Handhaving gedragsregels bij Sp. Neede
Bij Sp. Neede gaan sportiviteit en een goede sfeer hand in hand. In die sfeer
willen we onze gezamenlijke hobby, het voetbal, bedrijven. We verwachten van
onze leden dat zij een positieve bijdrage leveren aan de goede sfeer binnen de
club én aan de goede naam van de club naar buiten toe.
Wanneer clubleden de fout ingaan, moet er corrigerend opgetreden worden. In
onderstaand protocol staat beschreven welk gedrag binnen Sp. Neede niet op
prijs gesteld wordt en welke procedures worden gevolgd wanneer trainers,
leiders, spelers of ouders zich niet houden aan de geldende gedragsregels.
Het is de bedoeling dat dit protocol zo min mogelijk in werking hoeft te treden.
Dat zou namelijk betekenen dat velen binnen de club zich verantwoordelijk
voelen voor een goede sfeer bijvoorbeeld elkaar aan te spreken wanneer het mis
dreigt te gaan. Preventief gedrag van leden wordt zeer op prijs gesteld. Want
voorkomen is beter dan genezen.
Om duidelijk te maken wat de maatregelen concreet inhouden zijn de
onderstaande richtlijnen opgesteld1:
(A) algemene richtlijnen;
(B) omschrijving van de feiten;
(C) strafnormen.
A.
1.

Algemene richtlijnen.
Het (jeugd-)bestuur is binnen de club de instantie die een strafmaat bepaalt
en oplegt.

2.

Bij melding van het incident door de scheidsrechter op het wedstrijdformulier
(bijv. geel en/of rood) volgt het (jeugd-)bestuur in principe de bijbehorende
sanctie zoals die door de KNVB wordt opgelegd.

3.

Als een speler met rood van het veld is gestuurd gelden de regels die door de
KNVB vastgesteld zijn. In praktijk betekent dit dat betrokken speler de eerst
volgende wedstrijd, in afwachting van de definitieve sanctie, automatisch is
geschorst.

4.

Melding van incidenten: kaderleden zijn te allen tijde verplicht incidenten te
melden bij de secretaris van het (jeugd-)bestuur. Zij hebben de eerste
verantwoordelijkheid voor het gedrag van spelers, maar ook van de eigen
kaderleden (voorbeeldfunctie). Zo moet men tijdig ingrijpen (bijv. wisselen van
speler) indien de situatie daarom vraagt. De wedstrijdsecretaris zal bovendien
wekelijks aan de hand van de ingevulde wedstrijdformulieren bekijken welk lid
een (zeer) ernstig feit heeft begaan.
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Het document “Handhaving Gedragsregels bij Sp. Neede” heeft als onderleggers de “Statuten en Huishoudelijk
reglement van de voetbalvereniging Sp. Neede” Beide documenten zijn in te zien op de website
www.sportclubneede.nl.

5.

De bij 4 genoemde kaderleden zijn eveneens verplicht na afloop van de
wedstrijd een gesprek te houden met de betrokken speler(s). Zeker als het om
jeugd gaat moet het gesprek een positief karakter hebben. Het maken van
verwijten heeft geen enkele zin. Het incident heeft immers al plaatsgevonden.
Spelers moeten bewust worden van hun gedrag en daar van leren. Wij hebben
hierin dus een opvoedende taak.

6.

Sancties/straffen kunnen eveneens worden opgelegd zonder dat deze formeel
zijn geconstateerd door de scheidsrechter;

7.

Bij melding van een incident beoordeelt het (jeugd-)bestuur (minimaal 2
bestuursleden) de ernst van het incident.

8.

Na een vermeend vergrijp van een spelend lid, neemt het (jeugd-)bestuur
contact op met de begeleiding van het team om deze te horen over het incident;

9.

Daarna nodigt het (jeugd-)bestuur het betrokken lid uit voor een gesprek
waarin het betrokken lid gehoord wordt. Een verslag van dit gesprek wordt
geaccordeerd door het betrokken lid.

10.

Het (jeugd-)bestuur hoort in de tussentijd minimaal twee getuigen van de
situatie; Het verslag van dit gesprek wordt geaccordeerd door de getuigen.

11.

Binnen een week na het gesprek legt het (jeugd-)bestuur de sanctie op. Dan
wordt ook de melder van het incident geïnformeerd.

12.

Bij bepaling van de sanctie/straf is de door de KNVB opgelegde straf leidend.

13.

Een door (jeugd-)bestuur opgelegde sanctie kan bovenop de sanctie komen
die door de KNVB is opgelegd.

14.

De opgelegde sanctie/straf wordt door het (jeugd-)bestuur zowel mondeling
als schriftelijk meegedeeld aan het betrokken lid. Tevens zal de trainer, leider
en/of aanvoerder op de hoogte worden gebracht.

15.

In geval van royement geschiedt de schriftelijke mededeling per aangetekend
schrijven, conform artikel 8 van het Huishoudelijk reglement van Sp. Neede.

16.

De opgelegde sanctiestraf gaat met onmiddellijke ingang in.

17.

Tegen de opgelegde sanctie/straf van de KNVB kan in beroep worden gegaan
bij de Tuchtcommissie van de KNVB. Hiertoe dient binnen 3 dagen na
dagtekening van het hem/haar gezonden schrijven van de KNVB, schriftelijk van
dit beroep te worden kennisgegeven aan de secretaris van de vereniging.

18.

Het (jeugd-)bestuur bepaalt in deze of er beroep wordt aangetekend. De
kosten die hier mee gemoeid zijn komen voor rekening van de vereniging. Indien
het (jeugd-)bestuur niet in beroep wenst te gaan maar speler in kwestie wil wel
in beroep gaan dan zijn de beroepskosten voor rekening van de speler.

19.

Indien het (jeugd-)bestuur een sanctie oplegt bovenop de sanctie opgelegd
door de KNVB kan de speler hiertegen ook in beroep gaan. Hiertoe dient binnen

3 dagen na dagtekening van het hem/haar gezonden schrijven van de
vereniging, schriftelijk van dit beroep te worden kennisgegeven aan de secretaris
van de vereniging.
Voor vernietiging van een besluit tot schorsing dan wel royement is in het
betreffende (jeugd-)bestuur tenminste 2/3 deel van de uitgebrachte stemmen
nodig2.
20.

Bij recidive, verzwarende of verzachtende omstandigheden kan het (jeugd)bestuur afwijken van genoemde volgorde vermeld onder C.

21.

De kosten - in rekening gebracht door de KNVB – van de onder B1 en B2
genoemde feiten dienen door het betrokken lid zelf te worden betaald;
de kosten m.b.t. de punten B4 en B5 zullen – door het bestuur – aan de
ouders/verzorgers van het jeugdlid en/of aan het seniorenlid in rekening worden
gebracht. Bij jeugdspelers zijn de kosten van 1e boeking voor rekening van de
vereniging. Bij een 2e boeking worden de kosten gedeeld door de vereniging en
de betrokken speler. Vanaf de 3e boeking komen de kosten in zijn geheel voor
rekening van de speler.

22.

In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het (jeugd-)bestuur
over te nemen maatregelen.

B.

Onder het plegen van een (zeer) ernstig feit wordt verstaan:
1.

(a) het uitschelden van,
(b) het discrimineren van,
(d) het spugen naar,
(e) het trappen van (raak),
de scheidsrechter en/of assistent-scheidsrechter;

(c) het bedreigen van,
(f) het slaan van (raak),

2.

(a) het uitschelden van,
(d) het spugen naar,
de tegenspeler;

(c) het bedreigen van,
(f) het slaan van (raak)

3.

(a) het uitschelden van,
(b) het discrimineren van,
(c) het bedreigen van,
(d) het spugen naar,
(e) het trappen van (raak),
(f) het slaan van (raak),
een clublid en/of kaderlid, voor, tijdens en na de training of wedstrijd;

4.

(a) het plegen van vernielingen in, aan en rondom de accommodatie;
(b) het bekladden van de accommodatie; Dit geldt ook voor de accommodatie van
de tegenpartij.

5.

(a) het plegen van diefstal in- en rond de accommodatie.
Dit geldt ook voor de accommodatie van de tegenpartij.

C.

(b) het discrimineren van,
(e) het trappen van (raak),

Sancties/straffen bij het plegen van de onder B. genoemde feiten.
1. en 3.

1e keer schorsing: max. vier bindende wedstrijden;
2e keer schorsing: max. acht bindende wedstrijden;
3e keer royement.

2.

1e keer schorsing: max. drie bindende wedstrijden;
2e keer schorsing: max. zes bindende wedstrijden;
3e keer royement.
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Zie het Huishoudelijk Reglement artikel 8.

4.

1e keer schorsing: vier bindende wedstrijden en
betaling van de kosten.
2e keer royement.

1e keer schorsing: 6 maanden.
2e keer royement.
Onder ‘bindende wedstrijden’ worden die wedstrijden verstaan die door de KNVB
worden georganiseerd, zoals beker- en competitiewedstrijden. Het al dan niet
deelnemen aan oefenwedstrijden wordt in overleg bepaald. Gedurende de
schorsing mag de geschorste speler niet uitkomen voor andere elftallen en wordt
in onderling overleg tevens bepaald of een (gedeeltelijk) deelnameverbod aan de
trainingen wordt gesanctioneerd.
5.

In geval een lid van Sp. Neede onheus is bejegend bij een andere club, kan hij
dat melden bij het (jeugd-)bestuur. Wanneer het vergrijp niet extern (KNVB)
wordt opgelost, zal het (jeugd-)bestuur contact opnemen met het (jeugd-)
bestuur van de andere club om te zien op welke manier een en ander rechtgezet
kan worden.
Dit document is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering d.d. 20 juni 2011.

Bestuur Sp. Neede, 5 april 2011.

Bijlagen: voorbeeldbrief ‘Sancties bij Sp. Neede’

