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INLEIDING 
 
De kleedkamer netjes achterlaten na een training of wedstrijd. Een verkeerde beslissing van een 
scheidsrechter accepteren. Lege flesjes drinken en ander afval opruimen op het moment dat de tafel 
in de kantine wordt verlaten. Rustig blijven wanneer een medespeler in jouw ogen een fout heeft 
gemaakt. Zomaar wat voorbeelden van gewenst gedrag op en rondom het veld.  
 
Helaas is in de afgelopen jaren steeds meer gebleken dat het bovenstaande voor sommige leden en 
niet-leden helemaal niet zo normaal is als het zou moeten zijn. Mensen denken niet meer aan de 
vereniging als geheel, maar meer aan zichzelf. Men weigert zich te houden aan de afspraken die 
nodig zijn om van het voetbal een feest te maken. Vaak weet men ook niet dat er afspraken bestaan. 
Niet vreemd dus, dat je teleurgestelde voetballiefhebbers bij onze vereniging steeds meer hoort 
praten over ‘verloedering’, ‘vervaging van waarden en normen’, ‘een gebrek aan fatsoen’ en ‘geen 
respect meer hebben voor elkaar’. Vaak wordt deze negatieve ontwikkeling afgedaan met de 
opmerking dat ‘de voetballerij een afspiegeling is van de huidige maatschappij’. Het lijkt er op dat 
sommigen met deze dooddoener een vorm van begrip willen vragen voor het ongewenste gedrag 
binnen onze vereniging. Zo van: ‘Het gebeurt overal, dus ook bij ons’. 
 
Iedereen binnen de voetbalwereld heeft te maken met waarden en normen: 
Hoe gaan we met elkaar om, welke spelregels hanteren we binnen en buiten het veld, hoe proberen 
we problemen binnen de vereniging op te lossen en zo kunnen we nog wel even doorgaan.  
Toch blijven waarden en normen voor velen een abstract begrip, een wat ongrijpbaar fenomeen.  
Wat bedoelen we er nu precies mee? En nog belangrijker: hoe vertalen we dat naar de dagelijkse 
voetbalpraktijk? Want daar gaat het toch allemaal om. 
 
Dit “Gedragscode Waarden en Normen” document (voortaan kortom “Gedragscode” genoemd in dit 
document) probeert hierop een antwoord te geven. Het is in feite een stukje "gereedschap" voor het 
handhaven van normen en waarden binnen de voetbalvereniging sv Budel.  
 
Het bestuur van sv Budel heeft niet de illusie dat met een Gedragscode alle problemen kunnen 
worden opgelost. Was dat maar waar! 
Met deze Gedragscode reiken we bouwstenen aan, waarmee we binnen de vereniging aan de slag 
kunnen. De vereniging, dat zijn wij allemaal en als we gezamenlijk actie ondernemen komt het doel 
wat dichterbij: 
 
Een voetbalwereld waaraan iedereen plezier beleefd en waar het voor iedereen goed vertoeven is. 
Nu en in de toekomst…  
 
Sporten doe je voor je plezier. Onze vereniging sv Budel wil ieder lid de optimale mogelijkheid 
bieden te genieten van de voetbalsport. sv Budel wil een vereniging zijn waar iedereen zich thuis 
kan voelen, ongeacht voetbal-capaciteiten, geslacht en/of afkomst.  
 
Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede 
ontwikkelingsmogelijkheden voor iedereen bekend staat en herkend wordt als een aantrekkelijke 
vereniging. 
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Wat verstaan we eigenlijk onder waarden en normen 
Waarde: een principe dat mensen zó belangrijk vinden, dat ze het willen nastreven.  
Het geldt als een richtsnoer voor hun handelen. 
Norm: een gedragsregel, waaraan iemand zich hoort te houden wanneer hij/zij met anderen omgaat. 
Dit wordt ook wel ‘een concretisering van de waarde’ genoemd. 
 
…en wat onder fair play 
Het beginsel ‘fair play’ betekent dat wij een aantal afspraken hanteren die als doel hebben de sport 
voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden. Het is in feite een gedragscode 
voor de manier waarop we samen aan sport willen doen. Door bewust met die onderlinge afspraken 
en regels om te gaan, kunnen we de sport ook in de toekomst eerlijk en aantrekkelijk houden. Dit 
vereist niet alleen dat iedere sporter zélf die regels naleeft, maar ook dat we elkaar blijven stimuleren 
dat te doen. 
 
Waardering 
Veel leden zetten zich op een positieve manier in voor sv Budel. Van bestuurslid tot jeugdleider en 
van materiaalbeheerder tot commissielid. Hét fundament van iedere sportvereniging. Ze doen dat 
veelal met een hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die 
vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip 
belangrijk. Immers, daar waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Bij waarden en normen hoort 
dus ook waardering en begrip voor de vrijwilligers die de vereniging draaiende houden.  
 
Waar draait het om? 
Iedere week worden er door sv Budel circa 45 wedstrijden gespeeld. Veel zaken gaan, vooral dankzij 
die hartverwarmende inzet van voetballers en vrijwilligers, gewoon goed. De voetbalsport wordt dan 
beoefend conform de bedoelingen van het spel. De realiteit is echter dat er op en rondom de 
voetbalvelden ook dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Het bestuur 
van sv Budel voert deze Gedragscode in met als doelstelling vast te leggen wat wel en niet kan 
binnen onze vereniging. Wat is acceptabel en wat niet!  
Als leiddraad en uitgangspunt geldt bij het formuleren en hanteren van onze verenigingswaarden 
het KNVB convenant in deze: 

• Wij stellen vast dat in toenemende mate sprake is van onrechtmatig handelen tegen 
scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, tegenstanders en supporters; 

• Wij veroordelen elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld bij de uitoefening van de 
voetbalsport;  

• Wij benadrukken dat ieder lid van de KNVB verplicht is de belangen van de voetbalsport niet 
te schaden;  

• Wij zijn van mening dat het beleid van alle bij de voetbalsport betrokkenen gericht dient te 
zijn op het bevorderen en doen bevorderen van wederzijds respect en begrip; 

• Wij stellen ons ten doel te komen tot algemeen geaccepteerde gedragscodes binnen de 
amateurvoetbalsport;  

• Wij verplichten ons alles in het werk te stellen om te komen tot naleving van reeds 
vastgestelde gedragscodes.  
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Preventief en correctief optreden 
Het beleid is erop gericht excessen te voorkomen (preventief). Indien deze onverhoopt  toch 
voorkomen, dan  dient er consequent handelend te worden opgetreden (correctief). Het instellen van 
deze Gedragscode vormt een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van onze vereniging dat 
elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet zal worden getolereerd. 
 
Preventief beleid bestaat hieruit dat er gedragsregels zijn opgesteld, waaraan de leden  
(en gasten/bezoekers) zich dienen te houden en waarop ze ook kunnen worden aangesproken.  
 
Correctief beleid wordt gevoerd indien leden (en gasten/bezoekers) zich schuldig maken aan 
overtreding van de gedragsregels en derhalve voor sancties in aanmerking komen. 
 
Waarden en Normen Commissie 
Voor een goede uitwerking van dit beleid is het noodzakelijk een waarden – en normencommissie 
in te stellen. Samen met het bestuur evalueert deze commissie regelmatig het beleid ten aanzien van 
waarden en normen. Als het nodig is, wordt het beleid elk seizoen bijgesteld. De belangrijkste taken 
die een “waarden en normencommissie” heeft zijn: 

• Organiseren van instructie/voorlichtingsavonden met betrekking tot het onderwerp “waarden 
en normen” (gedrag, spelregels, sancties, etc.) aan technische staf, kader, commissieleden, 
spelers en ouders/verzorgers. 

• Behandelen van de schriftelijk aangemelde conflicten en incidenten (via het 
meldingsformulier) 

• Uitvoeringsbevoegdheid ten aanzien van strafoplegging. 

• Adviseren van het bestuur over sancties die aan betrokkene(n) wordt opgelegd voorzover 
uitvoeringsbevoegdheid niet toereikend is. 

• Kaderleden stimuleren themabijeenkomsten te bezoeken en cursussen te volgen. 

• Jaarlijks evalueren en eventueel bijstellen van het beleid ten aanzien van “waarden en 
normen”. 

• Jaarlijkse verslaglegging van de belangrijkste zaken rondom “waarden en normen” aan de 
algemene ledenvergadering. 
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Doel 
Het doel van deze gedragscode is om bruikbare regels te geven voor de gewenste omgang of 
gewenst gedrag voor alle betrokkenen binnen sv Budel. Deze regels moeten bijdragen aan een 
gezonde sportomgeving en sportsfeer, een respectvolle onderlinge omgang met elkaar en het 
voorkomen van ongewenst gedrag. 
 
Uitgangspunten 

• De oprechte wensen en de belangen van een lid hebben voorrang boven de wensen en 
belangen van de bestuursleden en/of trainers, mits niet in strijd met de statuten of 
huishoudelijk reglement. 

• Respectvolle onderlinge omgang wordt nagestreefd. Bestuursleden, trainers, begeleiders en 
het vrijwilligerskader geven daarbij het goede voorbeeld. 

• Onder ongewenst gedrag verstaan we alle vormen van intimidatie, agressie, geweld, 
discriminatie of pesten. 

• Van ongewenst gedrag kan zowel sprake zijn bij direct contact als bij contact via 
communicatiemiddelen zoals (smart)telefoon, internet, e-mail, sms, app, etc. 

• Om te bepalen of er sprake is van ongewenst gedrag wordt niet uitgegaan van de 
bedoelingen van de veroorzaker, maar van de wijze waarop het gedrag overkomt bij de 
persoon die het ondergaat. 

• Mensen hebben het recht om zelf hun grenzen te stellen in de omgang met elkaar. 
 
 
In de hierna volgende beschrijving van de “Gedragscode voetbalvereniging sv Budel” treft U 
achtereenvolgens aan: 

• Algemene gedragscode 

• Specifieke gedragscode 

• Strafoplegging 

• Procedure met betrekking tot het melden en afhandelen van conflicten/ incidenten 
 
Bestuur sv Budel 
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GEDRAGSCODE VOETBALVERENIGING SV BUDEL 
 

Eén van de beleidsmethodes om ongewenst gedrag te beperken is het opstellen van gedragscodes 
binnen onze voetbalvereniging sv Budel.  
Gedragscodes zijn regels die vaak binnen de vereniging als ongeschreven regels worden gehanteerd. 
Deze ongeschreven regels worden in codes vastgelegd. Door aan iedereen binnen de vereniging 
duidelijk te maken welke normen (regels) er gelden, maak je ook meteen duidelijk dat bepaald gedrag 
gewenst of niet gewenst is en waaraan men zich moet houden. Deze regels moeten voor iedereen 
helder, duidelijk en niet voor tweerlei uitleg vatbaar zijn. Iedere nieuwkomer moet van deze 
gedragscodes op de hoogte worden gesteld, zodat iedereen er naar kan worden verwezen en erop 
kan worden aangesproken. Om de gedragscode bij aanmelding onder de aandacht te brengen is een 
verwijzing opgenomen bij het (digitale) inschrijfformulier voor nieuwe leden. Door het ondertekenen 
van het inschrijf/aanmeldingsformulier onderschrijft het nieuwe lid, alsmede zijn/haar 
ouder(s)verzorger(s) daar waar het jeugdleden betreft, alle bepalingen die in deze gedragscode zijn 
opgenomen. Bestaande leden zullen eenmalig schriftelijk op de hoogte worden gesteld van het feit 
dat ook zij, vanwege hun lidmaatschap van sv Budel, automatisch alle bepalingen van deze 
gedragscode onderschrijven. 
We kennen algemene – en specifieke gedragscodes. Algemene gedragscodes gelden voor iedereen. 
Specifieke gedragscodes zijn of gericht naar een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld seksuele 
intimidatie) of zijn gericht naar een bepaalde doelgroep. 
 

1. ALGEMENE GEDRAGSCODES 
Er zijn normen die voor iedereen gelden, namelijk: 

• Respecteer de regels van je sport en van de voetbalvereniging sv Budel. 

• Respecteer de mede- en tegenstander binnen je sport. 

• Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig. 

• Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij sport. 

• Samen staan voor “Fair-play” binnen de voetbalsport. 
 
Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van uitermate groot belang.  
Omdat het niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist (jonge) kinderen, zijn er 
een aantal zaken die apart genoemd dienen te worden: 

• Alcoholische dranken zijn middelen die onze gezondheid schaden. Men dient ze met mate te 
gebruiken en zeker niet op het veld, dug-out, auto of in de kleedkamers. In het bijzijn van 
jeugd is men zich bewust van het slechte voorbeeld voor kinderen bij het gebruik van alcohol. 

• Roken binnen het sportpark en in de kantine is verboden.  

• Roken in o.a. de auto en dat in het bijzijn van jeugdige spelers kan niet worden getolereerd. 

• Alcoholgebruik bij het meenemen van jeugdige spelers naar o.a. uitwedstrijden, kan niet 
worden getolereerd. 
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1a. In de kantine 
Natuurlijk is het heel moeilijk om vele zaken in met name de uitvoering te blijven controleren, 
bewaken en handhaven. Van onze kantine maken we allemaal gebruik. Onder het motto “de 
vereniging, dat zijn we allemaal” moet dan ook eenieder a) zich bewust zijn van de regels die we 
hierover hebben afgesproken, b) zich aan deze regels houden en c) anderen aanspreken op gedrag 
dat tegen deze regels indruist. 
 

• Het betreden van de kantine op voetbalschoenen is niet toegestaan. 

• Roken in de kantine is niet toegestaan. 

• Alcoholische dranken nuttigen doen we op zaterdag niet voor 11.00 uur. 

• Rommel die gemaakt wordt ruimen wij zelf op. 

• Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen.  

• Spelers dienen tassen e.d. te plaatsen in de daarvoor bestemde ruimtes (tassenrek). 

• Normen en waarden worden van eenieder verwacht dus ook in de kantine! Functionarissen 
binnen onze vereniging hebben absoluut een voorbeeldfunctie, ook in de kantine. 

 
1b. Op en rondom de velden 

• Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus rond het veld als 
je naar de andere kant moet. 

• Blijf achter de hekken/ reclameborden tijdens een wedstrijd. 

• Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan 
ook wordt niet geaccepteerd. 

• Accepteer zonder tegenspreken het gezag van de scheidsrechter, de leiding van het team en 
van bestuursleden. 

• Warmlopen/intrappen vóór aanvang van de wedstrijd is alleen toegestaan op de 
trainingsvelden.  

 
1c. Op en rondom het sportcomplex 

• Fietsen, brommers en scooters worden in het daarvoor bestemde gebied (stalling)geplaatst 
en horen dus niet thuis op het sportcomplex. 

• Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein in de daarvoor 
bestemde parkeervakken. 

• De toegangen naar de velden worden in het belang van veiligheid altijd vrijgehouden. 

• Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex. 

• Het meenemen van alcoholische dranken is niet toegestaan. 
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2. SPECIFIEKE GEDRAGSCODES 
 
Sv Budel neemt seksuele intimidatie zeer serieus. Daarom heeft sv Budel de gedragsregels van het 
NOC*NSF voor sportbegeleiders overgenomen. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden 
onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en 
trainer/coach/leider (hierna te noemen: “begeleider”) te verkleinen en ze fungeren als toetssteen 
voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.  
 

2a. Gedragsregels seksuele intimidatie 
 

• Veilige omgeving De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen 
de sporter zich veilig kan voelen. 

• Waardigheid De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de 
sporter in zijn waardigheid aantast en verder in het priveleven van de sporter door te dringen 
dan nodig is in het kader van de sportbeoefening. 

• Seksuele intimidatie De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of 
seksuele intimidatie tegenover de sporter. 

• Seksueel misbruik Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de 
jeugdige sporter tot achttien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd 
als seksueel misbruik. 

• Aanraking De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter 
en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van 
aard zal ervaren zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van 
geslachtsdelen, billen en borsten. 

• Intimiteiten De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk 
communicatiemiddel dan ook. 

• Privéruimte De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd 
en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, 
zoals de kleed- of hotelkamer. Bij risicogevoelige situaties (bijvoorbeeld wassen/douchen, 
uitkleden en slapen gaan) zijn minstens twee leidinggevenden aanwezig. Indien er door 
omstandigheden maar een leidinggevende aanwezig kan zijn, dan moet ervoor gezorgd 
worden dat altijd meer dan 1 jongere aanwezig zal zijn. 

• Bescherming De begeleider heeft de plicht – voor zover dat in zijn vermogen ligt – de sporter 
te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar 
waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de 
begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk 
goed kunnen uitoefenen. 

• Tegenprestaties De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met 
de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen 
financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de 
gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan. 

• Naleving De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door 
iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in 
overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) 
ondernemen. 

• Verantwoordelijkheid In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het 
binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 
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Sommige gedragscodes gelden in meer of mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Voor ouders 
gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor de jeugdleden zelf. Hierdoor krijgt elke groep eigen 
verantwoordelijkheden en daar kunnen ze ook op worden aangesproken. 
 

2b. Gedragsregels voor bestuurders 
• Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport bestaan voor alle 

sporters ongeacht hun vaardigheid, geslacht, ras, leeftijd of handicap. 

• Betrek de leden in planning, leiding en de evaluatie van alle activiteiten. 

• Zorg dat het materiaal voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor de leeftijd en de 
vaardigheid van de spelers. 

• Hou rekening bij de wedstrijdbepalingen en de duur van de wedstrijden met de leeftijd en 
mate van volwassenheid van de jongeren. (De KNVB heeft dit eigenlijk al bepaald). 

• Zorg ervoor dat de beloning niet als het belangrijkste wordt gezien. Zorg wel dat u gul bent 
met lof voor inzet en prestatie. 

• Distribueer de gedragscode m.b.t. sportiviteit onder o.a. spelers, trainers, leiders, (assistent) 
scheidsrechters, ouders en toeschouwers. 

• Zorg ervoor dat spelers, trainers, leiders, ouders en toeschouwers zich bewust zijn van hun 
invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair-play in sport en spel. 

• Zorg ervoor dat er goed toezicht van gediplomeerde en ervaren trainers is, die in staat zijn 
sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen. 

• Bied (korte) cursussen/clinics aan om het trainen voor en het leiden van een wedstrijd te 
verbeteren met de nadruk op sportiviteit, voor, tijdens en na de wedstrijd. 

• Zorg ervoor dat je de voetbalvereniging sv Budel op een sportieve en correcte wijze 
vertegenwoordigt, ook buiten het sportpark van sv Budel. 

 
 
 

2c. Gedragsregels voor senioren- en jeugdspeler 
Het is onmogelijk om goed of ongewenst gedrag in een paar regeltjes op te schrijven. Wij geven 
slechts een aantal voorbeelden. Wij gaan er van uit dat je zelf ook nadenkt of iets kan of niet kan en 
dus als je twijfelt doe je het gewoon niet. 

• We verwachten sportiviteit en teamgeest. 

• Je hebt respect voor de tegenstander, (assistent) scheidsrechter, leiders, trainers, bestuurders 
en het publiek. 

• Je gaat plezierig om met je teamgenoten en de begeleiding. 

• Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan 
ook wordt niet geaccepteerd. 

• De aanwezigheid op trainingen en bij wedstrijden is verplicht. Bij verhindering meld je je 
ruim van te voren voor aanvang van training of wedstrijd af bij de trainer/leider. 

• Na trainingen en wedstrijden ben je medeverantwoordelijk voor het opruimen van de 
materialen en het in goede staat achterlaten van de kleedkamer en doucheruimte. 

• Kom je zonder af te melden niet naar de training dan bepaalt de trainer of coach of je al of 
niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen. 

• Als je een wedstrijd moet spelen ben je er op de tijd die door de leider/trainer is 
doorgegeven. 

• Je draagt tijdens de wedstrijden het sv Budel tenue. Draag het met ere en wees er zuinig op. 

• Train niet in kleding, die geschonken is door de vereniging of sponsor(en). 12. Spelers mogen 
niet met voetbalschoenen aan in de kantine komen. 

• Je betaalt zelf de boete bij gele/rode kaarten. 
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• Je bent zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers. 

• Maak voetbalschoenen schoon op de aanwezige borstels buiten bij de kleedkamers.  

• Je meldt aan je leider als je iets kapot hebt gemaakt. 

• Je neemt douchespullen mee naar trainingen en wedstrijden om na afloop te douchen. 

• Je laat geen waardevolle spullen in de kleedkamer achter. Geef ze in bewaring bij de trainer 
of leider. Een ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid om dit aan de trainer/leider af te 
geven. 

• Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders. 

• Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en grensrechters.  

• Blijf altijd correct tegen de scheidsrechter en grensrechters. Gebruik geen onbehoorlijke taal 
of agressieve gebaren en woorden. 

• Geniet van de overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag. 

• Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent. 

• Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de 
vereniging aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden. 

• Wijs je medespelers gerust op onsportief of minder plezierig gedrag. 

• Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden 
bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. 

• Je volgt de aanwijzingen van het bestuur, leiders en trainers en al diegenen die het mogelijk 
maken om je sport te kunnen beoefenen. 

• Ook buiten het sv Budel-complex ben je een ambassadeur van de vereniging. Zorg ervoor 
dat je sv Budel op een sportieve en correcte wijze vertegenwoordigt. 

• Het gebruik van smartphones (e.d.) in kleedlokalen wordt op voorhand niet verboden; echter 
het maken van foto's/films in kleedlokalen wordt ten strengste ontraden. Verspreiding van 
foto/film op social media gemaakt in kleedlokalen dat zou kunnen leiden tot ongewenste 
publicatie(s) is ten strengste verboden. Misbruik, door het niet in acht nemen van 
bovenstaande regels, zal zeer streng worden gestraft (royement).  

 
 

2d. Gedragsregels voor (jeugd)trainers 
• Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van spelers. 

Bedenk dat spelers ook andere interesses hebben. Hierbij maken we wel onderscheid tussen 
recreatief voetbal en de prestatieve (selectie)elftallen. 

• Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken. 

• Deel daar waar het mogelijk is, de spelers in volgens leeftijd, lengte, vaardigheid en fysieke 
gesteldheid. 

• Je hebt respect voor je spelers, begeleiders, coördinatoren, bestuursleden en andere 
vrijwilligers. 

• Je hebt een voorbeeld functie dus discrimineren, schelden, grof taalgebruik, irriteren of 
kwetsen van wie dan ook, kan niet en zal niet worden getolereerd. 

• Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben 
zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op. Er wordt natuurlijk wel een 
onderscheid gemaakt tussen prestatief en recreatief voetbal, zoals omschreven in het 
‘Jeugdvoetbalbeleidsplan sv Budel’ 

• Bedenk dat voetballers voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een 
onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook. 

• Schreeuw niet en maak de spelers nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd 
verliezen. 
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• Je ziet er op toe dat er zuinig omgegaan wordt met de velden. Bijvoorbeeld: Het 
warmlopen/intrappen e.d. voor de wedstrijden gebeurd op de trainingsvelden en niet op de 
wedstrijdvelden. 

• Bij het indelen en het bepalen van de duur van de trainingstijden dient men rekening te 
houden met de mate waarin de spelers volwassen zijn. Dit wordt bij de start van elk seizoen 
al vastgelegd door de technische commissie en coordinator. 

• Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van 
de scheidsrechter en voor de trainer van de tegenstander. 

• Volg het advies op van de verzorger/arts bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of 
niet kan spelen. 

• Spelers hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend 
is. 

• Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van 
jeugdige spelers. 

• De trainer is verplicht de aanwijzingen van het bestuur, gedragscode, reglementen, technisch 
coördinator en al diegenen die het mogelijk maken om de voetbalsport te kunnen beoefenen 
op te volgen. 

• Ook buiten het sv Budel-complex bent u een ambassadeur van de vereniging. Zorg ervoor 
dat u de voetbalvereniging sv Budel op een sportieve en correcte wijze vertegenwoordigt. 

• Bij wangedrag van jeugdspelers wordt hiervan melding gemaakt en worden de ouders 
(verzorgers) direct geïnformeerd. Tevens wordt direct de commissie “Waarden en Normen” 
geïnformeerd en deze neemt daar waar nodig actie om te komen tot een afspraak met de 
desbetreffende speler en dat wel of niet samen met ouders (verzorgers). 

• Je brengt de spelers passie voor het spel bij. 

• Je neemt deel aan de verschillende overlegvormen die binnen de vereniging worden 
georganiseerd, waarbij jouw aanwezigheid gewenst is. 

• Je bent verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pionnen, doelen, etc.).  

• Je zorgt dat het veld na de training leeg is en dat gebruikte materialen zijn opgeruimd. 

• Je controleert dat de kleedkamer netjes worden achtergelaten; laat dit door de spelers alsnog 
goed doen als dit niet is gedaan. Bij de jeugd wordt verlangd, al dan niet dringend verzocht, 
dat de trainer na trainingen toezicht houdt in/om de kleedkamer van zijn groep. Jeugdspelers 
mogen absoluut niet zonder toezicht in de kleedkamer na trainingen/wedstrijden 
achterblijven. 

• Je bepaalt (eventueel in samenspraak met de leiders) de opstelling van het team. 

• Je helpt bij het organiseren (en eventueel uitvoeren) van alternatieve aktiviteiten, bij 
afgelasting. Met name bij de prestatieve selectieteams, zowel bij de jeugd, alsmede bij de 
senioren is dat nagenoeg een voorwaarde. Bij de recreantenelftallen dient ook gestreefd te 
worden na alternatieve aktiviteiten.  

• Je ziet er op toe dat de spelers op een training rekening houden met de 
weersomstandigheden en de daarbij passende kleding. 

• Wij stellen het op prijs als je een cursus wilt volgen. Vraag naar de mogelijkheden. 
 

2e. Gedragsregels voor de (jeugd)leider 

• Je hebt een voorbeeldfunctie voor je team, handel daar naar. 

• Je hebt respect voor spelers, ouders, scheidsrechter, grensrechters, tegenstanders, 
coördinator, vrijwilligers, bestuursleden en je collega’s. 

• Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan 
ook wordt niet geaccepteerd. 

• Je bent op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden. 
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• Je rapporteert schriftelijk het wangedrag of andere problemen aan de commissie “Waarden 
en Normen”. Uiteraard ook overleg met collega trainer/coach. 

• Je verzorgt in overleg met de trainer/coach de opstelling en de coaching tijdens de 
wedstrijden. 

• Bij uit- en thuiswedstrijden ben je verantwoordelijk dat de kleedkamer schoon wordt 
achtergelaten . 

• Je bent verantwoordelijk voor het afsluiten van de kleedkamer en het in bewaring nemen van 
(kostbare) spullen van de spelers. 

• Je zorgt voor toezicht in kleedkamer zowel uit als thuis. 

• Indien mogelijk bezoek je af en toe de trainingen van je team. 

• Je neemt deel aan (jeugd)leiders vergaderingen en eventuele andere overlegvormen, die 
binnen de vereniging worden georganiseerd, waarbij jouw aanwezigheid gewenst is. 

• Je bent verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak, etc) dat voor 
aanvang van de competitie aan je is overhandigd. 

• Je bent verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden. Tip: maak een 
schema met de ouders. 

• Je ontvangt de leider(s) van de tegenpartij en de scheidsrechter 

• Je verzorgt het invullen en verder afhandelen van het digitale wedstrijdformulier. 

• Je zorgt samen met de andere leider(s)/trainer(s) voor een goede sfeer binnen het elftal. 

• Je zorgt samen met de trainer voor het organiseren van alternatieve aktiviteiten bij 
afgelastingen. 

• Bij wangedrag van spelers dient je dit in overleg met de trainer direct te rapporteren aan de 
commissie “Waarden en Normen”.  

• Bij afwezigheid zonder afmelding dient meteen contact te worden opgenomen met de 
betrokken (jeugd)speler en dient de speler hierop te worden aangesproken. Bij herhaling 
dient tevens de coordinator te worden geinformeerd. 

 
 

2f. Gedragsregels voor ouders/verzorgers 
Ouders/verzorgers zijn voor met name jeugdspelers het belangrijkste voorbeeld.  
Hoe beter ouders/verzorgers zich aan afspraken over gedrag houden, hoe groter de kans dat 
kinderen dat nu en later ook zullen doen. 
Daarom staan hieronder een aantal afspraken, welke van toepassing zijn voor ouders/ verzorgers 
van jeugdleden: 

• Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport. 

• Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor uw plezier. 

• Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.  

• Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van 
elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling. 

• Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een 
grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman/sportvrouw. Maak het kind nooit 
belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft 
verloren. 

• Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van 
beide teams.  

• Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. nooit in het openbaar af en trek nooit de 
integriteit van dergelijke personen in twijfel. 

• Ondersteun alle pogingen om verbaal - en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de 
jeugd te voorkomen. 

• Meng u niet in het spel en laat aanwijzingen over aan leiders en/of trainers. 
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• sv Budel heeft trainers en leiders. Zij bepalen de gang van zaken rondom een team. Heb 
wederzijds respect voor elkaar. Heeft U kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding of de 
organisatie, geef dit dan door en bespreek dat met de teambegeleiding. Komt u er samen 
niet uit, dan kan er altijd een gesprek komen met de Coördinator van de desbetreffende 
afdeling of met de commissie “Waarden en Normen”. 

• Erken de waarde en het belang van vrijwilligers (trainers, leiders, bestuurders, etc.). Zij geven 
hun tijd en kennis om het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken. 

• Indien uw kind verhinderd is om deel te nemen aan een training of wedstrijd meldt u dit ruim 
van tevoren aan de trainer of leider. 

• Men is verplicht de aanwijzingen van het bestuur, leiders en trainers en al diegenen die het 
mogelijk maken om de voetbalsport te kunnen beoefenen op te volgen. 

• Het wordt enorm op prijs gesteld indien u als ouder ons incidenteel kan ondersteunen bij 
voetbal verbonden activiteiten (drie à vier keer per seizoen). 

• U wordt gevraagd om daar waar mogelijk te helpen bij het vervoer van het team naar een 
uitwedstrijd. 

• U zorgt er voor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor trainingen en wedstrijden. 

• U controleert (dit natuurlijk bij de jonge spelers) of alle voetbalbenodigdheden in de tas 
zitten: kleding, voetbalschoenen, scheenbeschermers, badslippers en douchespullen. 

• Ouders komen niet in de kleedkamers, met uitzondering van mini’s en de O8/O9 groep.  

• U voldoet op tijd de contributie. 

• U blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken (op half/kwart veld liefst aan de kopkanten 
gaan staan). 

• U geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en rondom het veld 
dus discrimineren, schelden, grof taalgebruik, irriteren of kwetsen van wie dan ook, kan niet 
en zal niet worden getolereerd. 

• Ook buiten het sv Budel-complex bent u een ambassadeur van de vereniging. Zorg ervoor 
dat u de vereniging op een sportieve en correcte wijze vertegenwoordigt. 

• Vanaf de O10 leeftijd worden geen ouders getolereerd in de kleedkamers, alleen bij hoge 
uitzondering. U kunt zich als vrijwilliger op verschillende andere manieren dienstbaar maken 
voor de vereniging. 

• Bij eventuele gezondheidsproblemen/gedragstoornis van uw kind meldt U dit vooraf aan de 
betreffende leider en coördinator, zodat zij op de hoogte zijn van dit feit. 

 
 

2g. Gedragsregels voor (verenigings)scheidsrechters en assistent scheidsrechters 

• Pas de regels aan het niveau van de spelers aan (uiteraard binnen de regels die de KNVB 
stelt). 

• Gebruik uw gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van o.a. de jeugd in het 
spel niet verloren gaat door te veel ingrijpen. 

• Geen woorden maar daden. Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag 
sportief is.  

• Geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hun goede spel. 

• Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten. 

• Beoordeel opzettelijk, goed getimed “foul play” als onsportief, waardoor het respect voor 
eerlijk spel gehandhaafd blijft. 

• Moedig verandering van de regels openlijk aan als deze veranderingen tot bevordering van 
de deelname ‘tot plezier en vermaak’ leiden. 

• Zorg ervoor dat u op de hoogte bent en blijft van training, groei en ontwikkeling van 
jongeren.  
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• De verenigingsscheidsrechter is verplicht de aanwijzingen van afgevaardigden van het 
bestuur op te volgen.  

• Ook buiten het sv Budel-complex bent u een ambassadeur van de vereniging. Zorg ervoor 
dat u de vereniging op een sportieve en correcte wijze vertegenwoordigt. 

 
 

2h. Toeschouwers 

• Denk eraan dat de leden van voetbalvereniging sv Budel voor eigen plezier deelnemen aan 
georganiseerde sportbeoefening. De sporters doen dit niet voor uw vermaak, noch zijn de 
sporters miniprof sporters. 

• Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van 
spelers, trainers, scheidsrechters, grensrechters en bestuursleden. 

• Waardeer het goede spel van zowel uw eigen team als dat van de tegenstander. 

• Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn. 

• Maak een voetballer nooit belachelijk en scheld hem/haar niet uit als er een fout wordt 
gemaakt gedurende een wedstrijd. 

• Veroordeel elk gebruik van geweld. 

• Respecteer de beslissing van de scheidsrechter en grensrechters. 

• Moedig de sporters altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te houden. 

• Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen. 

• De toeschouwers zijn verplicht de aanwijzingen van het bestuur, leiders en trainers die het 
mogelijk maken om de voetbalsport te kunnen beoefenen op te volgen. 

• Ook buiten het sv Budel-complex bent u een ambassadeur van de vereniging. Zorg ervoor 
dat u de vereniging op een sportieve en correcte wijze vertegenwoordigt. 

 
 

2i.Vrijwilligers 
Voor alle vrijwilligers, wel of niet voetbalbetrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het 
welslagen van handhaving van deze gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals 
hieronder benoemd, ook de vrijwilliger maakt afspraken met de vereniging: 

• Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van 
spelers, trainers, scheidsrechters, collega’s en bestuursleden. 

• Kom gemaakte afspraken na, vrijwilligheid betekent niet dat u geen verplichtingen hebt. 

• Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen. 

• De vrijwilligers zijn verplicht de aanwijzingen van het bestuur op te volgen. 

• Men is verplicht om toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten 
netjes en schoon worden achtergelaten. 

• Neem bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op 
met de leider van betreffende team of indien dit niet mogelijk is met de voorzitter van de 
betrokken afdeling of de betreffende coordinator. 

• Fungeer als voorbeeld en gedraag U te allen tijde sportief. 

• Heb respect voor anderen. 

• Maak geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwets niemand 
opzettelijk 

• Wees zuinig op kleding en materialen van voetbalvereniging sv Budel. 

• Ook buiten het sv Budel complex bent u een ambassadeur van de vereniging. Zorg ervoor 
dat u de vereniging op een sportieve en correcte wijze vertegenwoordigt. 
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MAATREGELEN TEGEN ONGEWENST GEDRAG 
 
Vertrouwenscontactpersoon 
Mochten bovenstaande gedragsregels overschreden worden of je wilt over dit onderwerp met 
iemand praten dan zijn er verschillende mogelijkheden om dit aan te pakken. Veelal kun je dit heel 
goed bespreken met iemand die het niet aangaat of erbij betrokken is zoals een leider, 
commissielid of bestuurslid. 
In een enkel geval blijkt deze stap toch te groot of wil je naar iemand die volledig los van de 
situatie staat. In die gevallen kan een (onafhankelijk) vertrouwenscontactpersoon de helpende hand 
bieden. De vertrouwenscontactpersoon van sv Budel is mevrouw Riek Bogers en is via bijgaand e-
mailadres te bereiken: rieklammers@hotmail.com 
Je kunt haar ook bellen op haar mobiele nummer 06-52765327 
 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
Alle trainers en begeleiders die op welke wijze dan ook direct of indirect betrokken zijn bij de 
begeleiding van jeugdleden zullen verzocht worden om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te 
overleggen. Dit geldt ook voor alle bestuursleden en leden van de jeugdcommissie. Eventuele kosten 
van deze verklaring komen voor rekening van sv Budel. 

 
Melding 
Ieder lid van sv Budel heeft het recht om ongewenst gedrag te signaleren en te melden. Hiertoe 
dient het meldingsformulier “Conflicten/Incidenten” te worden ingevuld. Daarna wordt het proces 
opgestart en zal de Waarden en Normen commissie het voortouw nemen. 
Voor de vervolgstappen zie: Schematische weergave strafoplegging gedragscode sv Budel   

mailto:rieklammers@hotmail.com
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STRAFOPLEGGING 
 
Het bestuur van sv Budel is krachtens artikel 6 van de verenigingsstatuten bevoegd tot 
strafoplegging van leden. Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen 
aan de verplichtingen van de leden zoals vastgelegd in artikel 6 van de verenigingsstatuten. Deze 
sancties kunnen bestaan uit: 

• Berisping 

• Alternatieve straf 

• Uitsluiting van trainingen en/of wedstrijden 

• Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten 

• Tijdelijke – of permanente ontzegging het terrein van sv Budel te betreden 

• Royement 
 
De commissie “Waarden en Normen” is door het bestuur aangewezen, namens het bestuur de 
hierboven beschreven sancties (met uitzondering van de sanctie “Royement”) op te leggen en er op 
toe te zien dat uitvoering overeenkomstig plaatsvindt. 
De sanctie “Royement” kan alleen door het bestuur zelf worden opgelegd. 
 
Sanctiebeleid 
De commissie “Waarden en Normen” is bevoegd om bepaalde disciplinaire maatregelen direct te 
treffen. De commissie overlegt uiteraard m.b.t. moeilijke incidenten/conflicten met het desbetreffende 
bestuur en met de coordinator. Lichte incidenten kunnen direct per afdeling door de commissie 
worden afgehandeld. Zwaardere incidenten waarbij er sprake is van een strafmaat worden 
vastgelegd en gerapporteerd aan het afdelingsbestuur en daar waar nodig ook aan het Dagelijks 
Bestuur. 
Let wel. Het gaat om straffen die primair door de vereniging worden opgelegd. Daarnaast zijn er 
altijd nog straffen/schorsingen die door de KNVB worden opgelegd. 
 
Voor het uitdelen van vermaningen en het opleggen van straffen als het uitsluiten van maximaal een 
training/wedstrijd ligt de verantwoordelijkheid bij de leiders/trainers en deze wederom in eerste 
overleg met de commissie “Waarden en Normen”. In een dergelijke situatie wordt de coördinator 
senioren of jeugd mondeling alsmede schriftelijk geïnformeerd. 
Over het opleggen van schorsingen van meer dan 1 wedstrijd/training beslist de commissie 
“Waarden en Normen”. 
 
Alle door de KNVB opgelegde boetes voor rode - en gele kaarten komen uiteindelijk voor rekening 
van de speler zelf. 
 
Bij overtreding van de gedragsregels of wangedrag (vernieling, misdraging, etc.), volgt een 
strafoplegging met een gepaste sanctie dan wel (alternatieve) strafmaatregel. 
 
Eventuele schade wordt door de leider gerapporteerd aan de commissie “Waarden en Normen”, die 
de betreffende schade altijd zal verhalen op diegene(n) die de schade heeft (hebben) veroorzaakt. 
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Alternatieve strafoplegging 
De vereniging streeft ernaar daar waar mogelijk een alternatieve straf op te leggen in de vorm van 
dienstverlenende activiteiten zoals het schoonmaken van de kleedkamers of het opruimen dan wel 
gereedzetten van het wedstrijdveld, assistentie bij activiteiten van de vereniging. 
 
Deze alternatieve straffen kunnen alleen worden opgelegd bij kleine vergrijpen in plaats van 
schorsing of in samenhang met straffen als schorsing van training en wedstrijden. Alternatieve 
strafoplegging kan alleen worden opgelegd bij een “eerste” vergrijp; bij herhaling kan nooit een 
alternatieve straf worden opgelegd. 
Verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de commissie “Waarden en Normen”. 
Deze maakt het bespreekbaar met de desbetreffende trainer/leider, ouder en speler. 
 
Rapportage en procedure 
In geval van overtreding van de gedragscodes wordt er middels een meldingsformulier(zie bijlage A) 
een informatiemelding gemaakt van de “feiten” aan de commissie “Waarden en Normen”. 
De commissie onderneemt direct actie in de vorm van het horen van (beide) partijen en/of het horen 
of opnemen van verklaringen van personen die bij het incident betrokken zijn geweest. Op basis 
hiervan neemt de commissie een (disciplinaire) maatregel die aan beide partijen schriftelijk gemeld 
wordt. Een voorlopige schorsing hangende het onderzoek behoort eveneens tot de mogelijkheden. 
Ook hiervan dient op het formulier melding te worden gemaakt. 
 
Partijen hebben het recht om binnen vier dagen in verweer te gaan bij de commissie “Waarden en 
Normen”. Dit dient altijd schriftelijk te gebeuren. 
De commissie kan beide partijen opnieuw horen en een “genomen sanctie” bekrachtigen of ongeldig 
verklaren.  
De commissie “Waarden en Normen” houdt een registratie bij van gemelde overtredingen. In geval 
van herhaling en bij zeer ernstige overtredingen/incidenten kan de commissie een lid aan het 
Dagelijks Bestuur voordragen voor royement. Het Dagelijks Bestuur hoort de commissie “Waarden 
en Normen” en de aangeklaagde partij en neemt binnen de statutair aangegeven termijn een 
definitieve beslissing. Deze beslissing wordt mondeling en schriftelijk aan beide partijen meegedeeld. 
Uiteraard zal de commissie “Waarden en Normen” dienen te zorgen dat de uiteindelijke informatie 
en beslissing wordt teruggekoppeld aan o.a. de coördinator van de afdeling, trainer/leider e.d. 
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SANCTIEBELEID VOETBALVERENIGING SV BUDEL 
 

Incidentenlijst A 
 

 
Omschrijving wangedrag 

 
Sanctie bij éénmalig Sanctie bij herhaling  

 
Belediging in woord en/of gebaar 

 
  

Belediging (bijv. vloeken en/of verwensingen) Berisping (directe of extra wisselbeurt) 
Uitsluiting voor de 
eerstvolgende wedstrijd 
(schorsing) 

Ernstige belediging (bijv. spugen en/of 
racistische taal) 

Berisping (directe wisselbeurt en 
uitsluiting voor de eerstvolgende 
wedstrijd) 

Schorsing voor drie 
wedstrijden  

 
Intimidatie (= dreigen met niet nader 

omschreven handelen) 
 

  

Intimidatie (bijv. verbale bedreiging en/of pesten) Berisping (directe of extra wisselbeurt) 
Uitsluiting voor de 
eerstvolgende wedstrijd 
(schorsing) 

Ernstige intimidatie (bijv. dreiging met geweld 
en/of slaande beweging) 

Berisping (directe wisselbeurt en 
uitsluiting voor de eerstvolgende 
wedstrijd) 

Schorsing voor drie 
wedstrijden  

 
Gewelddadig handelen 

 
  

Handtastelijkheden (trekken aan kleding, 
wegduwen, etc.) 

Berisping (directe of extra wisselbeurt) 
Uitsluiting voor de 
eerstvolgende wedstrijd 
(schorsing) 

Het gooien en/of trappen van voorwerpen naar 
anderen 

Berisping (directe wisselbeurt en 
uitsluiting voor de eerstvolgende 
wedstrijd) 

Schorsing voor drie 
wedstrijden  

Slaan en/of schoppen in de richting van anderen  Schorsing voor drie wedstrijden 
Schorsing voor zes 
wedstrijden  

 
Bewuste mishandeling 

 
  

Mishandeling (geen blijvend letsel) Schorsing voor een jaar Royement 

Ernstige mishandeling (blijvend letsel en/of 
ziekenhuisopname) 

Royement  

 
Seksuele intimidatie 

 
  

Seksuele intimidatie of vergelijkbare ongewenste 
handelingen  

Royement  

Ongewenste publicatie op social media   

Verspreiding van foto/film op social media, 
gemaakt in kleedlokalen, waarbij sprake is van 
ongewenste publicatie 

Royement  
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Incidentenlijst B 
 

 
Omschrijving wangedrag op het terrein en of 
onder verantwoording van de vereniging 

Regel Bij overtreding 

 
 
 

Alcoholgebruik (in verenigingsverband) 

Alcoholgebruik is toegestaan vanaf 
18 jaar.  
Onder alcoholmisbruik wordt 
verstaan: 
Alcoholgebruik buiten de kantine, bij 
spelende leden voor de wedstrijd of 
training en in het algemeen bij 
overmatige consumptie van alcohol 
 

Eenmalig: berisping (extra 
wisselbeurt); voor niet-spelende 
leden of bezoekers een 
mondelinge waarschuwing. 
Bij herhaling: uitsluiting voor 
een wedstrijd; voor niet-
spelende leden of bezoekers 
schriftelijke waarschuwing of 
een tijdelijke terrein ontzegging 
van 1 week 
 

 
 
 
 

Drugsgebruik 

Drugsgebruik is niet toegestaan op 
het sportpark 

Schorsing voor ½ jaar; voor 
niet-spelende leden, voor 
bezoekers een terrein-
ontzegging voor ½ jaar. 
Bij herhaling: royement voor 
niet-spelende leden of 
bezoekers een permanente 
terrein ontzegging. 
Op het dealen van drugs staat 
in ieder geval royement en 
aangifte bij de politie 
 

 
 
 

Roken 

Roken is niet toegestaan op het 
sportpark. 

Eenmalig: berisping (extra 
wisselbeurt); voor niet-spelende 
leden of bezoekers een 
mondelinge waarschuwing 
Bij herhaling: uitsluiting voor 
een wedstrijd; voor niet-
spelende leden of bezoekers 
schriftelijke waarschuwing of 
een tijdelijke terrein ontzegging 
van 1 week 
 

 
 
 

Vernieling van de accommodatie of 
andermans goederen 

Schade wordt verhaald op de 
vernieler 

Schorsing voor een periode 
passend bij de ernst van de 
daad; bij niet-spelende leden of 
bezoekers een terrein 
ontzegging voor een periode 
passend bij de ernst van de 
daad 

 
Diefstal 

Er wordt aangifte bij de politie 
gedaan 

Schorsing voor een periode 
passend bij de ernst van de 
daad; bij niet-spelende leden of 
bezoekers een 
terreinontzegging voor een 
periode passend bij de ernst 
van de daad 
Bij herhaling: royement; bij 
bezoekers een permanente 
terrein ontzegging  
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PROCEDURE IN SCHEMATISCHE VORM 

 


