Lid Raad van Beroep
Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond
(KNLTB)
Houd jij onze tennissport eerlijk en sportief?
Wie zoeken we?
De KNLTB is op zoek naar een lid voor de Raad van Beroep. De Raad van Beroep bestaat uit
ten minste vijf personen, onder wie een voorzitter, die elk bevoegd zijn beroepszaken te
behandelen als Commissie van Beroep.
Wat zijn de uitdagingen?
De Raad van Beroep is het orgaan dat belast is met het behandelen van beroepszaken in
hoogste instantie binnen de KNLTB. De voorzitter van de Raad van Beroep bepaalt uit de Raad
van Beroep de samenstelling van de Commissie van Beroep voor een bepaalde zaak (één of
drie personen). De Commissie van Beroep is het deel van de Raad van Beroep dat
daadwerkelijk belast is met de uitvoering van de (tucht)rechtspraak van de KNLTB. De Raad van
Beroep (alsmede de uit zijn midden samengestelde Commissies van Beroep) handelt bij het
uitvoeren van zijn taken volgens het Reglement Fair Play. De Commissie van Beroep wordt
ondersteund door een secretaris.
De Raad van Beroep beslist als hoogste instantie over een verscheidenheid aan zaken. Deels
gaat het om complexe zaken en deels om zaken die schriftelijk afgedaan kunnen worden. Het
kan gaan om beroepszaken nadat de zaak bij de Tuchtraad is geweest. Het kan ook gaan om
beroepszaken naar aanleiding van administratieve overtredingen waarvoor een sanctie is
opgelegd of naar aanleiding van opgelegde boetes voortvloeiend uit het Competitiereglement of
Toernooireglement. Ook voor beslissingen rondom licenties van tennisleraren is de Raad van
Beroep het hoogste orgaan.
Wat ga je precies doen?
De Commissie van Beroep beoordeelt het beroep dat aanhangig is gemaakt door de
aangeklaagde, de aanklager, slachtoffer(s) en of benadeelde(n) of het Bondsbestuur. De
Commissie van Beroep beoordeelt in het beroep de motieven van degene die het beroep heeft
ingesteld en of de uitspraak of sanctie waartegen beroep is ingesteld naar het oordeel van de
Commissie van Beroep gerechtvaardigd was. Vervolgens doet de Commissie van Beroep
uitspraak.

Ons wensenlijstje:
Leden van de Raad van Beroep:
− hebben een juridische achtergrond of andere relevante achtergrond met kennis van en
ervaring met juridische procedures en/of tuchtrecht;
− beschikken bij voorkeur over deskundigheid om op een of meer soorten van (ernstige)
misdragingen, die zich in de tennissport kunnen voordoen recht te kunnen spreken;
− zijn sociaal vaardig en representatief;
− kunnen analytisch en strategisch denken en handelen;
− hebben kennis van en ervaring met de tennissport als (competitie- en/of toernooi)speler,
competitieleider, toernooileider en/of arbitragefunctionaris;
− zijn lid van de KNLTB.
De gedragscode voor de vrijwilligers van de KNLTB is onderdeel van deze functiebeschrijving.
Leden van de Raad van Beroep dienen deze te ondertekenen. Daarnaast dient de kandidaat
een VOG te kunnen overhandigen. De kosten hiervoor komen voor rekening van de KNLTB. Bij
gelijke geschiktheid gaat, gelet op de huidige samenstelling van de Raad van Beroep, de
voorkeur uit naar iemand die niet in de Randstad woonachtig is.
Wat bieden wij jou?
De functie van lid van de Raad van Beroep is een onbezoldigde functie, waarbij alleen de reisen overige onkosten worden vergoed. Deze functie is niet verenigbaar met een andere
bondsfunctie (zoals lid van de Ledenraad of het Bondsbestuur).
De tijdsinvestering voor deze functie fluctueert afhankelijk van het aantal ingediende zaken en
wordt gemiddeld ingeschat op ongeveer twee uur per maand. Het bijwonen van
vergaderingen/zittingen gebeurt doorgaans in de avonduren op het bondsbureau, momenteel in
Amersfoort en vanaf september 2019 in Amstelveen. Het kan onder meer vanwege de
voortgang nodig zijn om ook overdag afstemming te plegen met de beroepsorganisatie en
andere betrokkenen.
De benoeming is voor twee jaren, waarna herbenoeming kan plaatsvinden tot een maximum van
tien aangesloten jaren.
Enthousiast geworden?
Ben jij geïnteresseerd in deze functie? Reageer dan door je sollicitatiebrief voorzien van
curriculum vitae te sturen naar het Directie- en Bestuurssecretariaat van de KNLTB
(bestuurlijkezaken@knltb.nl). Nadere informatie over de functie kunt u krijgen bij Rosalie
Tamminga, Manager Bestuurlijke Zaken/Compliance (Telefoon: 088 - 130 2671 of e-mail:
r.tamminga@knltb.nl) of Jeroen Heijstek, voorzitter Raad van Beroep, via Rosalie Tamminga.
De vacature blijft de gehele procedure open staan, wij hanteren dan ook geen deadlines. Zolang
de vacature op onze site staat, is het mogelijk om te solliciteren.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

