
Reglement Commissie van Beroep S.O.S. Competitie 
 

Samenstelling 

1. De Commissie van Beroep (hierna: CvB) bestaat uit minimaal zes en maximaal negen 

leden. Elk van de aangesloten regionale bonden heeft het recht in haar ALV twee of drie 

leden te benoemen. De CvB kiest uit haar midden een voorzitter/coördinator. 

 

2. De leden van de CvB worden benoemd voor de periode van één jaar. Zij kunnen ieder jaar 

direct worden herbenoemd door de regionale bond in de ALV waar zij door benoemd zijn. 

 

3. Een lid van de CvB kan niet ook deel uitmaken van de competitieleiding van de S.O.S. 

(hierna: de competitieleiding). 

 

4. Bij tussentijds wegvallen van een lid van de CvB, kan de CvB zelf voor de duur van het 

lopende seizoen een vervanger aanwijzen. Dit geschiedt in overleg met het bestuur van de 

regionale bond welke het weggevallen lid benoemd had. 

 

5. Het lidmaatschap van de CvB eindigt in ieder geval onmiddellijk door beëindiging door het 

betreffende CvB lid van het lidmaatschap van de regionale bond die hem/haar heeft 

benoemd. 

 

Taak en bevoegdheid 

6. De CvB heeft tot taak om beslissingen te nemen op een beroep tegen een beslissing van de 

competitieleiding. 

 

7. Indien de CvB van mening is dat de beslissing van de competitieleiding waartegen het 

beroep is ingesteld, vernietigd dient te worden, neemt de CvB een beslissing zoals die naar 

het oordeel van de CvB door de competitieleiding genomen had moeten worden. 

 

8. De CvB neemt haar beslissingen met inachtneming van het competitiereglement van de 

S.O.S. competitie. Indien dit reglement naar het oordeel van de CvB niet duidelijk is of niet 

in het desbetreffende geschil voorziet, beslist de CvB in overeenstemming met de eisen 

van sportiviteit, redelijkheid en billijkheid. 

 

Procedure 

9. Een partij die beroep aantekent tegen een beslissing van de competitieleiding, dient dit 

beroep uiterlijk veertien dagen na het openbaar maken van deze beslissing in te dienen bij 

de CvB. Het indienen van het beroep dient te geschieden via de secretaris onder wiens 

werkgebied de wedstrijd waarop het oorspronkelijke protest ziet. Bij twijfel hieromtrent 

dient het bezwaar te worden ingediend bij de secretarissen van alle aangesloten regionale 

bonden. 

 

10. Na ontvangst van het beroep zal de voorzitter/coördinator CvB drie leden aanwijzen die het 

beroep zullen behandelen.  

 

11. De bij het beroep betrokken partijen krijgen één keer de kans hun zienswijze nader 

schriftelijk te onderbouwen op uitnodiging van de CvB. 

 

12. Binnen dertig dagen na ontvangst van het beroep zal de CvB uitspraak doen. Deze termijn 

kan eenmalig met dertig dagen worden verlengd indien dit naar het oordeel van de CvB 

nodig is in verband met feitenonderzoek en/of het inschakelen van (externe) deskundigen. 

 

13. Bekendmaking van het beroep zal geschieden door de secretarissen van de bij de S.O.S. 

aangesloten regionale bonden door het toezenden van de uitspraak van de CvB aan de 



betrokken partijen. Daarnaast zal de uitspraak worden gepubliceerd op de websites van de 

regionale bonden. 

 

14. Naast de beslissing zal in de uitspraak ook de samenstelling van de CvB worden 

opgenomen. 

 

15. Een uitspraak van de CvB is bindend; er is geen verder beroep of bezwaar mogelijk. 

 

Slotbepaling 

16. Bij het indienen van het beroep dient de partij die het beroep indient een bedrag (de 

cautie) te storten op een door de competitieleiding aan te geven bankrekening van vijftig 

euro (€ 50,00). Dit bedrag kan door de CvB (gedeeltelijk) worden teruggestort indien zij 

hiertoe aanleiding ziet. 


