Disciplinereglement S.V. Phoenix – Zeist
I. Algemeen
De termen die in dit reglement gebruikt worden hebben dezelfde betekenis als in de statuten en het
huishoudelijk reglement van de vereniging.
Op grond van haar statuten kent Phoenix een disciplinecommissie. De leden worden benoemd door de
Algemene Ledenvergadering.
Het huishoudelijk reglement beschrijft de taak van de disciplinecommissie. In het kort komt het erop neer
dat de disciplinecommissie oordeelt over gedrag van leden in strijd met artikel 6 van de statuten, of in
strijd met het huishoudelijk reglement of andere binnen de vereniging geldende regels. Een voorbeeld van
dat laatste zijn de Gedragsregels van Phoenix.
Dit reglement is ook van toepassing op personen, niet leden, als bedoeld in artikel 4 lid 12 van de statuten
en voor zover in dit reglement verwezen wordt naar een lid wordt deze categorie van niet-leden daaronder
mede verstaan.
Als de disciplinecommissie een overtreding van deze regels vaststelt kan zij het desbetreffende lid een
maatregel opleggen.
De disciplinecommissie richt met inachtneming van het disciplinereglement zelf haar werkzaamheden in
en legt jaarlijks aan de algemene vergadering verantwoording af.
Het bestuur kan de disciplinecommissie om advies vragen binnen of buiten de gevallen voorzien in dit
reglement.

II. Procedure
Het bestuur maakt een disciplineprocedure aanhangig bij de disciplinecommissie indien:
• een lid in ernstige mate en/of bij herhaling handelt in strijd met de statuten en/of reglementen van de
vereniging en/of de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond
• een lid in ernstige mate en/of bij herhaling de gedragsregels van de vereniging overtreedt;
• een lid in ernstige mate en/of bij herhaling de naam van de vereniging in diskrediet brengt.
De disciplinecommissie regelt de wijze van behandeling van de zaak.
De disciplinecommissie behandelt zaken met ten minste drie van haar leden.
De disciplinecommissie is bevoegd leden en niet-leden te horen en/of te raadplegen. Leden zijn verplicht
de disciplinecommissie alle inlichtingen te verstrekken en hun medewerking te verlenen aan de
werkzaamheden van de disciplinecommissie.
De disciplinecommissie stelt het desbetreffende lid in staat om mondeling zijn of haar visie op het
gebeurde te geven. Het lid kan ervoor kiezen om zijn of haar visie niet mondeling maar schriftelijk te
geven.
In principe vindt binnen één week na het aanhangig maken van de zaak de zitting plaats waarop het
desbetreffende lid de zaak kan toelichten. De disciplinecommissie doet binnen 2 weken daarna uitspraak
en deelt haar beslissing, met motivering, schriftelijk mede aan het betrokken lid (respectievelijk de
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betrokken leden of niet-leden in de zin van artikel 4 lid 12 van de statuten) en stuurt een kopie van de
beslissing naar het bestuur.
Een door de disciplinecommissie opgelegde maatregel kan met onmiddellijke ingang van kracht worden.

III. Maatregelen
De disciplinecommissie kan de volgende maatregelen aan het lid opleggen:
a. waarschuwing.
b. berisping.
c. een geldboete van ten hoogste tweehonderdvijftig euro (€ 250,-), al dan niet geheel of gedeeltelijk
voorwaardelijk.
d. een geldboete van ten hoogste € 500,-, indien de overtreding bestaat uit het verstrekken van alcohol
aan minderjarigen dan wel het beschikken over alcohol of het nuttigen van alcohol terwijl men minderjarig
is en dit heeft geleid tot het opleggen van een boete en/of maatregel aan Phoenix
e. - een verbod tot deelname aan één of meer competitiewedstrijden, trainingen, vriendschappelijke
wedstrijden en/of toernooien, al dan niet geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk.
- een verbod tot het coachen of het anderszins begeleiden van een of meer teams voor één of meer
competitiewedstrijden, trainingen, vriendschappelijke wedstrijden en/of toernooien, al dan niet geheel of
gedeeltelijk voorwaardelijk.
f. een verbod tot deelname aan andere activiteiten van Phoenix, zoals bijvoorbeeld feesten, al dan niet
geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk.
g. een alternatieve maatregel (taak of klus).
h. een combinatie van straffen als beschreven onder a t/m f.
De disciplinecommissie kan het bestuur adviseren:
a) al dan niet onder vernoeming van de naam van betrokkene(n), de zaak en maatregel te publiceren via
de gangbare communicatiekanalen van de vereniging.
b) te besluiten tot ontzetting uit het lidmaatschap.

IV. Bezwaar en uitvoering
Het desbetreffende lid kan bezwaar aantekenen tegen de uitspraak van de disciplinecommissie bij het
bestuur. Hij of zij moet dit bezwaar schriftelijk en beargumenteerd binnen zeven dagen na (dagtekening
van) de uitspraak indienen bij het bestuur. Het bestuur zal het bezwaar behandelen.
Bezwaar schort de tenuitvoerlegging van de maatregel op tenzij de disciplinecommissie bij haar beslissing
tevens tot directe tenuitvoerlegging heeft besloten.
Het bestuur beslist over het bezwaar binnen veertien dagen na ontvangst ervan.
De controle op en de feitelijke tenuitvoerlegging van een opgelegde maatregel berust bij het bestuur.
Het bestuur houdt een administratie bij van opgelegde maatregelen. Het bestuur kan de Koninklijke
Nederlandse Hockeybond informeren over een opgelegde maatregel.
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