De Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) is op zoek naar:

Leden Landelijke Commissie
Administratieve Overtredingen (LCAO)
Houd jij onze tennissport eerlijk en sportief?
Gezocht
De KNLTB is op zoek naar leden voor de LCAO, het orgaan dat namens de KNLTB
administratieve overtredingen beoordeelt in eerste aanleg. De beoordeling van administratieve
overtredingen vraagt de inbreng van actieve en gemotiveerde commissieleden die bekend zijn
met de tenniswereld. We zijn daarom op zoek naar commissieleden die hun kennis en ervaring
in willen zetten om bij te dragen aan een sportieve en eerlijke tennissport.
Achtergrond
De LCAO gaat vanaf 2019 een nieuwe richting in. Met ingang van 2019 zal de LCAO een
permanente commissie van de KNLTB worden. Daarnaast werkt de LCAO vanaf die datum
officieel vanuit een door de KNLTB vastgesteld kader en worden alle binnenkomende
administratieve overtredingen inzake toernooi- en competitie regelgeving centraal geregistreerd.
Taken
Als lid van de LCAO beoordeel je een binnengekomen administratieve overtreding (AO). In
voorkomend geval kun je in aanvulling op de rapportering navraag doen bij een
bondsgedelegeerde (BGD) en/of verenigingstoernooileider (VTL) waar het een toernooi
gerelateerde AO betreft en bij de betrokken Verenigingscompetitieleider (VCL) dan wel een
bestuurslid van de betrokken vereniging waar het een competitie gerelateerd protest dan wel
een verzoek om onderzoek betreft. Een definitief oordeel wordt in beginsel afgestemd met een
andere aangewezen LCAO collega.
Als lid van de LCAO neem je twee keer per jaar deel aan de jaarlijkse bijeenkomsten om
ervaringen uit te wisselen, verbeteringen te bespreken en zicht te krijgen op ontwikkelingen
binnen de KNLTB. Daarnaast neem je kennis van het juridische kader (zie bijlage) zoals dat
door de KNLTB is vastgesteld.
Kenmerken
De gezochte leden voor de LCAO:
• Hebben bij voorkeur kennis van juridische processen alsmede van het gestelde in het
Toernooireglement (TR) alsmede het Competitiereglement (CR) .
• Hebben bij voorkeur de functie uitgeoefend van verenigingstoernooileider (VTL) of in het
bezit van een geldig Verenigingstoernooileider certificaat en/of bondsgedelegeerde
(BGD) waar het TR gerelateerde AO’s betreft .
• Hebben bij voorkeur de functie uitgeoefend van Verenigingscompetitieleider (VCL) of in
het bezit van een geldig Verenigingscompetitieleider certificaat waar het CR
gerelateerde AO’s betreft.

•
•
•
•

Zijn sociaal vaardig en beschikken over goede communicatieve vaardigheden.
Kunnen analytisch en strategisch denken en handelen.
Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.
Zijn lid van de KNLTB.

De gedragscode voor de vrijwilliger van de KNLTB is onderdeel van deze functiebeschrijving.
Functie
De functie van lid van de LCAO is een onbezoldigde functie, waarbij alleen de reis- en overige
onkosten worden vergoed. De functie van lid van de LCAO is niet verenigbaar met een andere
bondsfunctie (Ledenraad, Bondsbestuur, landelijke commissie of - werkgroep en Expertgroep).
De tijdsinvestering voor deze functie fluctueert afhankelijk van de ingediende zaken en spitst
zich toe op de toernooikalender (in de maanden april – september) en
(competitie)speelkalender. Gemiddeld gaat het om een tijdsinvestering geschat op ca. 8 uur per
maand.
De benoeming is voor een jaar. Daarna wordt in overleg vastgesteld of de taakstelling en
werkwijze voldoen aan de verwachtingen. Bij een positief oordeel kan een lid van de commissie
herbenoemd worden tot een maximum van tien aangesloten jaren.
Reacties en meer informatie
Ben jij het lid van de LCAO die de KNLTB zoekt? Reageer dan door je sollicitatiebrief voorzien
van CV op te sturen naar het Directie- en Bestuurssecretariaat van de KNLTB
(bestuurlijkezaken@knltb.nl). Nadere informatie over de functie kan verkregen worden bij Donne
Kaars Sijpesteijn-Gan (email donne.gan@live.nl) of Rolf Migo ( tel. 0346-352986; email
romigo@planet.nl

Bijlage: Juridisch kader KNLTB.
1. Juridisch kader
Een Lid van de commissie LCAO neemt kennis van:
a. Artikel 7 lid 1 van het Algemeen Reglement
Aan bondsleden, bondskaarthouders, verenigingen, en wedstrijd comités kunnen straffen
worden opgelegd, wanneer zij zich hebben schuldig gemaakt aan een of meer administratieve
overtredingen.
b. Artikel 7 lid 2 van het Algemeen Reglement
Administratieve overtredingen, als bedoeld in dit hoofdstuk.
c. Artikel 7 lid 3 van het Algemeen Reglement
De bevoegdheid om straffen als in dit artikel op te leggen berust bij de hiertoe benoemde
commissie van de KNLTB.
d. Artikel 7 lid 4 van het Algemeen Reglement
De in lid 3 van dit artikel bedoelde commissie is bevoegd een straf op te leggen aan:
a. bondsleden en/of bondskaarthouders die zich aan een administratieve overtreding
hebben schuldig gemaakt;
b. verenigingen en/of wedstrijd comités die zich aan een administratieve overtreding
hebben schuldig gemaakt.
e. Artikel 7 lid 5 van het Algemeen Reglement
De leden van de LCAO dienen bij het opleggen van een straf voor zover mogelijk de strafmaat
te hanteren zoals vastgelegd door het Bondsbestuur en de opgelegde straffen, voor zover
toepasbaar, gelden in alle kringen.
2. Taakstelling
Een lid van de commissie LCAO doet uitspraken over Administratieve Overtredingen op basis
van:
a. het Toernooireglement, in het bijzonder artikelen 33, 34, 35, 37, 19 en 28;
b. het Reglement Nationale ranglijstoernooien;
c. het Reglement Junioren Tour (voorheen Reglement Jeugdranglijst toernooien);
d. het Competitiereglement.
3. Werkwijze
Een lid van de commissie LCAO doet uitspraken met in acht name van het volgende:
a. Het beoordelen van administratieve overtredingen omvat een schriftelijke procedure met
hoor en wederhoor;
b. Er zijn geen mondelinge zittingen;
c. Een administratieve overtreding (AO) wordt na melding door een bondsgedelegeerde,
toernooileider, verenigingscompetitieleider of bestuurslid van een vereniging of derde
door het bondsbureau geregistreerd. Het bondsbureau controleert of het weerwoord van
de betrokken speler (of diens ouders/verzorgers indien minderjarig) is ingevuld. Zo niet
dan gaat er een standaard brief vanuit het bondsbureau naar de persoon in kwestie. De
persoon in kwestie heeft in theorie 10 dagen om alsnog een weerwoord in te dienen;
d. De beoordeling van de AO wordt door een van de leden van de LCAO gecoördineerd.
Ook wordt nagegaan of nader informatie van de toernooileiding, bondsgedelegeerde,
verenigingscompetitieleider, bestuurslid of derde gewenst is;

e. Voor de uitspraak van de LCAO wordt een standaard formulier gebruikt;
f. De oordeelsvorming is voorbehouden aan de leden van de LCAO;
g. De tijdspanne tussen het indienen van een AO en de uitspraak van de LCAO dient niet
langer dan 4 weken te bedragen wat betreft AO uit het Toernooireglement, Reglement
Nationale ranglijsttoernooien, Reglement Junioren Tour. Wat betreft AO uit het
Competitiereglement is de termijn niet langer dan 8 dagen (inspanningsverplichting).
4. Beschikbare instrumenten:
Een lid van de commissie LCAO maakt gebruik van de volgende instrumenten:
a. Standaardformulier weerwoord;
b. Standaardformulier indiening AO;
c. Standaardformulieren uitspraken betreffende artikelen zoals genoemd bij punt 2
Taakstelling.

