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PROTOCOL OMGANG MET VRIJWILLIGE DUBBELFUNCTIES
De Taekwondo Bond Nederland heeft een protocol opgesteld waarin wordt aangegeven op welke
wijze met mogelijke vrijwillige dubbelfuncties binnen de organisatie wordt omgegaan en welke
onverenigbaarheden er zijn bij het vervullen van een functie. De diverse bepalingen zijn reglementair
geborgd in de statuten, het algemeen reglement, het districtsreglement en het algemeen
tuchtreglement.
Protocol bepalingen:
1. Het lidmaatschap van het bondsbestuur is niet verenigbaar met het lidmaatschap van een
districtsbestuur, de financiële commissie, de tuchtcommissie, de commissie van beroep of het
zijn van bondsafgevaardigde. Het lidmaatschap van het bondsbestuur eindigt indien het
bestuurslid wordt benoemd in een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van het
bondsbestuur.
2. Het lidmaatschap van een districtsbestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap van de
tuchtcommissie, de commissie van beroep en van de financiële commissie. Tevens is het
lidmaatschap van een districtsbestuur onverenigbaar met het zijn van bondsafgevaardigde. Het
lidmaatschap van een districtsbestuur eindigt zodra zich een onverenigbaarheid voordoet.
3. Het lidmaatschap van de financiële commissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het
bondsbestuur en van een districtsbestuur.
4. Een bondsafgevaardigde treedt af op de dag waarop hij tot lid van het bondsbestuur, de
tuchtcommissie of de commissie van beroep wordt benoemd. De functie van bondsafgevaardigde
is onverenigbaar met het lidmaatschap van een andere nationale taekwondo federatie dan de
Taekwondo Bond Nederland.
5. Adviserende leden van de districtsvergadering hebben het recht daarin het woord te voeren,
maar kunnen niet aan de stemming deelnemen, echter als men tevens optreedt als
vertegenwoordiger of gemachtigde van een lidrechtspersoon kan men wel voor de betreffende
lidrechtspersoon aan de stemming deelnemen.
6. Het lidmaatschap van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep is niet verenigbaar
met het lidmaatschap van het bondsbestuur en van de bondsvergadering van de sportbond.
7. Werknemers van de TBN kunnen binnen de tuchtrechtspraak niet tot lid van een commissie
worden benoemd.
8. Leden van het bestuur van de stichting Instituut Sportrechtspraak, alsmede de ambtelijk
secretarissen, de juridisch secretarissen en de juridisch adviseur kunnen voor de duur dat zij in
die hoedanigheid bij het Instituut Sportrechtspraak zijn betrokken geen lid zijn van de
tuchtcommissie of van de commissie van beroep.
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9. Een lid van de tuchtcommissie of van de commissie van beroep mag niet aan de behandeling
van een zaak deelnemen indien het lid van de tuchtcommissie of van de commissie van beroep
lid is (geweest) van de vereniging die bij de zaak betrokken is of waarvan één van haar leden bij
een zaak betrokken is. Wanneer een lid van de tuchtcommissie of commissie van beroep voor of
tijdens de behandeling van een zaak meent dat zich een onverenigbaarheid voordoet, doet het
commissielid hiervan zo spoedig mogelijk met opgave van redenen mededeling aan de algemeen
voorzitter van de tuchtcommissie onderscheidenlijk van de commissie van beroep, die alsdan een
ander lid van de commissie aanwijst.
10. Een lid van een tuchtcommissie kan niet tegelijk zitting hebben in de commissie van beroep, noch
na diens aftreden als lid van de tuchtcommissie aansluitend als lid van de commissie van beroep
betrokken zijn bij het behandelen van een zaak, waarover hij als lid van de tuchtcommissie heeft
geoordeeld.
11. Wanneer een zaak ter beoordeling aan de algemeen voorzitter is voorgelegd of deze in een zaak
een - al dan niet voorlopige - beslissing heeft gegeven, maakt de algemeen voorzitter geen deel
uit van de kamer die de zaak behandelt.
12. Een aanklager treedt af indien hij tot het bondsbestuur, een districtsbestuur, bondsafgevaardigde
voor de algemene ledenvergadering, plaatsvervangend bondsafgevaardigde voor de algemene
ledenvergadering, de tuchtcommissie of de commissie van beroep wordt benoemd.
###

