REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP COMPETITIEGESCHILLEN
Artikel 1
De commissie van beroep bestaat uit vijf leden. De leden van de commissie worden voor
drie jaar benoemd door de Algemene Ledenvergadering van de SBO op voorstel van het
bestuur en zijn direct herkiesbaar.
Per seizoen wijst de commissie uit haar midden een commissielid aan als aanspreekpunt. Dit
is de contactpersoon van de commissie.
Artikel 2
De commissie van beroep kan worden ingeschakeld bij geschillen met betrekking tot
interpretatie van de reglementen voor zover de reglementen de mogelijkheid daartoe
vermelden. Een beroep moet schriftelijk of per email, met redenen omkleed, door de
secretaris van de vereniging, binnen 7 dagen nadat de beslissing van de competitieleider de
vereniging(en) heeft bereikt, bij de secretaris van de SBO worden ingediend. (herhaling
competitiereglement Artikel 3).
Artikel 3
a) De secretaris van de SBO geeft het beroep direct na ontvangst door aan de
contactpersoon van de commissie van beroep en de betrokken vereniging(en). Tevens
plaatst de secretaris van de SBO een afschrift van het beroep op de website van de
SBO. Binnen 30 dagen na ontvangst van het beroepschrift door de contactpersoon van
de commissie doet de commissie van beroep uitspraak.
b) De uitspraak van de commissie geldt als een bindende beslissing voor de betrokken
partijen. De commissie doet hiervan schriftelijk of per email mededeling aan de secretaris
van de SBO.
c) De uitspraak wordt door het SBO-bestuur gecommuniceerd naar de betrokken partijen en
gepubliceerd in de gebruikelijke SBO-publicaties.
d) De commissie zal de partijen in het geschil horen, indien de aangeleverde stukken niet
toereikend zijn voor een beslissing. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.
Artikel 4
De commissie van beroep is bevoegd zich bij de uitoefening van haar taak te laten bijstaan
door adviseurs, niet behorend tot de direct betrokkenen in het geschil.
Artikel 5
Een beroepsschrift dient vergezeld te gaan met een storting van een bedrag van € 20 Euro.
Dit bedrag wordt terugbetaald indien het beroep gegrond wordt verklaard. Indien het beroep
niet gegrond wordt verklaard beslist de commissie of het bedrag, of een deel daarvan, wordt
terugbetaald.
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