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REGLEMENT – EN/OF ARBITRAGE COMMISSIE VOOR  

WEDSTRIJD – EN COMPETITIEGESCHILLEN SV HET KASTEEL 

 
1. ALGEMENE BEPALINGEN  
 
Artikel 1.1. 
De vereniging hanteert een geschillenregeling, welke onder de volgende bepalingen 
voorziet in een Reglement voor wedstrijd- en competitiegeschillen. Deze regeling 
voorziet tevens in het bestaan van een reglement – en/of arbitrage commissie voor 
wedstrijd- en competitiegeschillen, hierna te noemen: de geschillencommissie. 
 
Artikel 1.2. 
Deze commissie heeft ten doel voorliggend reglement uit te voeren. De 
geschillencommissie bestaat uit ten minste drie leden en één reservelid. Zij worden 
benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Leden van het bestuur kunnen geen 
(reserve-)lid van de geschillencommissie zijn. 
 
Artikel 1.3. 
Jaarlijks treden volgens rooster een van de leden en/of het reserve lid van de 
geschillencommissie af. Zij kunnen direct worden herbenoemd. Tussentijds ontstane 
vacatures worden opgevuld voor de tijd die het teruggetreden (reserve-)lid nog te 
vervullen had. 
 
Artikel 1.4. 
Het (reserve-)lidmaatschap van de geschillencommissie eindigt onmiddellijk door 
beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging, bij het aanvaarden van een functie 
in het bestuur, door ontslag door de Algemene Ledenvergadering of op eigen verzoek. 
 
2. BEPALINGEN VOOR DE TE BEHANDELEN GESCHILLEN  
 
Artikel 2.1. 
Als gevolg van een intern wedstrijd- of competitiegeschil of een beslissing van de 
wedstrijdleider kan schriftelijk gemotiveerd bij de wedstrijdleider en/of het bestuur een 
protest ingediend worden. 
 
Artikel 2.2. 
Bij de behandeling van een geschil of protest geldt als uitgangspunt de toetsing van de 
bestaande regels met betrekking tot het wedstrijd- en competitiereglement. Het bestuur 
verleent alle faciliteiten en medewerking aan de commissie die nodig zijn om een 
verantwoorde uitspraak te kunnen doen. 
 
Artikel 2.3. 
De commissie doet een uitspraak over wedstrijd- en competitiegeschillen, waarin de 
beslissing(en) van de wedstrijdleider en/of het bestuur voor de betrokken leden niet 
aanvaardbaar zijn. Zij beslist uitsluitend in die geschillen welke haar door het bestuur 
zijn voorgelegd en is gehouden alle andere geschillen die haar worden voorgelegd naar 
het bestuur door te leiden. 
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Artikel 2.4. 
Een beroep tegen een beslissing van de wedstrijdleider of het bestuur 
dient binnen één week na de kennisgeving van die beslissing door de appellant(en) 
schriftelijk en gemotiveerd bij het bestuur te worden ingediend, onder gelijktijdige 
verzending van een afschrift aan de direct bij het geschil betrokken tegenpartij(en). 
 
Artikel 2.5. 
Het bestuur is, met uitzondering van het in Artikel 10 bepaalde, verplicht een beroep 
tegen zijn beslissing(en) in wedstrijd- en competitiegeschillen onverwijld naar de 
geschillencommissie door te leiden. 
 
Artikel 2.6. 
Indien een geschil naar opvatting van het bestuur zijn beleid betreft, geeft het bestuur dit 
binnen één week na het indienen van het beroep aan de appellant(en) en aan de 
rechtsreeks bij het geschil betrokken tegenpartij(en) te kennen en leidt het beroep niet 
door naar de geschillencommissie. Het bestuur legt het geschil voor aan de Algemene 
Ledenvergadering, die een bindende uitspraak doet. 
 
Artikel 2.7. 
Een beroep wordt behandeld door de leden van de geschillencommissie. Indien echter 
een lid van de geschillencommissie hetzij rechtstreeks hetzij belanghebbend betrokken 
geacht kan worden bij een geschil, wordt hij voor de behandeling daarvan vervangen 
door een der reserveleden. Eenzelfde procedure kan worden gevolgd wanneer een lid 
voor langere tijd verhinderd is aan de behandeling deel te nemen. 
 
3. UITSPRAAK  
 
Artikel 3.1. 
De geschillencommissie doet, behoudens in met het bestuur te overleggen 
uitzonderingsgevallen, binnen één week na ontvangst van een beroep uitspraak. Zij 
brengt haar uitspraak, met een motivering van de genomen beslissing, rechtstreeks en 
tegelijkertijd schriftelijk ter kennis aan de appellant(en), aan de rechtstreeks bij het 
geschil betrokken tegenpartij(en) en aan het bestuur. 
 
Artikel 3.2. 
Een uitspraak van de geschillencommissie naar het bestuur alsmede de betrokken 
partij(en) is bindend, hetwelk eventueel ook een advies kan zijn tot aanpassing van het 
wedstrijd- en competitiereglement. Enkel bij de Algemene Ledenvergadering kan men 
een beroep aantekenen tegen een uitspraak van de geschillencommissie. Haar visie is 
bindend voor alle partijen; er is geen verder beroep mogelijk. Het beroep moet 
schriftelijk en gemotiveerd bij het bestuur ingediend worden. 
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4. GEMAAKTE KOSTEN 
 
Artikel 4.1. 
De eventueel aan de behandeling van een geschil verbonden kosten komen ten laste 
van de vereniging.  
 
Artikel 4.2. 
De (reserve-) leden kunnen de door hen voor de behandeling van een geschil eventueel 
gemaakte kosten na de uitspraak bij de penningmeester, waarbij ook het 
declaratieformulier verkrijgbaar is, alleen declareren indien hier vooraf toestemming 
door de penningmeester / bestuur is gegeven. 
 
Artikel 4.3. 
In geval van geschillen ten aanzien van de gemaakte kosten kan men zich tot het 
bestuur wenden. Op de uitspraak van het bestuur is alleen beroep bij de algemene 
ledenvergadering mogelijk.  
 
5. SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 5.1. 
De geschillencommissie regelt zelf haar werkwijze en procedure voor zover dit 
reglement daarin niet voorziet. 
 
Artikel 5.2. 
Dit reglement voor de geschillencommissie is vastgesteld op de Algemene 
Ledenvergadering van 28 februari 2020 te Wijchen.  
 


