
FAQ’s verenigingen 
 
Wanneer is er sprake van een misdraging? 
Een misdraging is een overtreding van een van de gedragscodes of een ernstige overtreding van de 
geldende reglementen en statuten van de KNLTB dan wel de tennisvereniging. Ernstige 
misdragingen zullen veelal betrekking hebben op seksuele intimidatie, matchfixing en doping, het 
toebrengen van lichamelijk letsel en andere misdrijven. 
 
Wat moet je doen als vereniging als er sprake is van een (vermoeden van een) misdraging en 
de vereniging heeft geen tuchtreglement? 
Meldt het bij het meldpunt van de KNLTB. De Compliance Officer die het meldpunt bemand zal de 
melding beoordelen, is verantwoordelijk voor een adequate behandeling van de melding en/of ziet toe 
op de verdere afhandeling.  De Compliance Officer kan ook advies geven over de melding en 
eventueel doorverwijzen naar een ander orgaan. Bij het meldpunt van de KNLTB kan, indien dit voor 
de melder noodzakelijk of zeer wenselijk is, ook anoniem een melding gedaan worden. 
> Reglement Fair Play KNLTB 
 
Wat moet je doen als vereniging als er sprake is van een (vermoeden van een) misdraging en 
de vereniging een eigen tuchtreglement heeft? 
De tennisvereniging kan de melding zelf afhandelen door een tuchtprocedure aanhangig te maken bij 
de tuchtcommissie van de vereniging of de tennisvereniging kan de melding overdragen aan het 
meldpunt van de KNLTB. In het geval van een ernstige misdraging moet de vereniging het melden 
aan het meldpunt van de KNLTB. Ernstige misdragingen zullen veelal betrekking hebben op seksuele 
intimidatie, matchfixing en doping, het toebrengen van lichamelijk letsel en andere misdrijven. De 
KNLTB neemt in dat geval de melding van de tennisvereniging over. 
> Model Tuchtreglement Vereniging 
 
Wat te doen bij een ernstige misdraging zoals seksuele intimidatie, matchfixing en doping, het 
toebrengen van lichamelijk letsel en andere misdrijven? 
Schakel meteen het meldpunt van de KNLTB in. In het geval van een ernstige misdraging moet de 
vereniging het melden aan het meldpunt van de KNLTB. De KNLTB neemt in dat geval de melding 
van de tennisvereniging over. 
 
Wat te doen zodra een (vermoeden van een) misdraging plaatsvindt op het tennispark (tijdens 
bijvoorbeeld een toernooi)? 
Het hangt af van welke misdraging er plaatsvindt, welke vervolgstappen genomen dienen te worden. 
Bij een ernstige misdraging dient sowieso  hiervan melding te worden gedaan bij het meldpunt van de 
KNLTB, die dan de melding overneemt. 
 
Wat te doen als sprake is van een Administratieve Overtreding? 
In het geval van een administratieve overtreding moet bij de Landelijke Commissie Administratieve 
Overtredingen (LCAO) een melding worden gedaan. Een administratieve overtreding is een 
overtreding van een voorschrift of niet-nakomen van een verplichting verband houdende met de 
organisatie van een door de KNLTB of met goedkeuring van de KNLTB gehouden evenement en als 
zodanig vermeld in het Toernooireglement of enig ander reglement. Een voorbeeld van een 
administratieve overtreding is het dubbel inschrijven voor toernooien. De wedstrijdleider moet deze 
overtreding melden bij de bondsgedelegeerde. De bondsgedelegeerden zijn in het bezit van 
meldingsformulieren administratieve overtredingen. Deze formulieren worden door de wedstrijdleider 
en bondsgedelegeerde ingevuld en met de benodigde bijlage naar de afdeling wedstrijdtennis van de 
KNLTB gemaild, waarop de LCAO deze beoordeelt en uitspraak doet. 
 
Kan een competitieleider / scheidsrechter / toernooiorganisatie ingrijpen op het moment dat er 
iets niet goed verloopt bijvoorbeeld tussen spelers op de baan, met ouders of met de 
scheidsrechter? 
Er zijn mogelijkheden om in te grijpen op het moment dat er een overtreding dan wel een misdraging 
plaatsvindt door zowel de competitiegedelegeerde, de competitieleider (CL), arbitragefunctionarissen 
en de toernooiorganisatie. De bevoegdheden waarover zij beschikken staan vermeld in het 
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Toernooireglement en het Competitiereglement. Dit laat onverlet dat een misdraging gemeld moet 
worden bij het bestuur van de vereniging  of het meldpunt van de KNLTB. 
 
Wat te doen als een bestuurslid / vrijwilliger iets verkeerds doet (bijvoorbeeld een 
penningmeester die geld uit de kas heeft gestolen)? 
Als de vereniging zelf over een tuchtreglement beschikt, dient het bestuur een tuchtprocedure 
aanhangig te maken bij de tuchtcommissie van de vereniging. Als de vereniging niet over een eigen 
tuchtreglement beschikt, dient het bestuur het bij het meldpunt van de KNLTB te melden.  
De tennisvereniging kan ook contact opnemen met het meldpunt van de KNLTB voor advies. In het 
geval van een ernstige misdraging moet de vereniging het melden aan het meldpunt van de KNLTB. 
Ernstige misdragingen zullen veelal betrekking hebben op seksuele intimidatie, matchfixing en 
doping, het toebrengen van lichamelijk letsel en andere misdrijven. De KNLTB neemt in dat geval de 
melding van de tennisvereniging over. 
 

 
 
 


