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TUCHTREGLEMENT
ARTIKEL 1.
1.

2.
3.

Aan hen die tot het verband van de Stichting Nunchaku Nederland, hierna te noemen
SNN, behoren en die zich in ernstige mate gedragen hebben in strijd met de
verplichting de statuten of reglementen van de SNN na te leven en zich te onthouden
van alles, wat met het belang van de SNN in strijd is, dan wel zich binnen het
verband van de SNN in ernstige mate in strijd met de normen en waarden die zich
binnen de martial arts gelden of in strijd met redelijkheid en billijkheid hebben
gedragen, kunnen één of meerdere navolgende straffen worden opgelegd:
a)
Waarschuwing;
b)
Berisping;
c)
Geldboete;
d)
Verbod tot het bekleden van functies of deelnemen aan activiteiten binnen de
SNN;
e)
Schorsing;
f)
Royement.
Naast de in het voorgaande lid genoemde straffen kan als bijkomende straf worden
opgelegd: publicatie van de uitspraak in “Touché”.
De gestrafte kan worden verwezen in de kosten van de procedure.

ARTIKEL 2.
1.

2.

Bij oplegging van één of meerdere straffen, genoemd in artikel 1, lid 1 onder c), d), of
e), kan worden bepaald dat de straf c.q. straffen, hetzij in het geheel niet, hetzij
gedeeltelijk niet zal c.q. ten uitvoer worden gelegd indien de gestrafte zich gedurende
een bij uitspraak te bepalen tijdvak van ten hoogste twee jaren onthoudt van nieuwe
gedragingen als aangegeven in artikel 1, lid 1. van dit reglement.
Indien aan het orgaan, dat de straf heeft opgelegd, blijkt dat de gestrafte de in het
vorige lid bedoelde voorwaarde niet heeft nageleefd, kan het, na een onderzoek met
inachtneming van de procedure, als gevolgd dient te worden bij het onderzoek naar
een gedraging, genoemd in artikel 1, lid 1. van dit artikel alsnog de tenuitvoerlegging
van de voorwaardelijk opgelegde straf bevelen.

ARTIKEL 3.
1.
2.

De hoogste geldboete die kan worden opgelegd bedraagt €. 100,= (honderd Euro).
De in artikel 1, lid 1 onder e). genoemde straf van schorsing heeft tot gevolg, dat de
gestrafte tijdens de duur van de straf verstoken is van het recht deel te nemen aan
wedstrijden en examens, functies binnen de SNN te bekleden of te stemmen inzake
de SNN betreffende.
De in artikel 1, lid 1. onder f). genoemde straf van royement heeft tot gevolg dat het
verband met de SNN verbroken wordt, echter over de contributieperiode tot het
royement van kracht wordt, blijft de geroyeerde contributie plichtig.
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ARTIKEL 4.
1.
2.

3.

4.
5.

6.

De bevoegdheid tot het opleggen van de in artikel 1 van dit reglement genoemde
straffen berust in eerste instantie bij het bestuur van de SNN.
Straffen, opgelegd door het bestuur van de SNN, dienen onverwijld met relevante
gegevens betreffende gestrafte, de aard van de gewraakte handeling, de opgelegde
straf en de motivering hiervan, schriftelijk ter kennis gebracht te worden van
betrokkene.
De beschuldigde, indien hem door het bestuur van de SNN een straf is opgelegd als
aangegeven in artikel 1, lid 1. onder c), d), e), of f), al dan niet gecombineerd met de
straf als aangegeven in lid 2. van dit genoemd artikel, heeft het recht in beroep te
gaan bij het Bondsbestuur van de Federatie Oosterse Gevechtskunsten.
Uitspraken, gedaan door het bestuur van de SNN c.q. het Bondsbestuur van de
Federatie Oosterse Gevechtskunsten, zijn bindend voor de betrokken partijen.
De kosten, welke door het bestuur van de SNN in het kader van de tuchtzaak
gemaakt worden, zullen gedragen worden door de gestrafte, tenzij het bestuur van
de SNN anders beslist.
Een door het bestuur van de SNN opgelegde straf is uitvoerbaar bij voorraad.

ARTIKEL 5.
1.

2.

Het bestuur van de SNN is, wanneer het een gedraging als aangegeven in art.1, lid
1. van dit reglement constateert van zodanige ernst, dat belang van de situatie een
onmiddellijk ingrijpen vordert, bevoegd degene, die tot het verband van de SNN
behoort en die zich aan een dergelijke gedraging schuldig maakt, nadat betrokkene
in de gelegenheid is gesteld zich over het voornemen daartoe uit te laten, bij wege
van voorlopige maatregel een voorlopige schorsing, voor de duur van ten hoogste
vier weken op te leggen; hieromtrent worden in dit reglement nadere regels gegeven.
Een voorlopige schorsing, als bedoeld in het vorige lid, heeft gedurende de periode,
dat deze voorlopige schorsing geldt, dezelfde gevolgen als een definitieve schorsing,
opgelegd door het bestuur van de SNN.

ARTIKEL 6.
1.
2.

3.

4.

het bestuur van de SNN is bevoegd tot het opleggen van straffen, genoemd in artikel
1, lid 1.
Een schorsing en een verbod tot het bekleden van functies of het deelnemen aan
activiteiten binnen de SNN kan opgelegd worden voor een periode van ten hoogste
12 maanden; gedurende deze periode blijft de betrokkene binnen de SNN verstoken
van rechten.
Bij oplegging van straf kan worden bepaald, dat de straf, hetzij geheel, hetzij
gedeeltelijk, niet zal worden tenuitvoergelegd, indien de gestrafte zich gedurende een
bij uitspraak te bepalen tijdvak van ten hoogste 2 jaren onthoud van nieuwe
soortelijke gedragingen.
De bevoegdheid van het bestuur van de SNN tot het opleggen van straffen strekt
zich uit tot al degenen die tot het verband van de SNN behoren.
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ARTIKEL 7.
1.

2.

3.

4.

Indien het bestuur van de SNN iemand, die tot het verband van de SNN behoort,
verdenkt van een gedraging, als bedoeld in art.1, lid 1, van dit reglement, kan het
naar die gedraging, alsmede naar de feiten en omstandigheden, die voor de
beoordeling van die gedraging van belang zijn, een onderzoek instellen.
Indien op grond van ter beschikking gekomen gegevens besloten wordt, dat de zaak
verder zal worden behandeld, zal de betrokkene, hierna te noemen “beschuldigde”,
onverwijld in kennis worden gesteld van de gedraging of gedragingen, waarvan hij
wordt beticht, hij zal daarbij: in de gelegenheid worden gesteld een verweerschrift in
te dienen en gewezen worden op de mogelijkheid gehoord te worden, indien hij
daarom verzoekt.
Na ontvangst van het in het vorige lid bedoelde verweerschrift kan, indien daar
gronden aanwezig geacht worden, de beschuldigde alsnog worden opgeroepen om
te verschijnen; ook deze oproep geschied bij aangetekend schrijven en met
inachtneming van een termijn van tenminste twee weken.
Indien de beschuldigde in zijn verweerschrift verzoekt te mogen worden gehoord, zal
aan dit verzoek gevolg worden gegeven; de beschuldigde zal dan worden
opgeroepen met inachtneming van een termijn van tenminste twee weken.

ARTIKEL 8.
1.
2.

3.

4.

5.

De beschuldigde, opgeroepen om te verschijnen, is bevoegd zich te doen bijstaan
door een derde of gemachtigde.
Zij, die tot het verband van de SNN behoren en aan wie in het kader van het
onderzoek inlichtingen worden gevraagd, zijn verplicht die naar beste weten te
verstrekken.
De beschuldigde is bevoegd voor de in art. 8 lid 1 bedoelde zitting ‘eigen’ getuigen en
c.q. deskundigen uit te nodigen en deze te horen en verder naar voren te brengen
hetgeen hij voor zijn verdediging van belang acht; hij dient echter wel de namen en
adressen van de in het eerste gedeelte van deze zin bedoelde getuigen c.q.
deskundigen tevoren schriftelijk aan het bestuur van de SNN mede te delen.
Het bestuur van de SNN is bevoegd ook anderen dan de in het vorige lid bedoelde
getuigen, c.q. deskundigen op te roepen en te horen, hetzij te doen horen. Ook de
beschuldigde hetzij zijn gemachtigde, hebben het recht de in de vorige zin bedoelde
getuigen c.q. deskundigen vragen te stellen.
De beschuldigde heeft het recht van het laatste woord.

ARTIKEL 9.
Van de behandeling van de zaak wordt proces-verbaal opgemaakt.

ARTIKEL 10.
1.

2.

De uitspraak van het bestuur van de SNN wordt met redenen omkleed; zij vermeld de
namen van degenen, die aan de behandeling hebben deelgenomen, en wordt
gedagtekend, door de secretaris van het bestuur van de SNN getekend.
In het vorige lid van dit artikel bedoeld schrijven zal gewezen worden op het recht van
de beschuldigde om in beroep te gaan bij het Bondsbestuur van de Federatie
Oosterse Gevechtskunsten.
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ARTIKEL 11.
1.
2.

Tegen een straf en/of maatregel, genoemd in dit reglement kan beroep worden
ingesteld binnen 14 dagen nadat de uitspraak ter kennis is gekomen van betrokkene.
Kopieën van alle stukken zullen door het bestuur van de SNN na appèl aan het
Bondsbestuur van de Federatie Oosterse Gevechtskunsten worden toegezonden.

ARTIKEL 12.
1.
2.

Het Bondsbestuur van de Federatie Oosterse Gevechtskunsten is bevoegd tot het
opleggen van de straffen of maatregels, genoemd in dit reglement.
De uitspraak van het Bondsbestuur van de Federatie Oosterse Gevechtskunsten
wordt als bindend advies aanvaard.
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