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Artikel 1.  Samenstelling 
1.  Er is een Commissie van Beroep, hierna te noemen de Commissie. 
2.  De Commissie bestaat uit tenminste vijf leden. 
3. De leden zijn lid van verschillende clubs die bij de Friese Schaakbond, hierna te noemen 

FSB, zijn aangesloten. 
4.  De leden worden door het bestuur van de FSB, hierna te noemen het Bestuur, voor een 

periode van drie jaar benoemd. 
5. Leden van de Commissie kunnen steeds stilzwijgend worden herbenoemd. 
6. Een van de leden wordt door het Bestuur tot voorzitter benoemd. 
7.  Leden van het Bestuur kunnen geen lid van de Commissie zijn. 
8.  Tussentijds ontstane vacatures worden zo spoedig mogelijk door het Bestuur vervuld.  
 
Artikel 2.  Taak 
1.  De Commissie heeft de taak om beslissingen te nemen op beroepen tegen beslissingen 

van de competitieleider van de FSB. 
2.  De beslissingen van de Commissie zijn bindend. Tegen de beslissingen van de Commissie 

staat geen verder beroep open. 
3.  De kosten verbonden aan de vervulling van de taak van de Commissie worden door de 

FSB gedragen. 
 
Artikel 3.  Werkwijze 
1. Een beroep tegen een door het Bestuur of de competitieleider van de FSB genomen 

beslissing moet binnen zeven dagen na ontvangst van de beslissing schriftelijk aan de 
secretaris van de FSB worden meegedeeld en met redenen zijn omkleed. 

2. Aan het instellen van beroep zijn geen kosten verbonden.  
3.  Voor elke beroepszaak wijst de voorzitter drie leden van de Commissie aan om namens 

de Commissie uitspraak te doen. 
4.  Bij de keuze volgens lid 3. let de voorzitter op de niet-betrokkenheid van de gekozen 

leden. 
5.  De Commissie kan besluiten om getuigen, deskundigen en overige belanghebbenden 

en/of betrokkenen te horen alvorens een beslissing te nemen. De kosten welke daaraan 
verbonden zijn komen voor rekening van de FSB. 

6. De Commissie doet een uitspraak en geeft hiervan schriftelijk mededeling aan de partijen. 
De uitspraak wordt gepubliceerd op de website van de FSB. 

 
Artikel 4.  Overgangs- en slotbepalingen 
1.  Dit reglement kan worden aangehaald als "Reglement Commissie van Beroep". 
2.  Dit reglement vervangt de voorgaande versie d.d. 1 oktober 1988 en treedt in werking op 

1 oktober 2022. 
3. Het Bestuur stelt vast welke leden van de Commissie tot 1 oktober 2023, welke leden tot 

1 oktober 2024 en welke leden tot 1 oktober 2025 geacht worden te zijn benoemd. 
 
Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de FSB gehouden te Leeuwarden 
op 22 september 2022.  


