
Verhalen van KNVB boetes op DSO- teams  

Op 29 oktober 2007 heeft de Algemene Ledenvergadering van sv DSO ingestemd met het bestuursvoorstel om KNVB boetes die aan (teams 
van) s.v. DSO worden opgelegd als gevolg van het (tijdelijk) staken van wedstrijden of niet opkomen voor wedstrijden te verhalen op de spelers 
en begeleiding van het betrokken team. Boetes voor individuele spelers werden al verhaald op de betrokkenen. 
 
Dit beleid wordt sindsdien aan het begin van elk seizoen onder de aandacht gebracht van leiders / aanvoerders en op informatiebijeenkomsten 
voor nieuwe leden. Naar aanleiding van recente voorvallen vraagt het bestuur van s.v. DSO mede op verzoek van en gesteund door de 
Commissie Waarden & Normen nog een keer en dringend aandacht voor dit beleid. 
 
Conform bestuursbesluit van 19 januari 2009 wordt met terugwerkende kracht vanaf het begin van het seizoen 2008-2009 de volgende 
procedure gehanteerd bij het verhalen van een teamboete: 

1. Een DSO- team dat een boete krijgt opgelegd van de KNVB voor schuld aan het staken van of het niet opkomen voor een wedstrijd, 
 wordt daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld door de betreffende afdelingssecretaris en zo snel mogelijk uitgenodigd voor een 
 gesprek met een bestuursdelegatie. Deze delegatie bestaat uit de voorzitter van de betreffende afdeling, een lid van het algemeen 
 bestuur en een lid van de Commissie Waarden en Normen. 

2. In het gesprek wordt naast de uitspraak van de tuchtcommissie meegedeeld dat de opgelegde boete + overige kosten worden 
 verhaald op de spelers van het team (hoofdelijk omgeslagen) en / of andere direct betrokkenen bij het bestrafte voorval. Het 
 boetebedrag per betrokkene wordt via automatische incasso geïnd door de contributieadministratie. Bij gestaakte wedstrijden zijn dat 
 in ieder geval de spelers die op het wedstrijdformulier zijn vermeld. 

3. De keuze om beroep aan te tekenen tegen de uitspraak van de Tuchtcommissie wordt overgelaten aan het betreffende team. Echter, 
 als de beroepszaak wordt verloren, dan worden ook de beroepskosten op het betreffende team verhaald.  

Beste mensen, laat het niet zover komen!  

Laat zien dat we bij sv DSO waarden en normen hoog in het vaandel hebben staan en niet voor niets zijn gecertificeerd voor het gevoerde beleid 
op het gebied van sportiviteit en respect en de naleving daarvan door spelers, begeleiding, ouders, supporters en verder iedereen die s.v. DSO 
een warm hart toedraagt. 

 
Het bestuur. 

 


