Verklaring Onderwerping Tuchtrecht KVZ
Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 10 maart 2016
Overeenkomst
Onderwerping statuten en reglementen Kanovereniging Zeeburg en het
Watersportverbond
De ondergetekende:
mevrouw/de heer……………………[naam], geboren te …………………………..[plaats] op
……………………………[datum], wonende te …………………………….[plaats], aan de
……………………………………….....................................................[adres], houder van een
paspoort/rijbewijs met nummer …………………………….. ….
–
–
–

vult het onderliggende formulier volledig in;
verklaart zich te onderwerpen aan de statuten en reglementen van de
Kanovereniging Zeeburg;
verklaart zich voor het overige ook strikt te zullen houden aan alle voor de leden
van de Kanovereniging Zeeburg geldende regels;

Ondergetekende verklaart voorts het volgende:
–

zich te onderwerpen aan de statuten en reglementen van het Watersportverbond.
De statuten en reglementen zijn beschikbaar via de website van het
Watersportverbond;

–

zich te onderwerpen aan de tuchtrechtspraak van het Watersportverbond.
Overtredingen van de statuten, van een reglement of een besluit worden berecht
door de tuchtcommissie en commissie van beroep van het Watersportverbond;

–

de statuten, reglementen en besluiten te aanvaarden, de verplichtingen na te leven
en aan de uitvoering van de bepalingen medewerking te verlenen, voor zover deze
betrekking hebben op het (nationale) Dopingreglement (zoals dat thans luidt of te
eniger tijd in gewijzigde vorm luidt) en de van het Dopingreglement deel
uitmakende Bijlagen, waaronder maar niet uitsluitend, de Bijlage Dispensaties en
de Bijlage Whereabouts, alsmede de door de Internationale Federatie van
toepassing verklaarde sport-specifieke dopingbepalingen die geen betrekking
hebben op de (tucht)procedure en het Tuchtreglement Seksuele intimidatie,
alsmede de overige reglementen;

–

verklaart zich te onderwerpen aan eventuele (toekomstige) wijzigingen die in de
bovengenoemde reglementen worden aangebracht;

–

verklaart in geval van (verdenking van een) overtreding van het (nationale)
Dopingreglement of het Tuchtreglement Seksuele intimidatie, of een ander
reglement, zich te allen tijde en zonder enig voorbehoud volledig de
toepasselijkheid van de tuchtrechtspraak zoals neergelegd in de statuten van het

Watersportverbond, te aanvaarden en na te leven, en de sancties, die op grond van
dit Dopingreglement, het Tuchtreglement Seksuele intimidatie of een ander
reglement worden opgelegd bij onherroepelijk worden van deze sancties, te
aanvaarden;
verklaart geen recht op schadeloosstelling te ontlenen aan een nietig of vernietigbaar
besluit van de tuchtcommissie(s) van het Watersportverbond en maakt geen aanspraak op
een eventueel gewijzigde uitslag of het opnieuw houden van de wedstrijd.

Naar waarheid getekend op ……………..….[datum] te ….……………………..……..[plaats]

…………………………………………..

