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Richtlijnen sancties 
 
Zoals in hoofdstuk 4.1, Inleiding / werkwijze bij conflicten, van het beleidsplan Normen en Waarden al 
is aangegeven is door de commissie Normen en Waarden voor het gedrag buiten wedstrijden een aantal 
richtlijnen opgesteld ten aanzien van de sanctiemaatregelen zoals door de diverse “leidinggevenden” 
toegepast kunnen worden. Tijdens wedstrijden gelden de bekende of afgesproken spelregels zoals 
vastgesteld door de KNVB. Deze spelregels zijn terug te vinden op de website van de KNVB 
(http://www.knvb.nl/watdoenwe/spelregelsenreglementen). Afhankelijk van de zwaarte van de 
overtreding kan de sanctie opgelegd worden door de trainer / leider, de groepscoördinator, de 
jeugdcommissie en/of het bestuur. Het sanctiebeleid dient te worden toegepast gedurende het uitoefenen 
van activiteiten in verenigingsverband. Op de hiernavolgende bladzijden zijn de diverse 
sanctiemaatregelen terug te vinden. Er wordt van uit gegaan dat opgelegde sancties worden opgevolgd, 
ook wanneer dit betekent dat het eigen team hierdoor benadeeld wordt. 
Ook kan gekozen worden voor een alternatieve straf, hierbij dient de alternatieve straf qua zwaarte wel 
overeenkomstig de in de richtlijn vermelde sanctie te zijn. 
 
De commissie Normen en Waarden beseft zich dat een zekere mate van subjectiviteit bij het vaststellen 
van de overtredingen niet vermeden kan worden. Hierbij wordt uitgegaan van het normbesef van diegene 
die de overtreding vaststelt. Het sanctie beleid dient door het seizoen heen toegepast te worden, het is 
niet de bedoeling dat na elke wedstrijd “de teller weer op nul gezet wordt”. Uiteindelijk is het de 
bedoeling dat van een duidelijk sanctiebeleid een preventieve werking uit gaat. 
 
Daar SV Nootdorp een voetbalvereniging is zal overmatig alcoholgebruik en roken niet geaccepteerd 
worden, bij vermeend drugsgebruik wordt ten allen tijde een controle uitgevoerd onder auspiciën van 
de KNVB. 
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Richtlijnen sanctiebeleid leiders, trainers en groepscoördinatoren 
Belediging in woord en / of gebaar 
Pesten, wangedrag, onverantwoord gedrag 
(schelden en / of vloeken) 

1e overtreding: berisping 
2e overtreding: (extra) reservebeurt 
3e overtreding: uitsluiting voor deelname aan de 
eerstvolgende wedstrijd 
4e overtreding: melding jeugdcommissie 

Het overtreden van de gedragsregels voor spelers 
anders dan specifiek genoemd bij andere 
omschrijvingen 

1e overtreding: berisping 
2e overtreding: (extra) reservebeurt 
3e overtreding: uitsluiting voor deelname aan de 
eerstvolgende wedstrijd 
4e overtreding: melding jeugdcommissie 

Verbaal geweld  
(ernstige belediging, spugen en / of racistische 
taal) 

1e overtreding: uitsluiting voor deelname aan de 
eerstvolgende wedstrijd 
2e overtreding: melding jeugdcommissie 

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

1e overtreding: uitsluiting voor deelname aan de 
eerstvolgende wedstrijd 
2e overtreding: melding jeugdcommissie 

Gewelddadig handelen 
Handtastelijkheden 
(trekken aan kleding, wegduwen, etc.) 

1e overtreding: berisping 
2e overtreding: (extra) reservebeurt 
3e overtreding: melding jeugdcommissie 

Het gooien en / of trappen van voorwerpen naar 
anderen 

1e overtreding: uitsluiting voor deelname aan de 
eerstvolgende wedstrijd 
2e overtreding: melding jeugdcommissie 

Slaan en / of schoppen in de richting van anderen 1e overtreding: uitsluiting voor deelname aan de 
eerstvolgende wedstrijd 
2e overtreding: melding jeugdcommissie 

Bewuste mishandeling 
Mishandeling 
(geen blijvend letsel) 

1e overtreding: melding jeugdcommissie 
Ernstige mishandeling ***) 
(blijvend letsel en / of ziekenhuisopname) 

1e overtreding: melding jeugdcommissie 
Seksuele intimidatie of vergelijkbare ongewenste 
handelingen ***) 

1e overtreding: melding jeugdcommissie 
Overig 
Niet verschijnen op training zonder af te melden 1e overtreding: (extra) reservebeurt 

2e overtreding: melding jeugdcommissie 
Niet op komen dagen voor een wedstrijd zonder 
af te melden of zonder geldige reden 

1e overtreding: (extra) reservebeurt 
2e overtreding: melding jeugdcommissie 

Ongeoorloofd gedrag tijdens trainingen 1e overtreding: verwijdering van de training en 
een extra reservebeurt. 
2e overtreding: melding jeugdcommissie 

Ongeoorloofd gedrag tijdens wedstrijden *1) 1e overtreding: (extra) reservebeurt 
2e overtreding: melding jeugdcommissie 

Alcoholgebruik 
(overmatige alcoholconsumptie)  

1e overtreding: berisping 
2e overtreding: (extra) reservebeurt 
3e overtreding: melding jeugdcommissie 

Drugsgebruik 1e overtreding: melding jeugdcommissie 
 
*1): Tijdens wedstrijden gelden de bekende of afgesproken spelregels zoals vastgesteld door de KNVB. 
Deze spelregels zijn terug te vinden op de website van de KNVB 
(http://www.knvb.nl/watdoenwe/spelregelsenreglementen). 
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Roken 
(tijdens uitoefening spel / functie) 

1e overtreding: berisping 
2e overtreding: (extra) reservebeurt 
3e overtreding: melding jeugdcommissie 

Vernieling 1e overtreding: melding jeugdcommissie 
Diefstal *) 1e overtreding: melding jeugdcommissie 
Dopinggebruik **) 1e overtreding: melding jeugdcommissie 

 
*) Bij diefstal wordt aangifte gedaan bij de politie. 
**) Het testen op doping geschiedt onder auspiciën van de KNVB. 
***) Het slachtoffer zal geadviseerd worden om aangifte te doen bij de politie. 
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Richtlijnen sanctiebeleid jeugdcommissie 
Belediging in woord en / of gebaar 
Pesten, wangedrag, onverantwoord gedrag 
(schelden en/of vloeken) 

1e melding: minimaal 1 wedstrijd schorsing 
2e melding: minimaal 2 wedstrijden schorsing 
3e melding: melding  bestuur 

Het overtreden van de gedragsregels voor spelers 
anders dan specifiek genoemd bij andere 
omschrijvingen 

1e melding: minimaal 1 wedstrijd schorsing 
2e melding: minimaal 2 wedstrijden schorsing 
3e melding: melding bestuur 

Verbaal geweld  
(ernstige belediging, spugen en / of racistische 
taal) 

1e melding: minimaal 1 wedstrijd schorsing 
2e melding: minimaal 2 wedstrijden schorsing 
3e melding: melding bestuur 

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

1e melding: minimaal 1 wedstrijd schorsing 
2e melding: minimaal 2 wedstrijden schorsing 
3e melding: melding bestuur 

Gewelddadig handelen 
Handtastelijkheden 
(trekken aan kleding, wegduwen, etc.) 

1e melding: minimaal 1 wedstrijd schorsing 
2e melding: minimaal 2 wedstrijden schorsing 
3e melding: melding bestuur 

Het gooien en / of trappen van voorwerpen naar 
anderen 

1e melding: minimaal 1 wedstrijd schorsing 
2e melding: minimaal 2 wedstrijden schorsing 
3e melding: melding bestuur 

Slaan en / of schoppen in de richting van anderen 1e melding: minimaal 1 wedstrijd schorsing 
2e melding: minimaal 2 wedstrijden schorsing 
3e melding: melding bestuur 

Bewuste mishandeling 
Mishandeling 
(geen blijvend letsel) 

1e melding: melding bestuur 
Ernstige mishandeling ***) 
(blijvend letsel en / of ziekenhuisopname) 

1e melding: melding bestuur 
Seksuele intimidatie of vergelijkbare ongewenste 
handelingen ***) 

1e melding: melding bestuur 
Overig 
Niet verschijnen op training zonder af te melden 1e melding: minimaal 1 wedstrijd schorsing 

2e melding: minimaal 2 wedstrijden schorsing 
3e melding: melding bestuur 

Niet op komen dagen voor een wedstrijd zonder 
af te melden of zonder geldige reden 

1e melding: minimaal 1 wedstrijd schorsing 
2e melding: minimaal 2 wedstrijden schorsing 
3e melding: melding bestuur 

Ongeoorloofd gedrag tijdens trainingen 1e melding: minimaal 2 wedstrijden schorsing 
2e melding: melding bestuur 

Ongeoorloofd gedrag tijdens wedstrijden ****) 1e melding: minimaal 1 wedstrijd schorsing 
2e melding: minimaal 2 wedstrijden schorsing 
3e melding: melding bestuur 

Alcoholgebruik 
(overmatige alcoholconsumptie) 

1e melding: minimaal 2 wedstrijden schorsing 
2e melding: melding bestuur 

Drugsgebruik 1e melding: melding bestuur 
Roken 1e melding: minimaal 2 wedstrijden schorsing 

2e melding: melding bestuur 
Vernieling 1e melding: melding bestuur 
Diefstal *) 1e melding: melding bestuur 
Dopinggebruik **) 1e melding: melding bestuur 

 
 
*) Bij diefstal wordt aangifte gedaan bij de politie. 
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**) Het testen op doping geschiedt onder auspiciën van de KNVB. 
***) Het slachtoffer zal geadviseerd worden om aangifte te doen bij de politie. 
****) Tijdens wedstrijden gelden de bekende of afgesproken spelregels zoals vastgesteld door de 

KNVB. Deze spelregels zijn terug te vinden op de website van de KNVB 
(http://www.knvb.nl/watdoenwe/spelregelsenreglementen). 
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Richtlijnen sanctiebeleid bestuur 
Belediging in woord en / of gebaar 
Pesten, wangedrag, onverantwoord gedrag 
(schelden en / of vloeken) 

1e melding: minimaal 4 wedstrijden schorsing  
Het overtreden van de gedragsregels voor spelers 
anders dan specifiek genoemd bij andere 
omschrijvingen 

1e melding: minimaal 4 wedstrijden schorsing 

Verbaal geweld  
(ernstige belediging, spugen en / of racistische 
taal) 

1e melding: minimaal 4 wedstrijden schorsing 

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

1e melding: minimaal 4 wedstrijden schorsing 

Gewelddadig handelen 
Handtastelijkheden 
(trekken aan kleding, wegduwen, etc.) 

1e melding: minimaal 4 wedstrijden schorsing 
Het gooien en / of trappen van voorwerpen naar 
anderen 

1e melding: minimaal 4 wedstrijden schorsing 
Slaan en / of schoppen in de richting van anderen 1e melding: minimaal 4 wedstrijden schorsing 
Bewuste mishandeling 
Mishandeling 
(geen blijvend letsel) 

1e melding: minimaal 6 wedstrijden schorsing 
Ernstige mishandeling ***) 
(blijvend letsel en / of ziekenhuisopname) 

1e melding: royement 
Seksuele intimidatie of vergelijkbare ongewenste 
handelingen ***) 

1e melding: minimaal 6 wedstrijden schorsing 
Overig 
Niet verschijnen op training zonder af te melden 1e melding: minimaal 4 wedstrijden schorsing 
Niet op komen dagen voor een wedstrijd zonder 
af te melden of zonder geldige reden 

1e melding: minimaal 4 wedstrijden schorsing 
Ongeoorloofd gedrag tijdens trainingen 1e melding: minimaal 4 wedstrijden schorsing  
Ongeoorloofd gedrag tijdens wedstrijden ****) 1e melding: minimaal 4 wedstrijden schorsing 
Alcoholgebruik 
(overmatige alcoholconsumptie) 

1e melding: minimaal 4 wedstrijden schorsing 
Drugsgebruik 1e melding: waarschuwing 

2e melding: royement 
Roken 1e melding: minimaal 4 wedstrijden schorsing 
Vernieling 1e melding: minimaal 4 wedstrijden schorsing 
Diefstal *) 1e melding: waarschuwing 

2e melding: royement 
Dopinggebruik **) 1e melding: Bij een positieve uitslag en contra-

expertise wordt een spelend lid uitgesloten van 
alle verenigingsactiviteiten in afwachting van de 
KNVB sanctie. 

 
*) Bij diefstal wordt aangifte gedaan bij de politie. 
**) Het testen op doping geschiedt onder auspiciën van de KNVB. 
***) Het slachtoffer zal geadviseerd worden om aangifte te doen bij de politie. 
****) Tijdens wedstrijden gelden de bekende of afgesproken spelregels zoals vastgesteld door de 

KNVB. Deze spelregels zijn terug te vinden op de website van de KNVB 
(http://www.knvb.nl/watdoenwe/spelregelsenreglementen). 

  


