Wijziging bezwaarprocedure schorsingen KZZ
In de bestuursvergadering van 14 november 2012 heeft het bestuur van de Koepelvereniging
Zaalvoetbal Zaanstreek (KZZ) een wijziging goedgekeurd inzake de bezwaarprocedure rondom
schorsingen. In dit stuk informeren wij u over de wijziging.
Oude situatie
Spelers zijn gerechtigd om een bezwaar in te dienen tegen een schorsing die het bestuur heeft
uitgesproken. Het bezwaar dient via de secretaris van uw vereniging bij de secretaris van de KZZ
ingediend te worden binnen de daarvoor geldende termijn. In de oude situatie behandelde het
bestuur het ingediende bezwaar tijdens de reguliere bestuursvergadering. In extreme situaties kon
het voorkomen dat een schorsing er dan al op zat voordat het bezwaar behandeld werd. Het bestuur
ziet in dat het indienen van een bezwaar in dat geval geen enkele zin heeft.
Wat wordt er anders?
Ook in de nieuwe situatie houden spelers het recht om tegen een schorsing in bezwaar te gaan. Voor
wat betreft het indienen van het bezwaar verandert er niets. Wel in het traject daarna. Om te
voorkomen dat de schorsing van spelers erop zit, voordat het bezwaar behandeld wordt, krijgen
spelers die in bezwaar gaan een tijdelijke spelerspas. Met deze spelerspas verleent het bestuur de
geschorste speler tijdelijk speelrecht totdat zijn bezwaar behandeld is. Nadat het bestuur tijdens de
bestuursvergadering het bezwaar behandeld heeft en de straf vast-, bijstelt of seponeert gaat daarna
naar gelang de beslissing de rest van de straf in. De tijdelijke spelerspas wordt verstuurd naar de
secretaris van de betrokken vereniging en niet naar de speler zelf.
Als bestuur denken wij op deze manier meer recht te doen aan de bezwaarprocedure. Overigens
attenderen wij u er wel op dat de 1e wedstrijd schorsing na een directe rode kaart blijft bestaan.
Deze automatische schorsing komt met deze nieuwe procedure niet te vervallen. Voor de
tijdwaarnemers/zaaldiensten verandert er niets. Bij een directe rode kaart vult u het daarvoor
bestemde formulier in, de spelerspas van de betrokkene neemt u in en verstuurt deze samen met
het sporthalformulier.
Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit stuk, stel ze gerust. Voor vragen kunt u een e-mail sturen
naar secretaris@kz-zaanstreek.net.
Met vriendelijke groet namens het bestuur van de KZZ,
De secretaris

