Protocol werkwijze en bevoegdheden

Commissie Sportiviteit en Respect

Artikel 1: Definities
1.
2.
3.
4.
5.

de Vereniging: RKVV Westlandia, gevestigd te Naaldwijk, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 40397497;
de Commissie: de Commissie Sportiviteit en Respect;
het Bestuur: het bestuur van de Vereniging;
het Statuut: het op enig moment van kracht zijnde Statuut Sportiviteit en Respect
van de Vereniging danwel een daarvoor in de plaats komende regeling;
het Protocol: onderhavig Protocol werkwijze en bevoegdheden Commissie
Sportiviteit en Respect.

Artikel 2: Benoeming en samenstelling
1.
2.

3.

4.

5.

Het Bestuur benoemt een oneven aantal van tenminste 3 en ten hoogste 7 personen tot lid van de Commissie.
Leden van de Commissie kunnen zijn:
a.
leden van de Vereniging;
b.
leden van het Bestuur;
c.
personen die door het bestuur op basis van hun kennis en/of kwaliteiten
hiertoe gevraagd worden.
Leden van de Commissie defungeren:
a.
op eigen verzoek;
b.
aan het einde van hun benoemingsduur waarbij het betreffende lid bovendien
heeft aangegeven dat hij/zij geen herbenoeming wenst;
c.
na ontslag door het Bestuur.
De leden van de Commissie worden benoemd voor een periode van 3 jaren en zijn
onbeperkt herbenoembaar. Herbenoeming heeft plaats gevonden indien het
betreffende lid aan het einde van zijn benoemingsduur niet is gedefungeerd danwel
door het Bestuur ontslagen.
Van de leden van de Commissie dient 1 voorzitter te zijn en 1 secretaris. De
betreffende leden worden door het Bestuur in hun functie benoemd.

Artikel 3: Schorsing en ontslag leden Commissie
1.
2.

Leden van de Commissie kunnen te allen tijde worden geschorst en ontslagen door
het bestuur.
Een lid van de Commissie kan tegen haar schorsing of ontslag als lid van de
Commissie in beroep gaan bij de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging,
waarbij de procedure die geldt voor schorsing of ontzetting van een lid van de
Vereniging voor zoveel mogelijk op overeenkomstige wijze van toepassing is.
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Artikel 4: Vergaderingen Commissie
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

De Commissie vergadert zo dikwijls als zij dit nodig acht danwel op verzoek van het
Bestuur, doch tenminste 1 maal per kwartaal. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd
aanwezig te zijn bij vergaderingen van de Commissie.
De Commissie is bevoegd alle beslissingen te nemen indien tenminste de helft van
de in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Een lid kan altijd vertegenwoordigd worden door een ander lid van de Commissie
danwel een lid van het Bestuur. Van een dergelijke vertegenwoordiging dient te
blijken uit een schriftelijke volmacht welke aan het begin van de vergadering aan
de voorzitter van de vergadering wordt overlegd.
De Commissie besluit bij normale meerderheid van stemmen. Indien de stemmen
staken zal het betreffende besluit genomen worden door het Bestuur van de
Vereniging, zulks op verzoek van één of meer leden van de Commissie. Stemming
geschiedt mondeling, tenzij één van de leden van de Commissie verzoekt om een
schriftelijke stemming.
Het door de voorzitter van de Commissie uitgesproken oordeel of er al dan niet een
besluit is genomen, is beslissend. Het vorenstaande is eveneens van toepassing op
de inhoud van een genomen besluit, tenzij dit besluit schriftelijk is vastgelegd.
Wordt de juistheid van het oordeel van de voorzitter in twijfel getrokken door één
van de leden van de Commissie, dan wordt het betreffende besluit opnieuw
genomen en schriftelijk vastgelegd. Alsdan vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
Van iedere vergadering van de Commissie wordt een verslag gemaakt, welk
verslag, na goedkeuring door de Commissie uiterlijk in haar eerstvolgende
vergadering, aan de secretaris van het Bestuur wordt gezonden.
De Commissie kan ook buiten vergadering alle besluiten nemen waartoe zij
bevoegd is, mits alle leden van de Commissie hun stem schriftelijk – waaronder
uitdrukkelijk begrepen per email – hebben uitgebracht. Een dergelijke beslissing
dient vervolgens te worden opgenomen in het verslag van de eerstvolgende
vergadering van de Commissie.

Artikel 5: Bevoegdheden Commissie
1.

2.
3.

De Commissie is bevoegd om conform het Statuut de volgende sancties op te
leggen aan de personen die de regels van het Statuut overtreden of anderszins in
strijd handelen met algemene normen en waarden:
a.
met uitzondering van schorsing danwel ontzetting van het lidmaatschap die
sancties die genoemd zijn in het Statuut;
b.
alle niet in het Statuut en hiervoor in sub a. van dit lid genoemde c.q.
bedoelde sancties welke de Commissie ten aanzien van het incident passend
vindt, waaronder nadrukkelijk begrepen het tijdelijk, voor maximaal één
seizoen, ontzeggen van de toegang tot het complex van de Vereniging.
Naast het in lid 1 van dit artikel bepaalde is de Commissie te allen tijde bevoegd
het Bestuur te adviseren om naar aanleiding van één of meerdere incidenten een lid
voor te dragen voor schorsing of ontzetting van het lidmaatschap.
Indien bij een incident een (klein)kind of partner van een lid van de Commissie is
betrokken waarbij het betreffende (klein)kind of partner mogelijk op enigerlei wijze
een sanctie opgelegd zou kunnen worden, zal het betreffende lid van de Commissie
zich ten aanzien van de beraadslagingen en de uiteindelijke beslissing tijdelijke
terug trekken en worden de taken van het betreffende lid van de Commissie
tijdelijk waar genomen door een door het Bestuur aan te wijzen bestuurslid.
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Artikel 6: Procedure incidentbehandeling
1.

2.

3.

4.

5.

De Commissie stelt de wijze waarop een incident als bedoeld in het Statuut wordt
afgehandeld vast met inachtneming van het in dit Protocol bepaalde en maakt deze
procedure zoveel mogelijk binnen de Vereniging bekend, waarbij deze procedure in
ieder geval gepubliceerd zal worden op de website van de Vereniging en eenmaal
per jaar in het clubblad van de Vereniging.
Ieder incident dat gemeld wordt bij de Commissie dient de Commissie binnen de in
voormelde procedure genoemde termijn in behandeling te nemen en daarover een
beslissing te nemen. Deze beslissing kan bestaan uit het opleggen van een of
meerdere sancties aan een of meerdere leden, bezoekers van het complex van de
Vereniging danwel een beslissing om juist geen sanctie op te leggen.
Van ieder incident dat gemeld wordt bij de Commissie zal de Commissie altijd een
copie zenden aan het c.q. de daartoe door het Bestuur aangewezen lid c.q. leden
van het Bestuur, doch in ieder geval aan de secretaris van het Bestuur, alsmede de
betreffende wedstrijdsecretaris. Voorts is de Commissie verplicht van iedere
beslissing die zij neemt naar aanleiding van de melding van een incident, schriftelijk
mededeling te doen aan de secretaris van Bestuur gelijktijdig met het moment
waarop de beslissing wordt medegedeeld aan degene die het incident gemeld heeft
en/of een lid waar een sanctie aan wordt opgelegd.
De Commissie is gerechtigd alle in haar ogen benodigde personen te horen naar
aanleiding van een incident. De leden van de Vereniging zijn verplicht aan een
oproep om voor de Commissie te verschijnen gehoor te geven, bij gebreke waarvan
de Commissie bevoegd is een passende sanctie aan het lid op te leggen danwel het
Bestuur te adviseren het betreffende lid te schorsen of ontzetten uit het lidmaatschap.
Voor het nemen van een beslissing zal de Commissie, voor zoveel mogelijk, altijd
het principe van hoor en wederhoor toepassen.

Artikel 7: Beroepsmogelijkheden
1.

2.
3.

Een lid kan te allen tijde in beroep gaan bij het Bestuur tegen een beslissing van de
Commissie om een sanctie op te leggen naar aanleiding van een incident indien en
voorzover deze sanctie een schorsing inhoudt van tenminste twee wedstrijden
danwel een ontzegging van de toegang tot het aan de vereniging toebehorende
complex voor een periode van tenminste twee weken. Hiertoe dient het betreffende
lid, binnen 5 werkdagen nadat hem of haar de beslissing van de Commissie tot het
opleggen van een sanctie is medegedeeld, hiertoe een schriftelijk en gemotiveerd
beroepsschrift in te dienen bij het Bestuur.
Zodra een lid beroep heeft aangetekend conform lid 1 van dit artikel, wordt de
uitvoering van de betreffende sanctie opgeschort tot het Bestuur definitief heeft
besloten over het beroep van het betreffende lid.
Het Bestuur besluit conform haar eigen regels en werkwijze omtrent een conform
dit artikel ingediend beroepsschrift. Van haar beslissing doet het Bestuur mededeling aan het betreffende lid en de Commissie, binnen 5 werkdagen nadat zij een
beslissing op het beroepsschrift heeft genomen. De Commissie is te allen tijde
verplicht en gerechtigd het Bestuur die informatie omtrent het betreffende incident
te verschaffen die het Bestuur verlangt of waarvan de Commissie het noodzakelijk
acht dat het Bestuur op de hoogte is.

Artikel 8: Vaststelling en wijziging Protocol
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1.
2.

Het Protocol wordt vastgesteld door het Bestuur.
Het Bestuur is bevoegd het Protocol te allen tijde te wijzigen. Van een wijziging
doet het Bestuur tenminste 1 maand voor de inwerkingtreding van de wijziging
schriftelijk mededeling aan de Commissie.

Artikel 9: Slotbepalingen
1.
2.
3.

Indien bepalingen uit het Protocol in strijd zijn met bepalingen of reglementen van
de Vereniging en/of de KNVB, prevaleren die betreffende bepalingen en/of
reglementen.
Indien binnen de Commissie sprake is van een geschil, beslist het Bestuur, zulks op
verzoek van de meest gerede partij.
Ten aanzien van geschillen binnen de Commissie of onduidelijkheden over de uitleg
van het Protocol, beslist het Bestuur.
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