REGELING VOOR HET STRAFFEN VAN LEDEN
Richtlijnen voor het schorsen van leden.
Het bestuur kan een lid een straf opleggen. Een leider/trainer kan een lid, na overleg met het bestuur, ook
een schorsing opleggen. De mate van straffen wordt gerelateerd aan de gedragsregels van v.v. Eldenia.
Ook wordt de mate van overtreding getoetst aan de richtlijnen van de KNVB.
De straf wordt altijd schriftelijk bevestigd en opgenomen in het dossier. De speler kan binnen 5 werkdagen
schriftelijk in beroep treden bij het Bestuur.
Het secretariaat maakt direct een kopie van het schriftelijk bezwaarschrift en geeft een afschrift aan de
commissie waaronder de speler valt.
Richtlijnen voor het straffen van leden.
De geschorste speler (bij een jeugdspeler/speelster de ouders) kan in beroep gaan binnen de gestelde
termijn. De straf mag pas ingaan 5 werkdagen na briefdatum.
Het bezwaarschrift hoeft niet eerst in behandeling te zijn genomen voor de straf ingaat. Een straf kan
onmiddellijk ingaan. Eén bestuurslid mag direct een beslissing nemen in samenspraak met een ander
bestuurslid of een lid van de heren- dan wel damescommissie.
Van de schorsingen moet altijd een schriftelijke verslaglegging komen door de secretaris waarin de
gehele procedure duidelijk is omschreven incl. de strafoplegging (dossier). Deze verslaglegging wordt
voor het ingaan van de straf vastgelegd door het secretariaat.
Het Bestuur kan na het verloop van het verweertermijn, de opgelegde schorsing naar eigen inzicht
verzwaren/verlichten, indien zij deze te licht/zwaar vinden. Als de straf verzwaard/verlicht
wordt dan eerst de betreffende commissie ingelicht voordat de uitspraak naar het lid gaat.
Royement.
Dit kan alleen door het Bestuur worden gedaan met een goedkeuring van 2/3 van de aanwezige leden op de
Algemene Ledenvergadering. Gedurende de procedure voor het royeren van een lid is het betreffende
lid geschorst tot de eerst volgende Algemene Ledenvergadering waar het royement voorgelegd wordt aan de
leden. De regels voor het royeren van een lid staan omschreven in de statuten van v.v Eldenia.
Bezwaarschrift.
Het bezwaarschrift op een opgelegde straf of royement moet schriftelijk ingediend worden bij het secretariaat
van het bestuur. Het bezwaarschrift moet binnen 7 werkdagen na ontvangst door het secretariaat behandeld
worden door het bestuur. De uitspraak op het bezwaarschrift wordt het lid mondeling medegedeeld. Het lid
ontvangt later een schriftelijke bevestiging van de uitspraak van het bestuur.

