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Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) is de autoriteit en de belangenbehartiger 

van het Nederlandse wandelen. Voor de tuchtrechtspraak binnen onze organisatie zijn 

wij op zoek naar:  

 

nieuwe leden voor onze Tuchtcommissie (m/v) 

(vrijwilligersfunctie) 

 

De Tuchtcommissie is een onafhankelijk orgaan van KWBN, dat mede verantwoordelijk is 

voor de tuchtrechtspraak binnen KWBN. De Tuchtcommissie bestaat uit minimaal drie en 

maximaal zeven leden. De voorzitter dient een jurist te zijn, de plaatsvervangend voorzitter 

bij voorkeur ook.  

 

Wat ga je doen? 

 

De Tuchtcommissie behandelt tuchtzaken in eerste instantie. Er is een Tuchtreglement, 

waarin is geregeld hoe overtredingen binnen de bond worden behandeld en afgehandeld. 

Het kan daarbij gaan om overtredingen van de statuten of reglementen door KWBN-leden, 

het schaden van de belangen van andere leden of het niet nakomen van verplichtingen. 

 

De behandeling van een tuchtzaak bestaat uit het verzamelen van informatie rond de 

overtreding, het horen van betrokkenen en het samenstellen en doen van een uitspraak. 

Zorgvuldigheid in communicatie en bejegening én vertrouwelijkheid zijn daarbij vereist. 

 

Functie-eisen: 

 

- Affiniteit met en kennis van de wandelsport. 

- Lid van KWBN en kennis van de gang van zaken binnen onze organisatie.  

- Meerderjarig. 

- Geen lid van de Ledenraad of van het bondsbestuur. 

- Bij voorkeur een juridische opleiding en/of juridische ervaring, dan wel kennis 

  van en/of ervaring met de behandeling van overtredingen of klachten. 

- Kennis of ervaring op het gebied van tuchtrecht is een pre. 

- Onafhankelijke, kritische en analytisch ingestelde geest. 

- Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. 

- Van onbesproken gedrag. 

  

Benoeming en zittingstermijn 

 

De benoeming van leden van de Tuchtcommissie vindt plaats door een besluit van de KWBN 

Ledenraad. De standaard zittingstermijn is drie jaar met de mogelijkheid tot tweemaal een 

herbenoeming. Op deze vrijwilligersfunctie is de declaratieregeling van KWBN van 

toepassing. 
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Geïnteresseerd in deze functie? 

 

Dan zien we jouw schriftelijke reactie (CV en motivatie) graag uiterlijk tegemoet.  

Je kunt je reactie mailen naar Antoinet Van der Meer-Gertsen: a.gertsen@kwbn.nl.   

 

Voor meer informatie over de functie, kun je contact opnemen met: 

- Mr. J.A.J van Zoest, voorzitter van de Tuchtcommissie, tel. 06-34487434  

- Roel de Krijger, manager Ledenservice, tel. 024-3655587.   

 

Voor meer informatie over KWBN, kijk op www.kwbn.nl. 
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