Beroepscommissie VV Berkum.
Elke week beleven vele leden van de VV Berkum, zowel op ons sportpark De Vegtlust als daarbuiten,
plezier aan een wedstrijd voetballen. Plezier en wederzijds respect zijn hiervoor belangrijke
ingrediënten.
De vereniging heeft duidelijk beleid ontwikkeld met als doel goed en sportief gedrag op en rondom de
velden te stimuleren en grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Als onderdeel van haar beleid
heeft het Algemeen Bestuur van de VV Berkum op 19 november 2014 de Algemene
Ledenvergadering (ALV) om een statutenwijziging gevraagd, waarin de mogelijkheden van het
bestuur om passend te reageren op grensoverschrijdend gedrag zijn verruimd. Het bestuur is de
instantie die bevoegd is tot oplegging van straffen, zoals genoemd in artikel 6 van
de verenigingsstatuten.
Tijdens de ALV van 19 november 2014 is gelijktijdig een beroepscommissie in het leven geroepen. De
navolgende personen zijn als lid van de beroepscommissie door de ALV (her)benoemd:
- Mw. W.P.M. Elderman;
- Dhr. M.J. Jansma;
- Dhr. H.R. Schimmel;
- Dhr. R. van ’t Oever;
Secretaris van de beroepscommissie is dhr. J.A. Willems.
Taak beroepscommissie.
De beroepscommissie draagt zorg voor de behandeling van beroepen tegen beslissingen van het
bestuur van de VV Berkum overeenkomstig artikel 7 van de verenigingsstatuten. Het betreft beroepen
tegen beslissingen tot oplegging van een schorsing, ontzegging van rechten, een terreinverbod voor
bepaalde tijd of een royement. Tegen andere dan de hiervoor genoemde besluiten staat geen
beroep bij de beroepscommissie open.
Bent u het niet eens met deze beslissing tot opleggen van een straf door het bestuur.
Bent u het niet eens met een beslissing tot opleggen van één of meer van bovengenoemde straffen,
dan kunt als lid van de VV Berkum binnen één maand na ontvangst van het ten aanzien van u
genomen besluit schriftelijk of per email in beroep bij de commissie overeenkomstig artikel 7 van de
verenigingsstatuten. Het beroepschrift kan worden verstuurd naar het emailadres beroepscommissievvberkum@gmail.com of per post naar het postadres Clematisweg 13 te
(8042 AX) Zwolle.
J.A.Willems
(03-03-2019)

