Bezwaarprocedure Certificering Tennisscholen

1

Wanneer in deze bezwaarprocedure gesproken wordt over schriftelijk, wordt daarmee
eveneens de elektronische weg bedoeld.

2

Een tennisschool kan alleen in een door de KNLTB bepaalde periode beoordeeld worden om
gecertificeerd te worden. Daarnaast zal de KNLTB de gecertificeerde scholen permanent
monitoren en beoordelen.

3

In bepaalde gevallen is het mogelijk voor een tennisschool om bezwaar in te dienen bij de
Bezwaarcommissie in relatie tot certificering. De Bezwaarcommissie zal bestaan uit 3
personen die geen direct dan wel indirect tegenstrijdig belang mogen hebben met de
certificering van tennisscholen. De volgende personen zullen in geen geval onderdeel
uitmaken van de Bezwaarcommissie:
- Medewerkers van de KNLTB;
- Vrijwilligers die thans een functie uitoefenen als vrijwilliger bij de KNLTB;
- Eigenaren en medewerkers van tennisscholen of personen die op een andere wijze
nauw betrokken zijn bij tennisscholen; en
- Personen met een thans geldende tennisleraren licentie.
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Een tennisschool die zich heeft aangemeld bij de KNLTB om gecertificeerd te worden
ontvangt op enig moment een beoordelingsrapport. De tennisschool kan uiterlijk tot 30
dagen na ontvangst van het beoordelingsrapport met een afwijzing schriftelijk bezwaar
maken bij de Bezwaarcommissie. Het bezwaar dient voldoende specifiek (met verwijzing
naar de relevante criteria) te zijn.

5

Een tennisschool waarvan de certificering is ingetrokken conform de procedure met
betrekking tot beoordeling en intrekking kan uiterlijk tot 30 dagen na ontvangst van het
besluit tot intrekking schriftelijk bezwaar maken bij de Bezwaarcommissie. Het bezwaar
dient voldoende specifiek (met verwijzing naar de relevante criteria) te zijn.
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Een niet tijdig ingediend bezwaar zal niet behandeld worden.

7

Het bezwaar dient schriftelijk ingediend te worden door deze op te sturen naar
jeugdopleiding@knltb.nl.

8

De Bezwaarcommissie zal binnen 14 dagen na ontvangst van een bezwaar een
ontvangstbevestiging sturen.

9

De Bezwaarcommissie onderzoekt het gevolgde proces en rapporteert haar bevindingen aan
het Bondsbestuur. Zij kan zich hierbij laten bijstaan door derden.

10 Het Bondsbestuur voorziet de Bezwaarcommissie van een advies inzake de bevindingen.

11 De Bezwaarcommissie neemt een besluit met inachtneming van het advies van het
Bondsbestuur.
12 De Bezwaarcommissie zal het besluit schriftelijk aan de betreffende tennisschool mededelen
en zal dit besluit op verzoek van de tennisschool nader mondeling toelichten.
13 De Bezwaarcommissie streeft er naar om de periode tussen ontvangst van het bezwaar en
het nemen van een besluit zo kort mogelijk te houden. De Bezwaarcommissie zal in ieder
geval er voor zorgen dat de procedure niet langer in beslag neemt dan 2 maanden, tenzij zij
gegronde redenen hebben om de termijn te verlengen. Zij zal de tennisschool hier tijdig over
informeren.
14 Van een besluit genomen door de Bezwaarcommissie staat geen beroep op.
Aldus vastgesteld door het Bondsbestuur op 9 november 2016.

