
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fair Play beleid SV Laren ‘99 

SV Laren ‘99 
 plezier voor iedereen! 

Fair Play Commissie SV Laren ‘99 
Februari 2018 



1. Inleiding 
Fair Play, of in het Nederlands: ‘sportiviteit en respect’, heeft een sterk verhoogde aandacht 
binnen de sport en voetbalverenigingen in het bijzonder. 
 
Dit geldt ook voor SV Laren ’99. SV Laren ’99 wil dat alle betrokkenen bij SV Laren in een veilige 
omgeving kunnen sporten. SV Laren ’99 staat immers voor  ‘Plezier voor iedereen’. 
 
Om dit te kunnen borgen voert SV Laren ’99 een actief Fair Play beleid, waarmee zij aangeeft 
wat haar Fair Play regels zijn en wat bij SV Laren ’99 van alle betrokkenen wordt verwacht. 
 
SV Laren ’99 staat daarin niet alleen. Alle voetbalclus uit de Gooi- en Vechtstreek besteden veel 
aandacht aan Fair Play en sportiviteit en respect. Het zogenaamde Convenant, waarin alle clubs 
uit het Gooi en de Vechtstreek zijn vertegenwoordigd, heeft op dit gebied een aantal regels 
afgesproken. Deze regels zijn vastgelegd in de zogenaamde ‘Basis Elf’: 
 

 
 
 
 



 
 
 
Hieronder leggen wij verder uit wat het Fair Play beleid van SV Laren ’99  inhoudt.  
 
Wij kunnen daarbij niet genoeg benadrukken dat het naleven van normen en waarden binnen 
onze vereniging een collectieve verantwoordelijkheid is van álle betrokkenen op en rond onze 
velden!! 
 

2. Fair Play Beleid SV Laren ‘99 
SV Laren ’99 heeft een aantal formele instrumenten ter beschikking om haar Fair Play beleid te 
kunnen sturen: 
 

• In aanstellingsgesprekken van vrijwilligers wijst SV Laren ’99 op het belang van een 
veilige omgeving voor alle betrokkenen en de gedragsregels die daarbij gelden 

• Alle vrijwilligers bij SV Laren die direct contact hebben met minderjarigen dienen een 
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) specifiek gericht op de omgang met minderjarigen 
te overleggen 

• De contracten van de trainers bevatten een zogenaamde ‘code of conduct’ waarbij SV 
Laren ’99 aangeeft welk gedrag zij van haar trainers verwacht. Indien trainers zich 
structureel niet goed gedragen kan SV Laren ’99 het contract ontbinden 

• Een effectief sanctioneringsbeleid, waarbij SV Laren ’99 passende maatregelen kan 
nemen bij personen die de gedragsregels overtreden 

• SV Laren’99 beschikt over een vertrouwenscontactpersoon (VCP) waar mensen anoniem 
misstanden en ongewenst gedrag kunnen melden via 
vertrouwenscontactpersoon@svlaren99.nl 

 
Naast deze formele instrumenten, geeft SV Laren in operationele zin als volgt invulling aan haar 
Fair Play beleid: 
 

• Spelers van de voetballende teams geven elkaar voor en na de wedstrijd een hand 

• De scheidsrechter wijst bij aanvang van alle wedstrijden expliciet op de belangrijkste Fair 
Play regels 

• Het instellen van een Fair Play Bokaal, die het meest sportieve team van SV Laren aan 
het einde van het seizoen kan winnen. Scheidsrechters beoordelen per thuiswedstrijd 
het gedag van spelers en toeschouwers en waarderen dit op een schaal van 1-10. Het 
team dat gemiddeld gezien het beste scoort, wint de Fair Play Bokaal 

• Door het seizoen heen regelmatig aandacht aan Fair Play door: 
o Het opnemen van een ‘Fair  Play Spreuk van de Maand’ in onze periodieke 

nieuwsbrieven 
o Regelmatig te publiceren over Fair Play in onze nieuwsbrieven en op de site 
o Het organiseren van ludieke acties om Fair Play bij alle betrokkenen nog eens 

goed onder de aandacht te brengen 
 

3. Gedragsregels binnen SV Laren ‘99 
Voor een succesvol Fair Play beleid, zijn deze (formele) instrumenten natuurlijk niet afdoende. 
Uiteindelijk gaat het om het gedrag in de dagelijkse omgang met elkaar. Een structurele 
inbedding van Fair Play beleid dat preventief werkt en de kans op escalaties minimaliseert, 
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verlangt een breed gedragen bewustwording en medeverantwoordelijkheid van alle 
betrokkenen bij SV Laren ’99.  
 
Daarbij gelden als randvoorwaarden dat alle betrokkenen op of rond het veld: 

• op gelijke wijze en in gelijke omvang verantwoordelijk zijn voor de sfeer 

• zich realiseren dat winnen een doelstelling is, echter niet ten koste van alles 

• het voorbeeld geven aan elkaar, aan tegenstanders en aan omstanders 

• mensen en materialen respecteren 

• regels, beslissingen en maatregelen accepteren en nakomen 
 
Om te bevorderen dat wij sportief en respectvol met elkaar om gaan, maken wij een aantal 
basisafspraken over het gewenste gedrag binnen SV Laren ’99. Deze afspraken beogen concrete 
duiding te geven over wat wij over en weer van elkaar mogen verwachten. Het is nadrukkelijk 
niet uitputtend bedoeld. 
 
Gedrag van speler op het veld tijdens wedstrijden en trainingen 

• Speler is zich bewust dat gevoetbald wordt dankzij de inzet van vrijwilligers; 

• Speler is sportief, vertoont teamgeest, helpt en steunt zijn medespelers in het veld; 

• Speler toont respect voor alle betrokkenen en straalt een Fair Play benadering uit; 

• Speler toont respect voor spelbegeleiders/scheids- en grensrechters en accepteert altijd 
hun beslissing; 

• Speler toont respect voor leider/coach of trainer en accepteert altijd hun beslissing; 

• Speler is zich bewust van het risico op uitlokking tot (geweld)escalatie en verzoekt, bij 
toenemende dreiging, de leider/coach om een andere positie op het veld of wissel; 

• Speler is zuinig op alle beschikbaar gestelde materialen en voorzieningen. 
 
Overig gedrag van speler voor-, tijdens- en na de wedstrijd en training 

• Speler neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden; 

• Speler is minimaal 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig; 

• Speler is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig; 

• Speler meldt zich bij verhindering tijdig af bij coach/leider of trainer; 

• Speler klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit; 

• Speler helpt mee met schoonmaken van de kleedkamer; 

• Speler meldt schade aan leider/coach of verenigingsvertegenwoordiger; 

• Speler geeft waardevolle spullen in bewaring bij de trainer of begeleider; 

• Speler helpt mee met het verzamelen van materialen na de wedstrijd of training; 

• Speler helpt mee om het sportcomplex schoon te houden. 
 
Gedrag van spelbegeleiders/scheids- en grensrechters op het veld tijdens wedstrijden 

• Spelbegeleiders/scheids- en grensrechters zijn zich bewust dat zij negatieve invloed 
kunnen hebben op het wedstrijdverloop en daarmee risico’s op (geweld)escalatie kunnen 
laten toenemen; 

• Spelbegeleiders/scheids- en grensrechters gebruiken gezond verstand en zorgen ervoor 
dat het spelplezier niet verloren gaat door overdadig ingrijpen; 

• Spelbegeleiders/scheids- en grensrechters houden zich aan de KNVB reglementen en 
beoordelen onpartijdig en objectief; 



• Spelbegeleiders/scheids- en grensrechters zijn beslist, objectief en beleefd bij het 
constateren- en corrigeren van fouten. 

 
Noot: Bij ‘Risicowedstrijden’ zal SV Laren een KNVB scheidsrechter aanvragen om 
escalatierisico’s te beperken. 
 
Gedrag van leider/coach voorafgaand-, tijdens- en na de wedstrijden 

• Leider/coach is zich bewust van verantwoordelijkheid voor sportief- en fatsoenlijk gedrag 
van zijn/haar team, zowel op het veld als elders op het sportcomplex; 

• Leider/coach van jeugdteam is zich bewust van pedagogische verantwoordelijkheid en kan 
gepast corrigerend optreden; 

• Leider/coach fungeert als gastheer namens de vereniging, ontvangt de coach/leider van 
tegenpartij voor de wedstrijd (bij voorkeur in het wedstrijdsecretariaat) en attendeert 
deze op het Fair Play beleid en de gedragsregels van/bij SV Laren ’99; 

• Leider/coach is dé Fair Play vertegenwoordiger van SV Laren ’99  

• Leider/coach neemt de spelbegeleider/scheidsrechter van SV Laren ’99 altijd in 
bescherming indien dit nodig blijkt; 

• Leider/coach rapporteert altijd na elke wedstrijd aan de Fair Play Commissie over 
incidenten op gebied van sportief en fatsoenlijk gedrag; 

• Leider/coach zorgt voor toezicht in de kleedkamer, zowel ‘uit’ als ‘thuis’; 

• Leider/coach is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden en 
verzorgt het invullen en afhandelen van het wedstrijdformulier. 

 
Gedrag en verantwoordelijkheid van trainers tijdens trainingen 

• Trainer is zich bewust dat de basis voor het Fair Play wedstrijdgedrag wordt gelegd tijdens 
de trainingen; 

• Trainer motiveert, stimuleert en coacht de spelers om sportieve doelstellingen te 
realiseren, maar geeft altijd prioriteit aan sportief en fatsoenlijk gedrag; 

• Trainer communiceert positief- en/of ongepast gedrag van spelers tijdens trainingen aan 
de Fair Play Commissie, die vervolgens passende actie onderneemt en desgewenst 
persoonlijk contact opneemt met speler en/of ouders/verzorgers; 

• Trainer kan spelers (kortstondig) uitsluiten van trainingsdeelname. Met oog op 
verantwoordelijkheid en toezicht, worden jeugdspelers dan verwezen naar de dug-out. 

 
Gedrag van ouders/verzorgers, supporters en omstanders rond het veld 

• Allen zijn zich bewust van hun medeverantwoordelijkheid voor de sfeer en cultuur bij de 
vereniging SV Laren ’99 en hun ambassadeursrol tijdens uitwedstrijden; 

• Allen hebben een voorbeeldfunctie en tonen respect voor alles en iedereen op- en rond 
het veld; 

• Allen letten op taalgebruik, schreeuwen niet en stralen een positieve grondhouding uit; 

• Allen zijn opvoedkundig bezig en kunnen gepast corrigerend optreden, maar bemoeien 
zich nooit met de inhoudelijke aspecten van het wedstrijdverloop; 

• Allen respecteren beslissingen van spelbegeleiders/scheids- en grensrechters en vallen 
deze publiekelijk niet af; 

• Allen respecteren beslissingen en de mening van de leider/coach en vallen deze 
publiekelijk niet af; 

• Allen zijn goede supporters en moedigen positief aan; 



• Als de situatie en sfeer het toelaat, spreken supporters elkaar conflict-mijdend aan op 
‘ongepaste aanmoediging’. 

 
4. Sanctiebeleid SV  Laren ‘99 

SV Laren ’99 hanteert het sanctiebeleid van de KNVB als uitgangspunt voor haar eigen 
sanctiebeleid1. 
 
Voor wat betreft de sanctionering, onderscheidt SV Laren de volgende situaties: 
 

a. De spelbegeleider of scheidsrechter heeft via het wedstrijdformulier een officiele 
melding van het incident/de overtreding gedaan. Op basis hiervan heeft de 
Tuchtcommissie KNVB een uitspraak gedaan en een sanctie opgelegd. SV Laren ’99 
volgt in beginsel de door de KNVB  opgelegde sanctie; 

b. De spelbegeleider of scheidsrechter heeft geen officiele melding van het incident/de 
overtreding gedaan. Het incident is intern bij SV Laren gemeld. SV Laren ’99 zal dan op 
eigen initiatief een sanctie opleggen, waarbij de de sancties van de KNVB leidend zijn; 

c. In de situatie dat de KNVB weliswaar een sanctie heeft opgelegd c.q. in de situatie dat 
in situatie b de sanctiebepalingen van de KNVB niet volstaan, behoudt SV  Laren ’99 zich 
het recht voor om bij zeer grove overtredingen en incidenten een (additionele) 
clubsanctie op te leggen.  

 
Bij escalatie2, in de situatie dat SV Laren op eigen initiatief een sanctie zal opleggen, zal het 
volgende proces worden gevolgd: 
 

• tijdens een z.g. hoorzitting waarbij de overtreder aanwezig is, zal de Fair Play Commissie 
zich verdiepen in de aanleiding en omstandigheden rondom het incident; 

• De Fair Play Commissie adviseert vervolgens het Bestuur van SV Laren ‘99 een sanctie op 
te leggen op basis van de  sanctiebepalingen van de KNVB (situatie b) c.q. indien deze 
niet volstaan een (additionele) clubsanctie op te leggen (situatie c); 

• Het bestuur van SV Laren ’99  besluit formeel over de op te leggen sanctie en zal de 
betrokken perso(o)n(en) hiervan in kennis stellen. 

 
  

                                                
1 De sancties van SV Laren ’99 kunnen nooit conflicteren met de KNVB reglementen en -sancties. Bij twijfel zijn de KNVB regels 

leidend. 
2 Indien onomstotelijk en objectief is vastgesteld  dat een ouder/verzorger of anders aan een speler gelieerde persoon zich ernstig 

heeft misdragen, kan de Fair Play Commissie het Voetbalbestuur adviseren de speler een sanctie op te leggen. 



 
  
 
Bijlage: Sanctieoverzicht tuchtzaken amateurvoetbal KNVB 
 
Daad/gedrag 
Beledigen, discrimineren, bedreigen, spugen van de spelbegeleider, scheids- en/of 
grensrechter, een (tegen)speler, trainer, supporter van de tegenstander 
 
Sanctie 
schelden: schorsing van 2 tot 4 wedstrijden 
bedreigen: schorsing van 4 tot 6 wedstrijden  
spuwen: niet raak: schorsing van 3 tot 6 wedstrijden, raak: schorsing 7 tot 10 wedstrijden 
 
Daad/gedrag 
Trappen, slaan van spelbegeleider, scheidsrechter en/of assistent-scheidsrechter 
 
Sanctie 
niet raak: schorsing 4 tot 8 wedstrijden 
raak: schorsing 7 tot 10 wedstrijden 
 
 
-> Indien letsel tot gevolg hebbende: tevens namens de vereniging aangifte bij de politie. 
 
Daad/gedrag 
Trappen, slaan van een (tegen)speler, en/of begeleider, trainer, supporter van tegenstander 
 
Sanctie 
niet raak: schorsing 3 tot 6 wedstrijden 
raak: schorsing van 6 tot 10 wedstrijden. 
 
-> Indien letsel tot gevolg hebbende: tevens namens de vereniging aangifte bij de politie en 

royement als lid van de vereniging.   
 
Daad/gedrag 
Plegen van vernielingen in-, aan- en rondom de accommodatie van sv Laren’99 of van de 
tegenpartij en/of aan door de vereniging geleende of gebruikte goederen (waaronder 
vervoermiddelen) 
 
Sanctie 
Altijd:  Direct aangifte bij de politie en vergoeding aangerichte schade3. 
Eerste keer: Schorsing van 3 tot 6 wedstrijden 

Melding aan bureau HALT (indien het een jeugdlid betreft).  
Tweede keer: Royement als lid van de vereniging.  

                                                
3 Bij schade door vernieling dient de dader zich zelfstandig te melden bij de leider/coach of een verenigingsvertegenwoordiger. 

Zolang de dader niet bekend is wordt het team collectief verantwoordelijk gehouden en wordt deelname aan wedstrijden en 
trainingen voor het gehele team opgeschort. 


