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1. Inleiding 
 

Het Bestuur van SV Nieuwkoop, hierna te noemen: het Bestuur, heeft in dit reglement vast 
gelegd welke omgangsvormen en principes binnen de vereniging worden gehanteerd en 
moeten worden nageleefd. Dit Normen en Waarden Reglement is dan ook primair 
opgesteld om in voorkomende gevallen te kunnen terugvallen op dat wat in dit kader 
schriftelijk is vastgelegd. 

 
Het doel van het reglement is tweeledig. Enerzijds is het gericht op het voorkomen van 
excessen (preventief) en daarnaast zullen de vastgelegde afspraken worden aangehaald 
wanneer in voorkomende gevallen gedrag wordt vertoond dat door het Bestuur niet wordt 
getolereerd (correctief). 

 
Het Bestuur geeft met het vaststellen van dit Normen en Waarden Reglement een 
nadrukkelijk signaal naar alle leden en bezoekers van de vereniging dat elke vorm van 
verbaal en/of fysiek geweld of intimidatie niet kan en niet wordt getolereerd. Bij inschrijving 
worden nieuwe leden in het inschrijfformulier op de hoogte gesteld van dit reglement en bij 
ondertekening van het inschrijfformulier verklaren zij kennis hebben genomen van de 
inhoud van dit reglement. 
 
Artikel 6.1.a van de statuten van SV Nieuwkoop stelt dat “in het algemeen strafbaar zal zijn 
zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten, reglementen en/of besluiten 
van organen waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad”. Wellicht ten 
overvloede wordt er op gewezen dat dit Normen en Waarden Reglement één van de 
reglementen is waarnaar in dit artikel van de statuten wordt verwezen. 

 
Het Normen en Waarden Reglement wordt 2 jaarlijks geëvalueerd in de laatste 
bestuursvergadering van het voetbalseizoen. Tijdens deze evaluatie zal het reglement waar 
nodig worden geactualiseerd naar aanleiding van ervaringen in voorafgaande 
verenigingsjaren. 
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2. Gedragsregels 
 

De in dit reglement vastgelegde gedragsregels zijn van toepassing op een ieder die namens 
of op het terrein van SV Nieuwkoop actief de sport bedrijft, als toeschouwer aanwezig is of 
een functie (ongeacht welke) bekleedt namens de vereniging. 

 
Doel van de activiteiten van SV Nieuwkoop is het (actief dan wel passief) beleven van plezier 
aan de voetbalsport. 

 
De volgende gedragsregels worden binnen SV Nieuwkoop gehanteerd. 

 
1. Er wordt met respect voor iedereen met elkaar omgegaan. Een ieder op wie dit 

reglement van toepassing is, onthoudt zich van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en 
fysiek geweld en molestatie van derden binnen dan wel buiten het voetbalspel. Ook 
(al dan niet goedmoedig bedoeld) pesten wordt niet getolereerd. 

 
2. Een verenigingslid is bekend met het vrijwilligersbeleid van SV Nieuwkoop waarin 

er onderscheid is tussen verenigingstaken en vrijwilligersfuncties. Ieder lid zal zijn 
taak/taken naar behoren uitvoeren. 

 
3. Een daartoe door een leider of trainer aangewezen verenigingslid draagt bij 

toerbeurt zorg voor het ordentelijk achterlaten van de door hem/haar en zijn/haar 
teamgenoten gebruikte kleedkamers (dit geldt ook bij uitwedstrijden!) en het in 
goede en nette staat houden van het clubgebouw en sportveldencomplex, inclusief 
de spelmaterialen. Alle afval dient gedeponeerd te worden in de daartoe bestemde 
afvalbakken. 

 
4. Een ieder heeft respect voor andermans eigendommen en is hoofdelijk aansprakelijk 

voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade c.q. vernieling. 
 

5. Een ieder dient zich qua alcoholgebruik te houden aan het bestuursreglement 
“Alcohol in sportkantines” van het NOC*NSF. 

 
6. Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen locaties. 

 
7. Een ieder draagt verantwoordelijkheid voor een juiste naleving van dit Normen en 

Waarden Reglement. Dit betekent dat men elkaar aanspreekt op overtreding van 
het Normen en Waarden Reglement of naar aanleiding van dit reglement 
opgelegde sancties. Daarnaast draagt iedereen zelf eigen verantwoordelijkheid 
voor naleving van het Normen en Waarden Reglement. 

 
De hierboven vermelde gedragsregels zijn niet limitatief. Dit betekent dat naast de 
hierboven specifiek omschreven gedragsregels ook andere in het maatschappelijk verkeer 
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gangbare gedragsregels niet overtreden mogen worden en, indien van toepassing, in 
aanmerking komen voor melding aan dan wel vaststelling door het Bestuur. 

 
Het Bestuur kan op geen enkele manier zelf aansprakelijk worden gesteld voor overtreding 
van het Normen en Waarden Reglement door verenigingsleden, bezoekers of personen die 
namens de vereniging een functie uitoefenen. 
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3. Sancties 
 

Bij incidenten binnen het veld volgt SV Nieuwkoop de uitspraken van de tuchtcommissie 
van de KNVB en de hierin opgelegde sancties. SV Nieuwkoop behoudt zich het recht voor 
om (aanvullende) sancties op te leggen bij incidenten binnen het veld - al dan niet 
gesanctioneerd door de KNVB - wanneer daartoe vanuit de normen en waarden aanleiding 
is. Onderstaand een overzicht van de binnen het Normen en Waarden Reglement 

omschreven incidenten en te hanteren sancties. 

 
Incidenten in het veld 

 

Omschrijving Sanctie bij eenmalig Sanctie bij herhaling 
(volgende sanctie) 

Belediging in woord en/of 
gebaar 

Berisping Uitsluiting van de 
eerstvolgende wedstrijd * 

Ernstige belediging (bijv. 
vloeken en/of verwensingen) 

Berisping Uitsluiting van de 
eerstvolgende drie 
wedstrijden. 

Intimidatie (dreigen met niet 
nader omschreven handelen)  

Berisping Uitsluiting van de 
eerstvolgende wedstrijd. * 

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

Berisping Uitsluiting van de 
eerstvolgende drie 
wedstrijden. 

Handtastelijkheden (trekken 
aan kleding, duwen etc.) 

Berisping Uitsluiting van de 
eerstvolgende wedstrijd. * 

Het gooien en/of trappen 
van voorwerpen naar 
anderen. 

Berisping Uitsluiting van de 
eerstvolgende drie 
wedstrijden. 

Het slaan en/of schoppen in 
de richting van anderen. 

Uitsluiting van de 
eerstvolgende drie 
wedstrijden 

Uitsluiting van de 
eerstvolgende zes 
wedstrijden. 

Mishandeling (zonder 
blijvend letsel) 

Schorsing voor de duur van 1 
jaar. 

Royement 

Ernstige mishandeling 
(blijvend letsel en/of 
ziekenhuisopname) 

Royement  

Seksuele intimidatie of 
vergelijkbaar ongewenste 
handelingen 

Royement  
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Incidenten buiten het veld 
 

Omschrijving Sanctie bij eenmalig Sanctie bij herhaling 
(volgende sanctie) 

Belediging in woord en/of 
gebaar 

Berisping Tijdelijke terrein ontzegging 
van twee weken. 

Ernstige belediging (bijv. 
Vloeken en/of verwensingen) 

Berisping Tijdelijke terrein ontzegging 
van vier weken. 

Intimidatie (dreigen met niet 
nader omschreven handelen) 

Berisping Tijdelijke terrein ontzegging 
van zes weken. 

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

Berisping Tijdelijke terrein ontzegging 
van tien weken. 

Handtastelijkheden (trekken 
aan kleding, duwen etc.) 

Berisping Tijdelijke terrein ontzegging 
van vier weken. 

Het gooien en/of trappen 
van voorwerpen naar 
anderen. 

Berisping Tijdelijke terrein ontzegging 
van vier weken. 

Het slaan en/of schoppen in 
de richting van anderen. 

Berisping Tijdelijke terrein ontzegging 
van vier weken. 

Mishandeling (zonder 
blijvend letsel) 

Schorsing voor de duur van 1 
jaar. 

Royement 

Ernstige mishandeling 
(blijvend letsel en/of 
ziekenhuisopname) 

Royement  

Seksuele intimidatie of 
vergelijkbaar ongewenste 
handelingen 

Royement  

Alcoholmisbruik (storend 
gedrag als gevolg van 
bovenmatige 
alcoholconsumptie) 

Berisping Tijdelijke terrein ontzegging 
van vier weken 

Drugsgebruik Tijdelijke terrein ontzegging 
van vier weken 

Tijdelijke terrein ontzegging 
van tien weken. 

Drugs dealen Schorsing voor de duur van 1 
jaar. 

Royement 

Roken op plaatsen waar dit 
niet is toegestaan. 

Berisping Tijdelijke terrein ontzegging 
van vier weken. 
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Vernieling van de 
accommodatie of 
andermans spullen. 

Schade wordt verhaald op de 
vernieler. 

 
Tijdelijke terrein ontzegging 
passend bij de ernst van de 
daad (door het Bestuur vast 
te stellen). 

Tijdelijke terrein ontzegging 
passend bij de ernst van de 
daad en de ernst van de 
eerdere daad/daden. 

Diefstal Bij diefstal wordt aangifte 
gedaan bij de politie. 

 
Tijdelijke terrein ontzegging 
van drie maanden. 

Tijdelijke terrein ontzegging 
van 1 jaar. 

 

 
Sanctie Uitleg 

Berisping Een correctieve opmerking, een directe c.q. 
extra wisselbeurt (bij veldincidenten), een 
kort opvoedkundig gesprek. 

Tijdelijke terrein ontzegging Het is de dader gedurende de opgelegde 
termijn van de terrein ontzegging niet 
toegestaan zich op het terrein van SV 
Nieuwkoop te bevinden. Indien van 
toepassing: zonder restitutie van de 
contributie. 

Schorsing Uitsluiting van deelname c.q. bijdrage aan 
verenigingsactiviteiten voor de bepaalde tijd. 
Indien van toepassing: zonder restitutie van 
de contributie. 

Royement Definitieve uitsluiting van deelname c.q. 
bijdragen aan verenigingsactiviteiten zonder 
restitutie van de contributie.  
Besluiten omtrent een royement worden op 
een bestuursvergadering besloten. 
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4. Uitvoering reglement 
 

Berispingen kunnen worden gegeven door vrijwilligersfunctionarissen, uitvoerders van 
verenigingstaken en bestuursleden. Tijdelijke terrein ontzeggingen, schorsingen en 
royement worden opgelegd door het dagelijks bestuur. 
 
Sancties bij herhaling worden opgelegd door het dagelijks bestuur. Trainers en leiders 
mogen sancties gemarkeerd met * opleggen.  
 
Alle overige overtredingen van de in dit reglement vastgelegde normen en waarden moeten 
bij het dagelijks bestuur (voorzitter/secretaris/penningmeester) worden gemeld. Het 
dagelijks bestuur rapporteert over opgelegde sancties in de eerstvolgende 
bestuursvergadering aan het bestuur. 


