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De aangifte en aanklacht en het verloop van de procedure

Aangifte : Door TTV Litac te Lichtenvoorde is bij brief d.d. 8 december 2010 beroep ingesteld
tegen een besluit van het bestuur van de afdeling Gelre. Het besluit hield in dat het
Afdelingsbestuur aan TTV Litac een geldboete heeft opgelegd van € 10,00 en 10 wedstrijdpunten
in mindering heeft gebracht wegens het niet opkomen van TTV Litac voor de competitiewedstrijd
Slagvaardig 1 – Litac 1 op vrijdag 1 oktober 2010.
Aanklacht : De aangifte is ter beoordeling voorgelegd aan de aanklager van de NTTB, de heer
mr. D. Jeras. De aanklager heeft besloten het Bestuur van de afdeling Gelre niet in staat van
beschuldiging te stellen en stelt de Tuchtcommissie voor de aangever niet ontvankelijk te verklaren
in zijn beroep. Voor de motivering van dit besluit wordt verwezen naar de bij deze brief gevoegde
bijlage.
De totstandkoming beslissing
De Tuchtcommissie van de Nederlandse Tafeltennisbond,
bestaande uit mr. G. Beelen (voorzitter), mr. T. de Wit en mr. A.Geerling;
Gezien de stukken, het voorstel van de aanklager NTTB, met inachtneming van de toepasselijke
reglementen en oordelend naar recht en billijkheid;

Besluit:
De tuchtcommissie besluit het voorstel van de aanklager over te nemen en aangever niet
ontvankelijk te verklaren.

Nader (vrijblijvend) advies: Aangezien het in deze kwestie gaat om een door het Afdelingsbestuur
genomen besluit en er vooralsnog niet van een tuchtrechtelijk element is gebleken, is reglementair
uitsluitend het instellen van beroep op het Hoofdbestuur NTTB mogelijk. Ultiem kan daarna
desgewenst nog worden teruggevallen op het Arbitragereglement (College van Arbiters).

Aldus gewezen op 23 december te Didam,

Mr. G. Beelen
Voorzitter TUC

Bijlage : één (1)

i.a.a.

Aangeklaagde Bestuur Afdeling Gelre (mevrouw I. v.d. B.)
ACL afdeling Gelre (de heer A. v. R.)
Aangever : TTV LITAC (de heer H.G.J. H.)
Voorzitter Commissie van Beroep
Leden Tuchtcommissie
Bondsbureau Nederlandse Tafeltennisbond

