
In de reglementen van MHC De Dommel en de KNHB is bepaald dat zij, die geen lid zijn van de 

vereniging, maar op enige wijze in een functie actief zijn of zullen zijn voor de vereniging, onder het 

tuchtrecht zullen vallen van beide organisaties. Daarin zal worden voorzien door ondertekening van 

een "verklaring onderwerping tuchtrecht". 

 

Verklaring Tuchtrecht 

De ondergetekende(n): 

De heer/mevrouw____________________________________________________, geboren te 

________________ ______________________op ____________________________, wonende te 

____________________________ _________________________________________, houder van 

een paspoort/rijbewijs met nummer ______________________, en 

de heer/mevrouw_____________________________________________________, geboren te 

_______________________________________op ____________________________, wonende 

te ________________________________, houder van een paspoort/rijbewijs met nummer 

___________________________, 

Ouder(s) van _________________________________________________________________ 

in aanmerking nemende: 

a. dat de ondergetekende een persoon is die een al dan niet betaalde functie binnen de vereniging 

met volledige rechtsbevoegdheid: Mixed Hockeyclub De Dommel met statutaire zetel in de 

gemeente Sint-Michielsgestel, kantoorhoudende te Sint-Michielsgestel, ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Sint-Michielsgestel onder 

dossiernummer ………………, hierna te noemen: "de vereniging", uitoefent of zal uitoefenen en dat de 

ondergetekende als zodanig met de hockeysport bemoeienis heeft of zal hebben; 

b. dat de ondergetekende thans geen lid van de vereniging is; 

c. dat de ondergetekende de vereniging niet uitsluitend door een financiële bijdrage steunt of zal 

steunen; 

d. dat de vereniging op grond van het bepaalde in haar statuten verplicht is ervoor zorg te dragen dat 

de ondergetekende zich (mede-)onderwerpt aan de statuten, reglementen en besluiten van de 

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en zijn organen, waaronder met name is begrepen de 

tuchtrechtspraak, 

verklaart/verklaren: 

op de hoogte te zijn van de gedragsregels zoals die gelden in de sport en 

zich vrijwillig te (mede-)onderwerpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging 

MHC De Dommel en de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en zijn organen, waaronder met name 

is begrepen de tuchtrechtspraak. 

 

Ondertekend te ____________________________ op ________________________ . 

 

Het tuchtreglement van de KNHB vindt u op: 

http://www.knhb.nl/knhb/organisatie/reglementen/DU21323_Statuten+2013.aspx 

Het tuchtreglement van MHC De Dommel vindt u op http://www.mhcdedommel 


