Nederlandse Tafeltennisbond
Beschikking Aanklager NTTB
Zaaknummer: TUC 16-002

Datum
12 mei 2016

In de zaak van:
De heer M. K.
Bondsnummer: -

Aangifte
Door mevrouw J. Wijker, bondsvertegenwoordiger van de NTTB, is bij emailbericht van
2 mei 2016, aangifte tegen u gedaan wegens het door de zaal gooien van uw tafeltennisbat
na afloop van de derde set van uw wedstrijd tegen I. Y. tijdens het NJK-A op 1 mei 2016 te
Nijmegen.
Aanklacht
Naar aanleiding van deze aangifte heb ik besloten u in staat van beschuldiging te stellen en
de volgende aanklacht tegen u te formuleren:
dat u zich, als lid van de NTTB en TTV H.,
bij de op 1 mei 2016 te Nijmegen gespeelde wedstrijd op het NJK-A na afloop van de
derde set van uw wedstrijd tegen I. Y. schuldig heeft gemaakt aan het door de zaal
gooien van een tafeltennisbat waardoor dit bat neerkwam in een achtergelegen
centre-court.

Strafbare handelingen
Hiermee heeft u zich mogelijk schuldig gemaakt aan strafbare handelingen en/of
overtredingen als bedoeld in:
artikel 5 onder aanhef en onder a van het Tuchtreglement (TR) juncto artikel 3.5.2.1.A
Spelregels (wangedrag)
en/in samenhang met
artikel 5 onder aanhef en onder a, e en f van het Tuchtreglement juncto artikel 10 lid 4
van de Statuten in combinatie met artikel 9 lid 1 onder a en b Algemeen Reglement
(samengevat: verplichtingen leden NTTB en het niet schaden van belangen van de
NTTB en de tafeltennissport);

Bevoegdheid aanklager
Op grond van het gestelde in artikel 20 van het Tuchtreglement NTTB is de aanklager
bevoegd een voorstel tot schikking te doen. Gelet op alle relevante feiten en
omstandigheden in onderhavige zaak komt de aanklager tot de conclusie dat een dergelijk
voorstel kan worden gedaan. Bij de bepaling van de sanctie is de aanklager uitgegaan van
een preventieve werking voor de toekomst.
Dit aanbod tot schikking houdt in: het opleggen van een geldboete van € 100,00, welke
sanctie geheel voorwaardelijk wordt opgelegd met een proeftijd van twee jaren ingaande
1 mei 2016.
Indien u dit voorstel accepteert, dient u binnen 14 dagen na de dagtekening van deze brief
dit schriftelijk kenbaar te maken aan:
NTTB
t.a.v. Secretariaat Tuchtzaken
Mevr. M. van Dinter
Postbus 600
2700 MD Zoetermeer.
Door uw schriftelijke en onvoorwaardelijke acceptatie vervalt het recht tot tuchtrechtelijke
vervolging. 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.
Indien niet binnen de gestelde termijn door u is gereageerd zal deze tuchtzaak worden
overgedragen aan de tuchtcommissie NTTB en zullen alle relevante stukken aan u worden
toegezonden. U krijgt alsdan alle gelegenheid tot het voeren van een verweer.

Zoetermeer, 12 mei 2016
Namens de tuchtcommissie van de
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

mr. A.M.F. Geerling
Fungerend aanklager NTTB

i.a.a.

Aanklager; mevrouw J. Wijker (Bondsvertegenwoordiger NTTB);
Secretaris TTV H. (de heer T. S.);
HB-lid NTTB, portefeuillehouder wedstrijdzaken (de heer J.C. Simons);
Voorzitter Commissie van Beroep (Prof. Mr. H.J.B. Sackers);
Leden TUC;
Bondsbureau NTTB.

