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Toelichting
Hoewel de coachstaf bij internationale evenementen ter beoordeling is aan de KNGU en
de KNGU verantwoordelijk is voor (kwalificatie)procedures is dit de laatste maanden niet
altijd zo ervaren/geaccepteerd. Sinds het intreden van de turncrisis heeft de KNGU zich
gesteld gezien voor de vraag of een coach die onderwerp is van tuchtrechtelijk onderzoek
c.q. procedure kan worden afgevaardigd naar een internationale wedstrijd zoals de
Olympische Spelen of WK/EK. De KNGU heeft het beleid ingezet en de afgelopen
maanden ook gehandhaafd luidende dat trainers/coaches waar tuchtrechtelijk
onderzoek c.q. een procedure naar loopt niet mee konden naar internationale
evenementen. Voorafgaand aan het besluit vindt een belangenafweging plaats. Daarop
volgde zoals bekend 2x een kort geding tegen de KNGU.
Daarnaast heeft het bestuur besloten dat een trainer-coach met een representatieve
functie na een tuchtrechtelijke uitspraak niet meer actief kan zijn voor de KNGU, wel voor
de club.
We willen van de gelegenheid gebruik maken om een aantal wijzigingen door te voeren
en onduidelijkheden in het HR hieromtrent recht te trekken, zoals de term ‘van
onbesproken gedrag’.
Van belang is dat de reglementen van de KNGU duidelijk aansluiten op en worden
geactualiseerd op basis van het gevoerde beleid van de afgelopen periode.
Voorgestelde wijzigingen HR
Het gaat om de volgende onderdelen:

-

-

-

-

Dat specifiek(er) wordt beschreven dat het de KNGU is die bij internationale
wedstrijden de delegatie samenstelt (en niet de voordracht van een club hoeft te
volgen);
Dat specifiek(er) wordt beschreven wie bevoegd is tot samenstelling van de
delegatie, te weten;
1) Dat de businessunit manager sporters & fans voor alle disciplines buiten turnen
de delegatie bepaalt;
2) Dat de technisch directeur voor de voltijdse topsportprogramma's (turnen
heren en turnen dames) de delegatie bepaalt;
Dat de delegatie wordt gevormd door (KNGU-)coaches (die van onbesproken
gedrag zijn en waar geen sprake is van een ingesteld tuchtrechtelijk of
strafrechtelijk onderzoek/procedure;
Dat (mede) op basis van een tuchtrechtelijk of strafrechtelijk onderzoek/procedure
(met bijzondere aandacht voor de positie van clubcoaches of andere stafleden
die niet in dienst zijn van de KNGU) bepaald kan worden dat een coach geen deel
kan uitmaken van een delegatie;
Dat – duidelijker staat omschreven dat - het bestuur na een (onherroepelijke?)
uitspraak van een tucht-/strafrechter dan wel nadat een ordemaatregel is
opgelegd (tijdelijk?) kan besluiten dat (onder meer) een trainer-coach niet meer
actief mag zijn in een (nationale) representatieve functie voor de KNGU, maar wel
voor de club (zie artikel in het HR, hoofdstuk 7: 7.2.01).

-

Dat de bondsraad wordt verzocht zich uit te laten over de volgende vragen bij
artikel 7.2.01:
1) Dient er sprake te zijn van een onherroepelijke (geen rechtsmiddel meer
mogelijk) tuchtrechtelijke/strafrechtelijke veroordeling?
2) Is de bondsraad akkoord met het voorleggen van een wijziging die luidt dat bij
een ordemaatregel die tijdelijk van aard is het niet kunnen uitoefenen van
activiteiten ook voor de duur van die maatregel niet kan plaatsvinden?
3) Is de bondsraad akkoord met de redactie van artikel 7.2.01 die ertoe leidt dat
ongeacht de zwaarte van de sanctie na tuchtrechtelijke/strafrechtelijke
veroordeling de betrokkenen nooit meer activiteiten kan uitoefenen?

-

Dat in een kwalificatiedocument het specifieke beleid, zoals vast te leggen in het
huishoudelijk reglement, expliciet door businessunit manager sporters en fans of de
technisch directeur wordt beschreven;
Dat de LTC de businessunit manager direct op de hoogte stelt van de voordracht
van coaches/juryleden van een club zodat deze op de hoogte is van een
eventuele voordracht van een coach/jurylid dat betrokken is bij een
tuchtrechtelijk/strafrechtelijk onderzoek;
Dat bepaald wordt wat wordt verstaan onder ‘van onbesproken gedrag';
Dat een besluit om een coach/trainer/jurylid niet deel te laten uitmaken van een
delegatie steeds door de businessunit manager/technisch directeur ter
bekrachtiging (in materiële zin) wordt voorgelegd aan het bondsbestuur, zodat
daar zowel ten opzichte van het bondsbestuur als ten opzichte van de businessunit

-

-
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manager/technisch directeur rugdekking bestaat wegens de impact van een
dergelijk besluit.
De wijzigingen zijn doorgevoerd in hoofdstuk 2, 3, 5 en 7 en 8 van het huishoudelijk
reglement (bijlage). Belangrijk daarbij is dat we niet alles tot in detail moeten vastleggen,
waardoor de beleidsvrijheid blijft gewaarborgd.
Ook zijn 2 kleine wijzigingen doorgevoerd in hoofdstuk 1 (zie bijlage).
Proces
De bondsraad is op voorhand gevraagd naar uitstel voor het aanleveren van deze
stukken. De stukken zijn uiteindelijk op 21 oktober naar de bondsraad gestuurd. Ruim een
week voor de bondsraadsvergadering.
De reden waarom het bestuur dit heeft verzocht houdt verband met feit dat er een
zorgvuldige voorbereiding nodig was waarbij meerdere personen betrokken zijn, onder wie
juristen/experts op dit vlak.
Het is belangrijk dat er een goedkeuring is van de bondsraad op 30 oktober en niet later
dit jaar, omdat de KNGU er belang bij heeft dat de ingezette beleidslijn op de kortst
mogelijke termijn wordt goedgekeurd. Na de goedkeuring moeten de wijzigingen met
leden en betrokkenen gecommuniceerd worden zodat in de aanloop naar internationale
wedstrijden de reglementen redelijkerwijs zijn gecommuniceerd/geïmplementeerd. Een
besluit op 8 december maakt dit onmogelijk.

Vraag aan de bondsraad:
De bondsraad wordt gevraagd de wijzigingen in hoofdstuk 1, 2, 3, 5, 7 en 8 van het
huishoudelijk reglement goed te keuren de genoemde vragen hierboven te
beantwoorden (de voetnoot en inhoudsopgave in de hoofdstukken worden na
goedkeuring bondsraad aangepast).
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