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Artikel 1 Algemeen
Lid 1
Jaarlijks benoemt de algemene ledenvergadering de leden
van de strafcommissie op voordracht van het bestuur.
Aftredende leden zijn onmiddellijk herkiesbaar.
Lid 2
De algemene ledenvergadering stelt het reglement vast
betreffende de taken, bevoegdheden en de werkwijze van
de strafcommissie op voordracht van het bestuur.
Lid 3
De strafcommissie is een adviesorgaan ten behoeve van
het bestuur.
Lid 4
De strafcommissie bestaat uit een oneven aantal leden,
maximaal vijf, zijnde leden van de vereniging, dan wel de
wettelijke vertegenwoordigers van leden, alsmede uit een
door of namens het bestuur gedelegeerde waarnemer.
Lid 5
Indien de strafcommissie uit minder dan vijf leden bestaat,
is het bestuur gerechtigd om per geval een of meerdere
ad-hoc leden, zijnde leden van de vereniging dan wel de
wettelijke vertegenwoordigers van leden van de vereniging toe te voegen aan de strafcommissie.
Artikel 2 Samenstelling
Lid 1
De leden van de strafcommissie benoemen uit hun midden
de voorzitter en de secretaris voor de duur van één jaar en
brengen dat ter kennis van het bestuur. Indien de taakverdeling wordt gewijzigd dient dat onverwijld ter kennis te
worden gebracht van het bestuur.
Lid 2
Tot de taak van de voorzitter behoort:
• Het in ontvangst nemen van opdrachten van het
bestuur;
• Het bijeenroepen en voorzitten van de vergaderingen
van de strafcommissie;
• Het uitnodigen van betrokkene(n);
• Het uitnodigen van andere personen/derden in het
belang van de zaak;
• Het coördineren van individuele bijdragen tot een
advies;
• Het toelichten van een uitgebracht advies ten behoeve
van het bestuur.
Lid 3
Tot de taak van de secretaris behoort:
• Het notuleren van vergaderingen en besluiten;
• Het op schrift stellen en ter kennis brengen van het
advies;
• Het beheren van de correspondentie en de stukken.
Lid 4
De leden van de strafcommissie brengen elk één stem
uit. Besluiten worden met meerderheid van stemmen
genomen.
Lid 5
Indien één van de leden van de strafcommissie bij een
zaak actief betrokken is, is hij/zij gedurende de behandeling van de zaak geschorst en wordt zijn/haar plaats ingenomen door een onafhankelijk ad-hoc lid, die daartoe door
de voorzitter van het bestuur wordt uitgenodigd. Indien
de voorzitter van de strafcommissie bij een zaak actief
betrokken is, wordt zijn functie door de secretaris waargenomen, waarbij overeenkomstig de eerste volzin van dit lid
wordt gehandeld.

Artikel 3 taakstelling
Lid 1
De strafcommissie brengt, na daartoe verkregen opdracht,
advies uit aan het bestuur omtrent:
• Overtredingen van de reglementen van IJshockey
Nederland;
• Overtredingen van de reglementen van de vereniging;
• Het assisteren bij een individueel gerichte strafzaak van
de IJshockey Nederland tegen een der leden van de
vereniging.
Artikel 4 Procedure
Lid 1
Indienen van de klacht:
• Een klacht moet bij de voorzitter van de vereniging
worden ingediend;
• Indienen van een klacht kan geschieden door teamleiders, trainers, bestuursleden en leden. Indien de
voorzitter, zonder dat advies is gevraagd aan de straf
commissie, meent de klacht te moeten seponeren, is
beroep bij het bestuur mogelijk.
Lid 2
Start van de procedure:
• De voorzitter van de vereniging, of indien artikel 4 lid1
2e punt van toepassing is het bestuur, nodigt de
voorzitter van de strafcommissie schriftelijk uit tot het
brengen van een advies onder vermelding van de aard
van de klacht en de betrokken persoon/personen.
Lid 3
Behandeling van de klacht:
• De strafcommissie nodigt binnen vijf dagen na aanmelding door de voorzitter of het bestuur van de vereniging, betrokken partij(en) uit voor een mondeling dan
wel schriftelijke reactie. In geval sprake is van een
mondelinge behandeling dienen alle leden van de straf
commissie uitgenodigd te worden door de voorzitter
van de strafcommissie. Voor mondelinge behandeling dienen tenminste drie leden van de strafcommissie aanwezig te zijn. Bij afwezigheid van de voorzitter
en/of secretaris neemt één van de andere leden tijdens
de mondelinge behandeling deze taak over. Indien
betrokkene(n) geen gehoor geeft/geven aan de uitnodiging tot het bijwonen van het mondeling onderzoek, zal
de procedure worden voortgezet. Van iedere bespreking
vindt een schriftelijke vastlegging plaats, welke door de
betrokkene(n) wordt ondertekend;
• De bij de zaak betrokkene(n) is/zijn gerechtigd één of
meerdere personen/derden uit te nodigen indien dat in
zijn/haar /hun belang is. Op deze personen/derden is dit
reglement van toepassing;
• De voorzitter van de strafcommissie kan uit eigen
hoofde in het belang van de zaak één of meerdere
personen/derden uitnodigen.
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Lid 4

Lid 5

Het uitbrengen van een advies:
• De voorzitter van de strafcommissie brengt binnen
twaalf dagen na aanmelding van een klacht een met
redenen omkleed advies uit aan het bestuur van de
vereniging;
• Ingeval binnen twaalf dagen geen advies kan worden
uitgebracht, brengt de voorzitter van de strafcommissie
tussentijds verslag uit aan het bestuur van de
vereniging;
• Het advies van de strafcommissie aan het bestuur van
de vereniging wordt niet ter kennis gebracht aan de bij
de zaak betrokkene(n).
Straffen
• De strafcommissie geeft advies aan het bestuur van de
vereniging tot geen strafoplegging, dan wel tot
oplegging van één van de volgende straffen:
o Een waarschuwing;
o Een straftaak;
o Een schorsing;
o Een vergoeding van schade die door betrokkene(n)
is veroorzaakt;
o Het in gang zetten van de royementsprocedure.
• Deze straffen kunnen gecombineerd en geheel of
gedeeltelijk voorwaardelijk geadviseerd worden.

Lid 6

Lid 7

De uitspraak:
• De uitspraak in een strafzaak wordt gedaan door het
bestuur van de vereniging. De uitspraak wordt
schriftelijk bekend gemaakt aan de betrokkene(n).
Indien de betrokkene(n) een perso(o)n(en) is/zijn welke
de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt,
wordt de uitspraak door het bestuur tevens bekend
gemaakt aan de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s);
• Luidt de uitspraak van het bestuur van de vereniging dat
een royementsprocedure moet worden gestart, dan
wordt een daartoe strekkend voorstel binnen één
maand voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.
Hoger beroep
• De betrokkene(n) kan/kunnen bij seponeren van een
klacht door de voorzitter binnen tien dagen beroep
aantekenen bij het bestuur van de vereniging. De
betrokkene(n) kan/kunnen bij seponeren van een klacht
door het bestuur van de vereniging, dan wel tegen de
uitspraak gedaan door het bestuur van de vereniging,
binnen tien dagen hoger beroep aantekenen bij de
algemene ledenvergadering;
• Tegen de uitspraak van een strafzaak in hoger beroep
staat geen beroep open.

Aldus vastgesteld te Dordrecht op de algemene ledenvergadering van 14 juni 2017
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