
Tuchtcommissie 
 
Bij overtredingen of misdragingen kan het bestuur een straf opleggen aan een speler of een team. Is 
die speler of  het team het daar niet mee eens, dan kan die in bepaalde situaties beroep instellen bij 
de tuchtcommissie. Het is vervolgens de taak van de tuchtcommissie om het bestuur te adviseren. 
 
De tuchtcommissie van de DBZP bestaat idealiter uit 7 leden. Omdat een besluit altijd door minimaal 
4 leden moet worden gesteund, is 4 leden echter het minimum. Leden van de tuchtcommissie 
worden door het bestuur benoemd voor een periode van 4 jaar. De leden kiezen zelf uit hun midden 
een voorzitter, al doet het bestuur daartoe een voordracht. 
 
Het is vooraf niet goed te zeggen hoeveel tijd het lidmaatschap van de tuchtcommissie vraagt. Dat is 
ieder jaar namelijk anders.  De tuchtcommissie komt officieel pas in actie zodra een lid van onze 
bond een procedure start. Soms gebeurt dat een heel seizoen niet en dan is de tijdbelasting nihil. 
Wanneer wél om advies wordt gevraagd dan hangt het voor een groot deel van de tuchtcommissie 
zelf af hoeveel tijd zij daarin steekt. Zijn de belangen groot, bijvoorbeeld wanneer het een royement 
van één of meer leden betreft, dan zal de tuchtcommissie waarschijnlijk meer tijd steken in 
onderzoek en besluitvorming. Gemiddeld zal de tuchtcommissie gedurende een seizoen tussen de 2 
en  8 vergaderingen hebben. 
 
Een niet officiële, maar wel waardevolle rol van de tuchtcommissie, is die van vrijblijvend adviseur. 
Advies kan worden gegeven op verzoek van het bestuur, maar kan ook op eigen initiatief. De 
tuchtcommissie heeft daarmee dus ook zelf invloed op haar eigen rol. 
 
Het is zaak dat er binnen de tuchtcommissie goede afspraken worden gemaakt over bereikbaarheid 
en inzetbaarheid. Om die reden vinden wij het als bestuur verstandig dat de tuchtcommissie 
minimaal 1 keer per seizoen bijeenkomt, ook als er geen zaak is. De voorzitter van de tuchtcommissie 
speelt daarin een voortrekkersrol. Van de voorzitter wordt bovendien verwacht dat die ieder jaar op 
de Algemene Ledenvergadering kort verslag doet van de activiteiten van de commissie gedurende 
het afgelopen seizoen. Aanwezigheid van de andere tuchtcommissieleden is niet vereist, maar wordt 
wel op prijs gesteld. 
  
Lijkt het je wel wat om de tuchtcommissie te komen versterken? Dan nodigen wij je bij deze van 
harte uit om te solliciteren. Je mail kun je richten aan: secretaris@dbzp.nl 
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Controlecommissie 
 
Het bestuur is verplicht om toezicht uit te oefenen op het correct verloop van wedstrijden en 
toernooien. Reglementair is het bestuur bevoegd deze taak te delegeren. Dit is gebeurd aan de 
‘controlecommissie’. 
 
De controlecommissie is hierdoor belast met een tweetal taken: 

1. Het controleren van banen 
2. Het controleren van wedstrijden 

 
Voor baancontroles maakt iemand uit de controlecommissie een controleafspraak met een 
speellocatie. Vervolgens wordt de baan (of worden de banen) gecontroleerd. Hierbij wordt gelet op 
maatvoering, verlichting, staat van het bord en tal van andere factoren. Alle criteria zijn beschreven 
in het Competitiereglement. Bij bepaalde afwijkingen mag de controlecommissie de baan zelfstandig 
afkeuren. Bij andere – de ‘subjectieve’ – afwijkingen, mag de controlecommissie enkel een 
afkeuringsadvies geven. Het bestuur zal vervolgens een definitief besluit nemen. Is een baan 
afgekeurd, dan krijgt de locatie gelegenheid om de gebreken te herstellen, waarna herkeuring 
plaatsvindt. Ook dat is een taak van de controlecommissie. 
 
Bij wedstrijdcontroles worden nooit vooraf afspraken gemaakt. Het blijft daarmee voor alle teams 
een verrassing of zij controle krijgen. Het is de intentie om in elk seizoen in elke divisie een aantal 
controles uit te voeren. Wanneer het vermoeden bestaat dat er ‘gesjoemeld’ gaat worden, kan de 
controle-frequentie voor een bepaald team (of een bepaalde divisie) worden opgevoerd. 
 
Leden van de controlecommissie controleren altijd in tweetallen. Dit geldt zowel voor baan- als voor 
wedstrijdcontroles. Leden van de commissie worden door het bestuur geïnstrueerd en voorzien van 
een map. Daarin het reglement, een eerste set controleformulieren en een meetlint. In een eigen 
dropbox-omgeving kunnen leden van de controlecommissie nieuwe formulieren downloaden en 
bijhouden wat er wanneer is gecontroleerd. 
 
Lijkt het je wat om actief te zijn als lid van de controlecommissie? Stuur dan een mail naar het 
bestuur met je motivatie. Je kunt deze richten aan: secretaris@dbzp.nl. 
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