
INSCHRIJFFORMULIER SPORTCLUB DOESBURG 
 

Voornamen:        .       Achternaam:                            . 
 
Geb. datum:       -      - ____.               
 
Vanaf 9 jaar is het verplicht om een pasfoto t.b.v. een spelerspas bij te voegen en 
vanaf 16 jaar is het ook verplicht om een kopie van het legitimatiebewijs bij te 
voegen. 
 
Adres:                                                                          . 
 
Postcode:   .     Woonplaats:                                                          . 
 
Nationaliteit:                                                       . 
 
Geslacht:  0 man  0 vrouw  
 
Tel. Vast:   ______.    Tel. Mobiel:                                              .  
 
E-mail:                                                       . 
 
 
Voor welke activiteit wilt u lid worden: 
 
 Senioren voetbal  
 35/45 voetbal 
 Jeugd voetbal 
 Zaal voetbal 
 Niet spelend lid 
 
Ik ben/was lid van voetbalvereniging                                                                . 
En ben in de afgelopen 3 jaar wel/niet in een bindende wedstrijd voor 
bovengenoemde vereniging uitgekomen. 
 
 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan  
SC Doesburg om van onderstaand IBAN nummer bedragen af te schrijven 
betreffende de contributie volgens de lidmaatschapvoorwaarden. 
 
IBAN 
nummer:   
 
Naam:                                          . Datum:      . Handtekening:                 . 
 
Indien minderjarig mede ondertekening door ouder verzorger. 
 
Naam ouder verzorger:                                                                 . 
 
Datum:     .Handtekening:                                . 
 
 
 

NL          



Ik heb tevens kennis genomen van de opgaveprocedure en de gedragscode. 
 
Ik voel er wel wat voor om het team van mijn zoon of dochter te trainen en of te 
begeleiden/ondersteunen (zie opgave procedure). 
 
Naam: ____________________________________.                                                             
Telefoon vast:   ______. 
Telefoon mobiel:                                              . 
 
 
Opgave procedure. 
 
Vul het voorgaande formulier in en geef het af op het wedstrijdsecretariaat van het 
complex of e-mail het digitale formulier naar de ledenadministrateur Ricardo Hartjes 
via 

ledenadmin@sportclubdoesburg.nl 
 
Wanneer kan er gevoetbald worden ?  
Op het moment dat je het inschrijfformulier hebt ingeleverd kun je een aantal  
“proeftrainingen” meedoen. 
In deze periode wordt er bekeken in welk elftal je het beste past. 
 
Op het moment dat de inschrijving plus de daarbij behorende betalingen zijn verwerkt 
(automatische incasso) kan er ook daadwerkelijk aan wedstrijden worden 
meegedaan. 
Je wordt dan definitief bij een elftal ingedeeld. 
 
Net als bij zovele clubs zijn de mensen bij Sportclub Doesburg  vrijwilligers. 
Als ouder van een voetballend kind wordt er ook van u iets verwacht. 
Zoals:  

* Het vervoer van kinderen naar uitwedstrijden 
* Hand en span diensten bij eventuele te verrichten klusjes 
* ………… 
 

Het niet altijd even gemakkelijk om een leider en of trainer voor de verschillende 
teams te vinden. Mocht je hier iets voor voelen dan stellen wij dit bijzonder op prijs, 
want zonder leider en trainer is voetballen onmogelijk. 
Vind je het leuk om het team van zoon of dochter te trainen en of te leiden, vul dan je 
naam in op het opgave formulier. Leiden en trainen gebeurt vaak met meerdere 
mensen (en dat kunnen ook best moeders zijn). 
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Ook het afmelden dient schriftelijk te gebeuren. Op hetzelfde adres als de opgave. 

Afmelden voor 1 juli. Na die datum worden nieuwe contributies afgeschreven. 

Eenmaal afgeschreven bedragen worden niet meer teruggestort 



 
 
Gedragscode Sportclub Doesburg      
 
 
De KNVB heeft een steviger beleid ontwikkeld om excessen/calamiteiten in en rond 
de voetbalvelden de kop in te drukken. De bond treedt momenteel hard op tegen 
voetbalverenigingen waar agressie tegen scheidsrechters en assistent-
scheidsrechters, discriminatie, spelverruwing en onsportief gedrag (fysiek en verbaal) 
plaatsvinden. 
 
De straffen die de KNVB oplegt zijn niet mis. Het gaat om zware schorsingen, hoog 
oplopende geldboetes, het in mindering brengen van wedstrijdpunten en het terug 
zetten naar een lagere klasse of afdeling. 
In het ergste geval kan de KNVB de club royeren. 
 
Het bestuur van Sportclub Doesburg staat volledig achter dit beleid. In overleg met 
haar jeugdafdeling is besloten om bij het signaleren en aantreffen van genoemde 
overtredingen binnen onze vereniging zelf ook hard op te treden. 
Vooruitlopend op eventuele maatregelen van de KNVB worden passende straffen 
c.q. sancties opgelegd: 

 Er wordt consequent opgetreden tegen leden (trainers, leiders, spelers en 
ouders) die door hun gedrag de goede naam van Sportclub Doesburg in 
diskrediet brengen. 

 In geval van vernieling in en rond onze accommodatie worden verregaande 
maatregelen getroffen. De kosten worden verhaald op de daders. 

 
A. Algemene Richtlijnen. 
 

1. Het bestuur verlangt van leden van Sportclub Doesburg dat ze elkaar tijdig 
corrigeren wanneer zaken dreigen mis te gaan. Van leden wordt verwacht dat 
ze elkaar wijzen op de consequenties van negatief c.q. onsportief gedrag. 

 
2. Het bestuur bepaalt in geval van excessen of calamiteiten de strafmaat, bij de 

jeugdafdeling bepaalt dit in de eerste plaats de Jeugdcoödinator. 
 

3. Straffen en sancties kunnen worden opgelegd zonder dat de feiten formeel 
zijn geconstateerd door de scheidsrechter. 

 
4. Binnen 7 dagen na het begaan van een ernstig tot zeer ernstig feit kan het 

betrokken lid een gesprek aanvragen met het bestuur, voor de jeugd de 
Jeugdcoördinator van Sportclub Doesburg om de toedracht van het 
gepleegde feit toe te lichten. De trainer, leider of aanvoerder kan eveneens 
een toelichting op dit feit geven. 

 
5. De opgelegde straf en/of sanctie wordt zowel mondeling als schriftelijk 

meegedeeld aan het betrokken lid, bij jeugdleden worden ook de 
ouders/verzorgers op de hoogte gebracht. 

 
6. De opgelegde straf en/of sanctie gaat met onmiddellijke ingang in. 

 
7. Tegen de opgelegde straf en/of sanctie is geen beroep mogelijk. 



 
8. In geval van recidive, verzwarende  of verzachtende omstandigheden kan het 

bestuur afwijken van de volgorde van straffen en/of sanctie zoals die vermeld 
worden in C. 

 
9. De kosten in rekening gebracht door de KNVB voor de onder B a en b 

genoemde feiten moeten door het betrokken lid zelf worden betaald. 
 

10. De kosten in rekening gebracht door het bestuur  voor de onder B a t/m f 
genoemde feiten worden in rekening gebracht aan de ouders/verzorgers van 
een jeugdlid en aan een seniorenlid. 

 
 
B. Het plegen van een (zeer( ernstig feit. 
 
Hieronder wordt verstaan: 
a. De scheidsrechter en/of assistent scheidsrechter: 

1. beledigen. 
2. discrimineren. 
3. bedreigen. 
4. spuwen. 
5. trappen/raken.  
6. slaan/rakend.  

b. Een tegenstander. Als boven punt a1 t/m a6. 
c. Een medespeler voor, tijdens en na de training of wedstrijd. Als boven punt a1 t/m 

a6. 
d. Het plegen van vernielingen in, aan en rondom onze accommodatie of de 

accommodatie van de tegenpartij. 
e. Het bekladden van onze accommodatie of de accommodatie van de tegenpartij. 
f. Het plegen van diefstal in en rond onze accommodatie of in en rond de 

accommodatie van de tegenpartij. 
 

 
C. Straffen en/of sancties. 
 
De hieronder genoemde straffen en/of sanctie volgen op de onder B a t/m f 
genoemde feiten. 

1. B. a1 t/m a4: schorsing  van 2 bindende wedstrijden. 
2. B. a5 t/m a6: schorsing van 6 maanden. 
3. Bij een herhaling van B. a5 t/m a6 volgt er onmiddellijk een royement.(zie D) 
4. B. b1 t/m b4: schorsing van 2 bindende wedstrijden of een alternatieve straf. 
5. B. b5 t/m b6: schorsing van maximaal 5 bindende wedstrijden. 
6. Bij een herhaling van B. b5 t/m b6 volgt er een schorsing van maximaal 6 

maanden. 
7. Bij de derde maal van B. b5 t/m b6 volgt er onmiddellijk een royement. (zie D) 
8. B. c1 t/m c4: i.o.m. de trainer(s) wordt de straf bepaald. 
9. B. c5 t/m c6: schorsing van maximaal 5 bindende wedstrijden en ontzegging 

deelname aan de training i.o.m. de trainer(s). 
10. B. e: schorsing van maximaal 6 maanden of een alternatieve straf(afhankelijk 

van de ernst van het gepleegde feit) en betaling van de gemaakte kosten voor 
eventuele reiniging. 

11. Bij herhaling van B. e: volgt er onmiddellijk een royement. (zie D) 



12. B. f: schorsing van minimaal 5 wedstrijden of een alternatieve straf, afhankelijk 
van de ernst van het gepleegde feit kan er aangifte worden gedaan bij de 
politie.  

13. Bij herhaling van B. f: volgt er onmiddellijk een royement. (zie D) 
 
 
D. Royementsbepaling. 
 
De bij C (straffen en/of sancties) genoemde royementsmaatregel kent de volgende 
procedure. 
 
Nadat geconstateerd is dat betrokkenen bij herhaling een ernstig feit heeft gepleegd, 
ontvangt betrokkene van het bestuur een royementsbrief. Hierin wordt aangeven dat 
het bestuur overweegt betrokkene te royeren. Het betrokken lid mag tegen deze 
maatregel in beroep gaan binnen 1 maand na dagtekening van dit schrijven. 
Betrokkene is disciplinair gestraft (niet trainen en/of wedstrijden spelen) tot aan de 
eerstvolgende ledenvergadering met een maximale duur van 1 jaar. De algemene 
ledenvergadering beslist over het uiteindelijke royement. 
 
 
Bestuur Sportclub Doesburg  
 
 
 


