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HOOFDSTUK 1 

 
ALGEMEEN 

 
Artikel 1  
Deze, door het bestuur ingestelde commissie, is overeenkomstig artikel 7 lid 2 van de 
statuten. 
  
Artikel 2 
De leden van de commissie worden door het bestuur aangesteld en ontslagen. In de 
eerstvolgende ledenvergadering kan men tegen de door het bestuur aangestelde leden van 
de commissie, bezwaar maken. 
 
Artikel 3 
1  De commissie bestaat uit 3 leden. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een 2e    

voorzitter. Bestaat de commissie tijdelijk uit minder dan 3 leden, doch meer dan één, dan 
kan de commissie bindende uitspraken doen mits deze uitspraken unaniem tot stand 
komen.  Als reden van voornoemde ontstane situatie kan gelden: 
- vakantie of ziekte van een lid van de commissie 
- opzegging volgens artikel 10 van de statuten 
- ontslag uit de commissie overeenkomstig artikel 2   

2    Opengevallen plaatsen in de commissie dient het bestuur binnen 7 dagen op te vullen  
 
Artikel 4 
Ieder lid van de vereniging kan een klacht deponeren bij de commissie. De klacht moet 
schriftelijk worden ingediend en vergezeld van eventuele (bewijs)stukken, voor het 
onderzoek van de commissie noodzakelijk. 
De klacht kan gericht zijn tegen een persoon (ander lid) dan wel tegen een genomen 
maatregel van het bestuur als men van mening is dat deze maatregel in strijd is met de 
bestaande regels van de vereniging, het District, het Gewest of de KNBB   
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Artikel 5 
1 Procedure en termijnen. 

a   elke klacht dient binnen een termijn van 2 weken, na de datum van ontvangst, door de     
commissie in behandeling te zijn genomen 
b  de klager wordt binnen de onder a gestelde termijn, op een wijze als onder c genoemd 
in kennis gesteld van in behandeling name door de commissie van de door hem/haar 
ingediende klacht 
c   binnen diezelfde termijn dient de aangeklaagde mondeling door de voorzitter van de 
commissie, dan wel diens plaatsvervanger, op de hoogte te worden gesteld van de klacht 
die tegen hem/haar is ingediend.  
d   opvolgend en aansluitend, doch binnen een periode van 4 weken dient de commissie 
alle partijen te horen.  
e   de commissie doet uitspraak uiterlijk 1 week nadat alle partijen zijn gehoord.  

 
Artikel 6 
1 De commissie is vrij in het horen en oproepen van getuigen Alle personen kunnen door 

de commissie zowel schriftelijk al mondeling worden opgeroepen. 
2 Is het voor de commissie niet mogelijk alle betrokken te horen binnen deze termijn dan 

kan zij besluiten een aantal betrokkenen niet te horen. Dit kan en mag echter alleen als 
er spraken is van overmacht. 

3 Blijkt dat het horen van een getuige mogelijk van vitaal belang is voor het doen van een 
uitspraak dan kan de commissie eenzijdig besluiten de gestelde termijn te verlengen met 
een periode die zij noodzakelijk acht, doch aansluitend nooit langer dan tweemaal de 
gestelde termijn welke is genoemd onder artikel 5 d 

4 Opgeroepen leden van de vereniging zijn verplicht voor de commissie te verschijnen en 
kunnen zich niet beroepen op onwetendheid van dit artikel. Maakt een lid bezwaar, of 
weigert hij/zij gehoor te geven aan de oproeping dan zal de commissie zelf dit bezwaar 
beoordelen. Wordt het bezwaar of weigering niet ontvankelijk verklaard dan kan de 
commissie aan betrokkene straffen opleggen binnen de mogelijkheden van dit reglement.   

 
 
Artikel 7 
Een verzoek tot oproeping van maximaal 2 getuigen door de aangeklaagde, dient te worden 
gehonoreerd. Bij het verhoor van door hem zelf opgeroepen getuige, mag de aangeklaagde 
aanwezig zijn als de leden van de commissie hiertegen geen bezwaar hebben. Is de 
commissie echter van mening dat de opgeroepen getuige door de aanklager in zijn/haar vrije 
uiting naar de commissie wordt belemmerd, dan kan de commissie anders besluiten.     
 
Artikel 8 
Verslagen van de commissie zijn niet openbaar met dien verstande dat het bestuur om 
inzage kan verzoeken. 
 
Artikel 9 
Als de aangeklaagde, na de uitspraak van de commissie en binnen de termijn genoemd in 
artikel 103 van het huishoudelijk reglement besluit om in beroep te gaan bij de 
ledenvergadering dan dient de commissie volledige openheid van alle stukken en verslagen 
aan de ALV doen toekomen.  
 
Artikel 10 
1 Om tot een uitspraak te komen heeft de commissie zich te houden aan het gestelde in de 

wet, de drank en horecawet, bepalingen van de verhuurder van het clublokaal en alle 
regelgevingen die blijken uit statuten, reglementen en besluiten van de vereniging, 
genomen door bestuur en/of de ALV van de vereniging 

2 De uitspraak van de commissie wordt op schrift gesteld en binnen de gestelde termijn 
persoonlijk door de commissie (na voorlezing) aan de aangeklaagde overhandigd. De 
aangeklaagde wordt hiervoor uitgenodigd bij de commissie. 
De uitspraak dient te zijn ondertekend door alle commissieleden. Daarnaast tekent de 
aangeklaagde en een afgevaardigde van het bestuur voor ontvangst van de schriftelijke 
uitspraak 
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Artikel 11 
Na de uitspraak dient het bestuur toe te zien op naleving hiervan. Het uitvoeren van een 
eventuele strafoplegging waartoe het bestuur statutair niet bevoegd is maar wel als bindend 
is opgelegd dient het bestuur binnen een termijn van 1 week uit te voeren. (o.a. beëindiging 
lidmaatschap) 
 
 
Artikel 12 
De commissie is bevoegd het bestuur te verzoeken om (bewezen) financieel geleden schade 
door de vereniging te verhalen op de aangeklaagde.  De klager dient dan wel in zijn klacht 
vooraf aan te geven, gebruik te willen maken van schadeloosstelling. Daarnaast dient een 
uitspraak omtrent deze duidelijk verwoord in de uitspraak van de commissie. 
  
Artikel 13 
Alle betrokken partijen zijn verplicht volledige inzage te geven in stukken, besluiten en 
verslagen die de commissie noodzakelijk acht voor haar onderzoek. 
 
 

 
HOOFDSTUK 2 

 
ADMINISTRATIEFRECHT EN TUCHTRECHT KNBB 

 
Artikel 14  
Met betrekking tot het administratief recht dient het bestuur en Commissie zich te houden 
aan de regels opgesteld in deel 6 van het Huishoudelijk reglement van de KNBB. 
 
 
 
Artikel 15 
Met betrekking tot de tuchtrechtspraak dient het bestuur en commissie zich te houden aan 
het tuchtreglement van de KNBB hetwelk is omschreven in deel 7 van Het huishoudelijk 
reglement. 
 
Artikel 16 
1 Wijzigingen ingevolge de wet of de reglementen van de KNBB in het bijzonder de delen 6 

en 7 van het huishoudelijk reglement zijn van toepassing op artikel 4 en 5 van dit 
reglement. 

2 Dit hoofdstuk heeft alleen betrekking op leden van de KNBB en onder omstandigheden 
die te maken hebben en vallen onder zaken die direct in verband staan met de KNBB, 
het District waarbij de vereniging is aangesloten dan wel het Gewest waarbij het District 
is aangesloten. Als regel zullen overtredingen volgens het recht in dit hoofdstuk 
behandeld worden door de tuchtcommissies van resp. de KNBB, het District en het 
Gewest. 

 
HOOFDSTUK 3 

 
BALLOTAGE 

Artikel 17 
De ballotageperiode van een aspirant-lid is vastgesteld op maximaal 3 maanden. Zowel het 
bestuur als de commissie kan -onder opgaven van reden - genoemde periode -aansluitend- 
verlengen met maximaal 3 maanden. 
 
Artikel 18 
De ballotageperiode van een aspirant-lid verstrijkt op de vervaldatum van de door het 
bestuur ingestelde periode en binnen die periode geen schriftelijke bezwaren tegen het 
lidmaatschap van het aspirant-lid bij het bestuur zijn ontvangen. 



16-10-2012 

Artikel 19 
De ballotagecommissie treedt alleen in werking als bezwaren tegen een aspirant-lid zijn 
ingekomen hetgeen het bestuur verplicht deze ingekomen bezwaren voor advies over te 
dragen aan de commissie. 
 
Artikel 20 
De commissieleden worden door het bestuur aangesteld en ontslagen. De commissie heeft 
slechts een adviserende taak.  
 
Artikel 21 
De commissie heeft het recht om partijen te horen en indien nodig het opvragen van alle 
bescheiden, noodzakelijk om tot een goed onafhankelijk advies te komen. Partijen zijn 
verplicht de commissie van alle gevraagde bescheiden te voorzien. 
 
Artikel 21 
Als partijen geen vrede kunnen hebben met een genomen besluit van het bestuur kan men 
tegen dit besluit in beroep gaan bij de Algemene Ledenvergadering. 
Aldus vastgesteld in de ALV voorjaar 2004. 
 
 
 
 
 


