Tuchtreglement – voorgestelde wijzigingen voorjaarsbondsvergadering 2011

Voorstel bestuur 3 wijziging Tuchtreglement
Toelichting op de wijzigingen in het Tucht Reglement van de NBF
Hier volgt per artikel een toelichting op de reden en/of de aard van de voorgestelde
wijzigingen in het tucht reglement van de Nederlandse Bowling Federatie.
Artikel 2
Dit artikel kan vervallen omdat het recht om reglementen te wijzigen in artikel 26 van de
statuten van de NBF exclusief is neergelegd bij de bondsvergadering van de Nederlandse
Bowling Federatie.
Artikel 23
Lid 1, sub b

(gulden)bedragen verwijderd en daardoor flexibeler gemaakt.

Wellicht te regelen in een jaarlijkse “prijslijst” van allerlei tarieven en boetes die voortkomen
uit de reglementen.
Artikel 33
Lid 6

ETBF als strafopleggende organisatie toegevoegd.
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Artikel 1 - Tuchtrechtspraak

Artikel 1 - Tuchtrechtspraak
5.
Alle correspondentie met betrekking tot
aanhangige zaken bij de Tuchtcommissie of de
Commissie van Beroep geschieden met grote
zorgvuldigheid en onder strikte geheimhouding
van betrokken partijen tenzij in dit reglement
anders is voorgeschreven.

Artikel 2 - Wijzigingen van dit reglement
De bepalingen van dit reglement worden
gewijzigd door de bondsvergadering.

Dit artikel vervalt.

Artikel 23 - Straffen
1.Als straf kunnen worden opgelegd:
a. berisping;
b. geldboetes tot een maximum van f 1.500,voor leden-rechtspersonen en tot een
maximum van f 500,- voor natuurlijke
personen.

Artikel 23 – Straffen
1.Als straf kunnen worden opgelegd:
a. berisping;
b. geldboetes. Er kan onderscheid worden
gemaakt tussen geldboetes voor ledenrechtspersonen en geldboetes voor
natuurlijke personen. De maximale
boetebedragen worden jaarlijks voor het
daaropvolgende speelseizoen vastgesteld
door de bondsvergadering in haar
najaarsbijeenkomst.

Artikel 33 - Tenuitvoerlegging

Artikel 33 - Tenuitvoerlegging

6.

6.Het bondsbestuur is belast met de
tenuitvoerlegging in Nederland van aan leden
van de Nederlandse Bowling Federatie door de
FIQ, WTBA, ETBF opgelegde straffen.

Het bondsbestuur is belast met de
tenuitvoerlegging in Nederland van aan leden
door de FIQ, WTBA of een buitenlandse
zusterorganisatie opgelegde straffen.
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