NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND
Beschikking aanklager

Zaak-no.: 14-007

Datum: 14 april 2014

In de zaak tegen:
De heer R. M. (TTV S.)

1. Aangifte
Door de heer R. v.d. Water, ACL NTTB afdeling Holland-Noord is bij mail d.d. 28 maart 2014
aangifte gedaan onder de vermelding dat de heer R. M. op 25-04-2014, in de wedstrijd D. 5 –
S. 7, heeft gespeeld onder de naam W. v.d. O..
Met deze aangifte is tegen de R. M., bondsnummer …., een tuchtzaak bij de tuchtcommissie
aanhangig gemaakt.
De aanklager constateert dat in de aangifte abusievelijk de onjuiste datum is gehanteerd. De
juiste datum zal in de aanklacht worden opgenomen.

2. Aanklacht
De aanklacht luidt als volgt:
Dat u:
als speler tijdens de competitiewedstrijd D. 5 – S. 7, wedstrijdnummer … in de 4e klasse groep
P, gespeeld op 25 maart 2014 te B., bent uitgekomen onder de naam van een ander lid van
TTV S., i.c. W. v.d. O., en daarmee een onjuiste en valse opgave heeft gedaan op het
wedstrijdformulier en als niet speelgerechtigde speler voor het team S. 7 heeft deelgenomen
aan deze wedstrijd.

3. Strafbare handeling
Door deze handeling heeft u zich (mogelijk) schuldig gemaakt aan ongerechtigde deelname
onder valse naam. Dit is een strafbare gedraging en/of overtreding van
Artikel 5 onder aanhef en onder a en d. van het Tuchtreglement in verband met artikel 23 lid 1
van het Competitiereglement NTTB.
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4. Bevoegdheid aanklager
Op grond van het gestelde in art. 20 van het Tuchtreglement NTTB is de aanklager bevoegd
een voorstel tot schikking te doen. In combinatie met de relevante bepalingen uit het
Tuchtreglement en het Competitiereglement, komt de aanklager vooralsnog tot de conclusie
dat in deze zaak een dergelijk voorstel kan worden gedaan.
Dit aanbod tot schikking houdt in: betaling van een geldboete van € 150,00 waarvan een deel
(€ 75,00) voorwaardelijk met een proeftijd van 1 jaar, ingaande op 1 mei 2014.
Indien u dit voorstel accepteert, dient u binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief dit
schriftelijk kenbaar te maken aan:
NTTB
t.a.v. Secretariaat Tuchtzaken
Mevrouw M. van Dinter
Postbus 600
2700 MD ZOETERMEER
Door uw schriftelijke en onvoorwaardelijke acceptatie vervalt het recht tot tuchtrechtelijke
vervolging. Het schikkingsbedrag zal via het Bondsbureau NTTB worden geïncasseerd.
Indien niet binnen de gestelde termijn door u is gereageerd zal deze tuchtzaak worden
overgedragen aan de Tuchtcommissie NTTB. Het systeem van het doen van een aanbod tot
schikking is gebaseerd op een snellere afdoening, waarbij de opgelegde sanctie lager uitvalt
dan gebruikelijk is voor dergelijke overtredingen. Bij schuldigverklaring door de
Tuchtcommissie moet u er dan ook rekening mee houden dat de opgelegde sanctie in
beginsel hoger uitvalt.

Zoetermeer, 14 april 2014
Met vriendelijke groet,
namens de tuchtcommissie van de
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

G. Beelen
Fungerend aanklager NTTB

i.a.a.

Aanklager; de heer R. van de Water (ACL afdeling Holland-Noord);
Secretaris TTV D. (de heer L. v. T.);
Secretaris TTV S. (de heer G. M.);
HB-lid NTTB, portefeuillehouder wedstrijdzaken (de heer J.C. Simons);
Voorzitter Commissie van Beroep (Prof. Mr. H.J.B. Sackers);
Leden TUC;
Bondsbureau NTTB.
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