchtcommissie behoeven geen lid te zijn van de Vereniging.
4. Bij ontstentenis van de voorzitter, wordt deze vervangen door het lid dat het langst in de Tuchtcommissie
zitting heeft. Bij gelijke zittingsduur gaat het oudste lid in leeftijd voor.
Artikel 3. Doestelling en taakomschrijving Tuchtcommissie
1. De Vereniging hecht aan zelfregulering bij het bewaken van de discipline en sportiviteit van al haar leden en
begeleiders tijdens en rondom de wedstrijden en trainingen. Dit is in het belang van zowel een sportief
wedstrijd- en competitieverloop, als het bevorderen van de resultaten en het imago van de Vereniging. Met
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het oog op deze doelstelling heeft de Vereniging een eigen (interne) Tuchtcommissie ingesteld, die handelend
mag optreden in geval van (vermeend) gedrag in strijd met de club- en/of KNHB statuten en reglementen.
De Tuchtcommissie is in haar beoordeling en strafoplegging zelfstandig en opereert zonder last van of
ruggenspraak met het Bestuur. Zij legt aan het Bestuur desgewenst verantwoording af op hoofdlijnen en het
Bestuur toetst in dat geval slechts of de Tuchtcommissie in redelijkheid tot haar beslissing heeft kunnen
komen. De Tuchtcommissie is daarmee ook vrij in het bepalen van de door haar noodzakelijk geachte straf,
behalve bij het opleggen van een geldboete hoger dan € 100,00, of bij het royeren van betrokkene(n) als lid
c.q. begeleider. Laatstbedoelde sancties zijn voorbehouden aan het Bestuur van de Vereniging, eventueel na
daartoe strekkend voorstel van de Tuchtcommissie.
De Tuchtcommissie heeft de navolgende taken:
I.

Het registreren van de gele en/of rode kaarten, uitgedeeld aan spelers van de Vereniging, coaches
en andere officiële begeleiders, alsmede de administratieve verwerking daarvan en eventuele daaruit
voortvloeiende schorsingen richting KNHB.

II.

Het beoordelen en bestraffen van leden van de Vereniging en/of begeleiders ingeval van één, drie,
vijf of meer gele kaarten of een rode kaart, zulks los van en zoveel mogelijk vooruitlopend op de
tuchtprocedure zoals gevolgd door de KNHB.

III.

De opgelegde straf is bindend en geldt in plaats van de door de KNHB opgelegde straf, tenzij die
laatste zwaarder en/of anders van aard is.

Artikel 4. Aanhangig maken tuchtprocedure door Bestuur
1. Een tuchtprocedure op grond van (vermeend) handelen in strijd met de statuten en/of reglementen van de
Vereniging en/of de KNHB, kan door het Bestuur van de Vereniging tegen een lid aanhangig worden gemaakt
bij de Tuchtcommissie van de Vereniging indien:
a. een lid (vermeend) wangedrag vertoont op het terrein van de Vereniging of een andere Vereniging;
b. het Bestuur redenen heeft aan te nemen dat het lid in strijd heeft gehandeld met de statuten en/of
reglementen van de Vereniging en/of de KNHB;
2. Een tuchtprocedure ingediend door het Bestuur, dient schriftelijk of langs elektronische weg aanhangig te
worden gemaakt bij de Tuchtcommissie. Het schriftelijk (digitale) stuk omvat tenminste:
a. de naam, voorletter(s) en geboortedatum van het lid/een groepering van leden tegen wie een tuchtzaak
aanhangig wordt gemaakt;
b. een omschrijving van het gewraakte handelen/nalaten met opgave van datum en plaats;
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c. de namen van eventuele getuigen;
d. andere van belang zijnde gegevens en inlichtingen.
Artikel 5. Aanhangig maken tuchtprocedure door Tuchtcommissie
1. Een tuchtprocedure op grond van (vermeend) handelen in strijd met de statuten en/of reglementen van de
Vereniging en/of de KNHB, kan door de Tuchtcommissie tegen een lid van de Vereniging aanhangig worden
gemaakt indien:
a. een lid van de Vereniging tijdens een wedstrijd een rode kaart heeft gekregen van de scheidsrechter; of
b. een lid van de Vereniging in één seizoen drie, vijf, of meer gele kaarten heeft gekregen.
Artikel 6. Wijze van behandeling tuchtprocedure
1. Zodra op grond van artikel 4 of 5 van het Reglement een tuchtprocedure aanhangig is gemaakt tegen een lid,
dan wordt dit lid hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of langs elektronische weg geïnformeerd door de
Tuchtcommissie.
2. Het betrokken lid wordt ook direct geïnformeerd, of en hoe een schriftelijk verweer ingediend kan worden bij
de Tuchtcommissie.
3. Als de tuchtprocedure door de Tuchtcommissie aanhangig is gemaakt op grond van artikel 5 lid 1 sub b van
het Reglement, dan zal de tuchtprocedure in beginsel schriftelijk of langs elektronische weg en zonder
mondelinge behandeling worden afgedaan.
4. Indien de Tuchtcommissie besluit om de tuchtprocedure schriftelijk af te doen, dan kan een betrokken lid van
de Vereniging de Tuchtcommissie verzoeken om alsnog een mondelinge behandeling te laten plaatsvinden.
Het betrokken lid dient dit verzoek binnen twee dagen na kennisgeving van het besluit van de Tuchtcommissie
als bedoeld in lid 2 en 3 van dit artikel kenbaar te maken bij de Tuchtcommissie. Tenzij de Tuchtcommissie
van oordeel is dat er door de mondelinge behandeling een onaanvaardbare vertraging in de behandeling van
de tuchtprocedure zal ontstaan, wordt het verzoek van het betrokken lid toegewezen.
5. Als de tuchtprocedure aanhangig is gemaakt op gronden anders dan de grond omschreven in lid 3 van dit
artikel, dan vindt in beginsel altijd een mondelinge behandeling plaats.
6. De Tuchtcommissie behandelt een tuchtprocedure met minimaal twee van haar leden.
Artikel 7. De mondelinge behandeling
1. Wanneer de Tuchtcommissie bepaalt dat tijdens een tuchtprocedure een mondelinge behandeling zal
plaatsvinden, bepaalt de Tuchtcommissie de plaats en het tijdstip van de mondelinge behandeling en wordt
het betrokken lid zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte gesteld.
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2. De Tuchtcommissie zal uiterlijk één dag vóór de mondelinge behandeling de verklaringen van de
scheidsrechters en/of het Bestuur toezenden aan het betrokken lid.
3. De Tuchtcommissie is bevoegd om tijdens de mondelinge behandeling leden van de Vereniging en niet-leden
(in hun hoedanigheid van onder meer getuige) te horen en/of te raadplegen over de aanhangige
tuchtprocedure.
4. Leden van de Vereniging zijn verplicht om tijdens de mondelinge behandeling de Tuchtcommissie alle ter
zake doende inlichtingen te verstrekken en (indien noodzakelijk) medewerking te verlenen aan de
werkzaamheden van de Tuchtcommissie.
5. Minderjarige leden zijn toegestaan om zich bij de mondelinge behandeling te laten vergezellen door hun
ouders/verzorgers. Indien een ouder/verzorger niet in de gelegenheid is de mondelinge behandeling bij te
wonen, wordt ernaar gestreefd een andere vertrouwenspersoon voor de minderjarige de zitting bij te laten
wonen.
6. Tijdens de mondelinge behandeling krijgt uitsluitend het betrokken lid c.q. een daartoe door de
Tuchtcommissie aangewezen persoon die onderdeel uitmaakt van een betrokken groepering van leden,
spreektijd. De Tuchtcommissie kan hieraan een maximumtijd toekennen. Aan andere aanwezigen wordt in
beginsel geen spreektijd toegekend. De Tuchtcommissie kan – al dan niet op verzoek van de aanwezigen –
van voormelde afwijken en een aanwezige spreektijd toekennen.
7. De zittingen van de Tuchtcommissie zijn in beginsel niet openbaar.
Artikel 8. Sepot
1. De Tuchtcommissie is te allen tijde bevoegd een aanhangig gemaakte tuchtprocedure te seponeren, indien
de Tuchtcommissie van oordeel is dat de tuchtprocedure zich daarvoor leent.
Artikel 9. Straffen
1. De Tuchtcommissie is bevoegd de zaak zonder strafoplegging af te doen.
2. De Tuchtcommissie kan de volgende straffen opleggen:
a. een (voorwaardelijke) berisping;
b. een (voorwaardelijke) ontzegging van een of meerdere functie(s) binnen de Vereniging, doch alleen nadat
het Bestuur daarmee heeft ingestemd. De Tuchtcommissie zal de in dit lid genoemde straf voor akkoord
voorleggen aan het Bestuur alvorens de straf daadwerkelijk op te leggen;
c. een (voorwaardelijke) geldboete, onverminderd het recht van de Vereniging om volledige
schadevergoeding te vorderen in geval van materiële of immateriële schade;
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d. een (voorwaardelijk) speelverbod of verbod tot begeleiden vanaf de teambank voor een of meer
competitiewedstrijden, dan wel vriendschappelijke wedstrijden en/of toernooien;
e. een (voorwaardelijke) ontzegging van de toegang tot het terrein van de Vereniging voor een bepaalde
periode;
f.

een alternatieve straf naar inzicht van de Tuchtcommissie ter (gedeeltelijke) vervanging van het speel/begeleidingsverbod (bijvoorbeeld een taakstraf). Indien de alternatieve straf door toedoen van het
betreffende lid niet ten uitvoer wordt gebracht, worden alsnog de (volledige) straffen als onder a t/m d
van kracht;

g. een combinatie van straffen;
3. Voor bepaalde overtredingen, zoals een rode kaart of drie, vijf of meerdere gele kaarten in een seizoen, zal
de Tuchtcommissie van de Vereniging in beginsel de standaardstraffen van de KNHB hanteren. De
standaardstraffen van de KNHB zijn terug te vinden op de website www.knhb.nl en zullen op de website van
de Vereniging worden gepubliceerd. De Tuchtcommissie kan op basis van de omstandigheden van het geval
gemotiveerd afwijken van het geven van een standaardstraf. De standaardstraffen zullen aan het begin van
het hockeyseizoen door de Tuchtcommissie via de website van de Vereniging kenbaar worden gemaakt.
4. De straf opgelegd door de Tuchtcommissie is bindend en is met onmiddellijke ingang van kracht.
5. Indien zowel de Tuchtcommissie als de KNHB een straf heeft opgelegd voor dezelfde overtreding en de straf
van de KNHB valt lager uit dan de straf van de Tuchtcommissie, dan kan de Tuchtcommissie onder bijzondere
omstandigheden bepalen tot in hoeverre de straf van de Tuchtcommissie volledig moet worden uitgevoerd.
6. Mocht in een dergelijk geval de straf van de KNHB hoger uitvallen dan de straf van de Tuchtcommissie, dan
zal de door de KNHB opgelegde straf ten uitvoer worden gelegd. De door de Tuchtcommissie opgelegde straf
zal alsdan niet ten uitvoer worden gelegd. Voor beroep tegen de straf van de KNHB staat beroep open bij de
KNHB.
7. Opgelegde boetes en/of (administratieve) kosten komen geheel voor rekening en risico van degene die de
overtreding heeft begaan.
8. Beroep tegen een beslissing van de Tuchtcommissie, dan wel een beslissing van de KNHB, kent
opschortende werking ten aanzien van de uitvoering van de opgelegde straf door de Tuchtcommissie of
KNHB. De Tuchtcommissie en de KNHB kunnen in bijzondere gevallen een onmiddellijk speelverbod
opleggen, ongeacht het in te stellen beroep.
9. De Tuchtcommissie is bevoegd, zodra een zaak bij haar aanhangig is gemaakt en de zaak in afwachting is
van de behandeling daarvan, met onmiddellijke ingang een (voorwaardelijke) straf op te leggen, indien
daartoe naar het oordeel van de Tuchtcommissie gezien de ernst van de zaak aanleiding bestaat.
10. De Tuchtcommissie kan een lid bij het Bestuur voordragen voor ontzetting uit het lidmaatschap.
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Artikel 10. Beraadslaging en uitspraak
1. De beraadslaging over de zaak geschiedt zo spoedig mogelijk na sluiting van de mondelinge behandeling.
Indien de tuchtprocedure zonder mondelinge behandeling wordt afgedaan, vindt de beraadslaging over de
zaak zo spoedig mogelijk na ontvangst van alle relevante documenten, verklaringen e.d. plaats.
2. De beraadslaging vindt niet in het openbaar plaats.
3. De Tuchtcommissie baseert haar uitspraak op de stukken en verklaringen die op de zaak betrekking hebben
en waarvan het betreffende lid danwel kennis heeft kunnen nemen.
Artikel 11. Kennisgeving uitspraak
1. De Tuchtcommissie brengt – na (mondelinge) behandeling van de zaak en beraadslaging – het betrokkene
lid zo spoedig mogelijk schriftelijk of langs elektronische weg op de hoogte van haar uitspraak.
2. De Tuchtcommissie kan het Bestuur van de Vereniging verzoeken dat haar uitspraak gepubliceerd wordt in
het officieel orgaan van de Vereniging. Tenzij daartegen zwaarwegende redenen bestaan, zal het Bestuur
deze uitspraak publiceren op de website van de Vereniging.
Artikel 12. Beroep
1. Beroep bij het Bestuur tegen de uitspraak van de Tuchtcommissie staat voor betrokkene open (1) indien
sprake is van een overtreding als bedoeld in artikel 4 lid 1a en 1b of (2) indien sprake is van een overtreding
als bedoeld in artikel 5 lid 1a en 1b. Beroep bij een overtreding als bedoeld in artikel 5 lid 1a en 1b staat voor
betrokkene alleen open indien de door de Tuchtcommissie toegekende straf hoger uitvalt dan de door de
KNHB opgelegde straf. In geval de door de KNHB opgelegde straf hoger of gelijk uitvalt, staat enkel beroep
bij de KNHB open (zie ook artikel 10 lid 5 van dit Reglement).
2. Beroep dient binnen 7 dagen na dagtekening van de uitspraak van de Tuchtcommissie door het betrokken lid
schriftelijk of langs elektronische weg te worden ingediend bij het Bestuur van de Vereniging.
3. Beroep bij het Bestuur of de KNHB schort de tenuitvoerlegging van de straf in beginsel op, tenzij de
Tuchtcommissie of de KNHB anders besluit. De Tuchtcommissie en de KNHB kunnen in bijzondere gevallen
een onmiddellijk speelverbod opleggen, ongeacht het in te stellen beroep.
4. Het Bestuur beoordeelt het beroep binnen 10 dagen nadat het is ingediend. Het Bestuur beoordeelt in het
beroep uitsluitend of de Tuchtcommissie in redelijkheid tot de betwiste uitspraak heeft kunnen komen.
5. De uitspraak van het Bestuur kan uitsluitend zijn:
a. vernietiging van de uitspraak van de Tuchtcommissie. Het Bestuur zal in dat geval een uitspraak doen.
b. bekrachtiging van de uitspraak van de Tuchtcommissie.
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6. Het Bestuur kan besluiten dat het beroep schriftelijk wordt afgedaan (verkorte beroep procedure).
Artikel 13. Tenuitvoerlegging straffen
1. De controle op en de feitelijke tenuitvoerlegging van opgelegde straffen berust volledig bij het Bestuur van de
Vereniging.
Artikel 14. Slotbepaling
1. In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt bespreking
plaats tussen het Bestuur en de Tuchtcommissie.
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