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Lid worden/zijn van VV ONA is een vrijwillige keuze. Met deze keuze conformeer je je aan de regels 

van ONA zoals ze in dit document zijn neergelegd en respecteer je deze regels.  
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1. INLEIDING  

  
Voetbal is een sport, waar veel mensen plezier aan beleven. Maar net als elders in de samenleving 

gebeuren er op of rond het voetbalveld wel eens dingen, die niet de bedoeling zijn. VV ONA wil, net 

als de KNVB, dat haar voetballers en alle betrokkenen zich goed gedragen.  

  
Dit reglement heeft tot doel te beschrijven wat de gedragsregels zijn binnen VV ONA, hoe die regels 

gehandhaafd worden door de Commissie Normen en Waarden, hoe die commissie daarbij te werk 

gaat en welke sancties de commissie kan toepassen. 

 

Uitgangspunt voor dit reglement is ook de KNVB Handleiding Tuchtzaken Amateurvoetbal, die 

jaarlijks wordt uitgegeven. In die handleiding staat een aantal lijsten met sancties. De Commissie 

Normen en Waarden van VV ONA baseert zich in haar werk op die sancties. Meer hierover in 

hoofdstuk 3.  

  

2. GEDRAGSREGELS  
  
Of het nu gaat om degene die actief zijn/haar sport bedrijft, of bij VV ONA te gast is als speler of 

toeschouwer, of als functionaris in dienst is van VV ONA of als vrijwilliger: iedereen moet plezier 

kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit betekent dat de leden van VV ONA er voor hebben gekozen 

om met elkaar afspraken te maken over hoe we met elkaar omgaan. Deze ‘normen en waarden’ voor 

ons handelen en de belofte deze na te komen zijn in dit hoofdstuk vastgelegd en hebben betrekking 

op:  

- een ieder die zich binnen VV ONA of op het terrein beweegt, zoals leden, niet leden, 

ouders/verzorgers, begeleiders en officials (bijvoorbeeld leiders, trainers, grensrechters), 

sponsors, toeschouwers en bezoekers  

- gedragingen zowel binnen als buiten de accommodatie van VV ONA, die het imago van VV 

ONA kunnen beschadigen  

  
Onderscheiden worden: algemene voor iedereen geldende gedragsregels (2.1), specifieke 

gedragsregels voor spelers (2.2), specifieke gedragsregels voor ouders en verzorgers van jeugdleden 

(2.3), specifieke gedragsregels voor begeleiders (2.4) en specifieke gedragsregels voor alle 

toeschouwers (2.5).  

  
2.1 Algemene gedragsregels  

A. We behandelen elkaar gelijk en respectvol, ongeacht religie, huidskleur, sekse of seksuele 

voorkeur  

B. Een ieder is aanspreekbaar op zijn/haar gedrag  

C. We tonen respect voor elkaar, voor de accommodatie(s) en de materialen van de vereniging  

D. We zorgen met elkaar voor een plezierig en veilig sportklimaat  

E. Iedereen dient zich te onthouden van ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie of ander 

seksueel grensoverschrijdend gedrag  

F. Iedereen dient zich te onthouden van fysiek en verbaal geweld, onbehoorlijk taalgebruik en 

andere vormen van individueel en collectief wangedrag dan wel onfatsoenlijk gedrag  

v.v. ONA reglement Normen en Waarden seizoen 2018/2019 pagina 2/8  



G. Pestgedrag en intimidatie worden niet getolereerd  

H. Wie door de vereniging of de KNVB een sanctie krijgt opgelegd in geval van een overtreding 

is verplicht zich aan deze sanctie te houden  

I. Iedereen kan bij constatering van overtreding van de gedragsregels een melding doen bij de 

Commissie Normen & Waarden via mail aan normenenwaarden@vvona.org 

 

2.2 Specifieke gedragsregels voor spelers  

A. Respecteer je teamgenoten, trainer, leider, scheidsrechter en andere betrokkenen  

B. Tijdens de wedstrijden en training worden de instructies van de trainer(s) opgevolgd. Niet 

opvolgen leidt tot een feitelijke melding in het Speler Volg Systeem 

C. Spelen gebeurt volgens de wedstrijdregels  

D. Aanvaard de beslissing van de scheidsrechter en luister naar de trainer / leider  

E. Gedraag je sportief in en buiten het veld  

F. Schelden en vloeken wordt niet geaccepteerd  

G. Na de wedstrijd wordt er gedoucht en laten we de kleedkamers netjes achter.  

H. De aanvoerder vervult een voorbeeldfunctie  

  
2.3 Specifieke gedragsregels voor ouders en verzorgers van jeugdleden  

A. Voor minderjarigen geldt dat ouders/verzorgers verantwoordelijk zijn voor het gedrag van 

het kind  

B. Zorg dat je kind altijd op tijd aanwezig is bij alle trainingen en wedstrijden  

C. Er wordt van ouders/verzorgers verwacht dat deze een bijdrage leveren aan het vervoer van 

het team naar uitwedstrijden. Dit geldt niet als vrijwilligersbijdrage  

D. Tijdig afmelden voor een wedstrijd is verplicht. Te laten afmeldingen leiden tot een 

registratie in het Speler Volg Systeem  

E. Respecteer beslissingen van de scheidsrechter en de trainer/leider  

F. Let op je taalgebruik, je hebt een voorbeeldfunctie naar je kind en haar/zijn teamgenoten. 

Schelden, vloeken, etc. wordt niet geaccepteerd  

G. Onderschrijf en werk mee aan de regels die voor spelers gelden  

H. Erken de waarde en het belang van vrijwilligers; zij geven je kind de mogelijkheid hun sport te 

beoefenen  

  
2.4 Specifieke gedragsregels voor begeleiders (leiders, trainers, coaches)  
Algemeen  

A. Leiders, trainers en coaches hebben een bijzondere verantwoordelijkheid van het gedrag van 

hun team  

B. Van leiders, trainers en coaches wordt verwacht dat hun gedrag een positieve invloed heeft 

op het gedrag van het team  

C. Kies een aanvoerder die een voorbeeldfunctie kan vervullen  

  
Voor de wedstrijd  

D. Vanaf de verzameltijd ligt de verantwoordelijkheid voor het gedrag van het team bij de 

begeleiding  

E. Zorg voor inname van waardevolle spullen, zorg ervoor dat de spelers zich normaal gedragen 

(geen vernielingen, schelden, discriminatie, pestgedrag, etc.), maak duidelijk dat spelers die 

v.v. ONA reglement Normen en Waarden seizoen 2018/2019 pagina 3/8  

mailto:normenenwaarden@vvona.org


zich daar wel schuldig aan maken niet zullen spelen in een (deel van de) wedstrijd of 

deelnemen aan de training en pas deze regel consequent toe  

  
Tijdens de wedstrijd  

F. Respecteer beslissingen van de scheidsrechter  

G. Gebruik normaal taalgebruik, ga niet ordinair schreeuwen (je hebt een voorbeeldfunctie)  

H. Spelers die bewust wangedrag vertonen dienen direct te worden gewisseld (ook indien de 

scheidsrechter het voorval ontgaan is en de speler dus niet met een rode kaart is bestraft, 

ook indien er geen wissels beschikbaar zijn). Het feit dient worden vastgelegd in het Speler 

Volg Systeem  

I. Sancties dienen altijd worden vastgelegd in het Speler Volg Systeem  

  
Na de wedstrijd  

J. Zorg er voor dat de spelers zich (ongeacht het wedstrijdverloop en het resultaat) normaal 

gedragen (geen vernielingen, schelden, discriminatie, etc.)  

K. Verlies nooit je zelfbeheersing (je hebt een voorbeeldfunctie)  

L. Laat spelers buiten hun voetbalschoenen schoonmaken en zorg er voor dat de kleedkamer 

binnen een half uur na de wedstrijd/training netjes wordt achtergelaten  

  
2.5 Spelregels voor alle toeschouwers  

A. Moedig gerust aan, maar blijf positief. Let op je taalgebruik en houd kritiek voor je  

B. Blijf achter de hekken, kom niet op het veld  

C. Bemoei je niet met de coaching en met de wedstrijdleiding  

D. Elke vorm van agressie, discriminatie of (verbaal) geweld is uit den boze  

  

   
3. COMMISSIE NORMEN EN WAARDEN  
  
3.1 Algemeen  
De Commissie Normen en Waarden van VV ONA is een door de vereniging ingestelde onafhankelijke 

commissie. De commissie heeft tot doel er voor te zorgen dat VV ONA en haar leden zich houden aan 

de volgende regels: de KNVB regels, de eigen ONA regels en de in Nederland algemeen aanvaarde 

gedragsregels.  

  
De commissie doet dit door correctief beleid te ontwikkelen om ongewenst gedrag tegen te gaan. 

ONA geeft een ieder dan ook de gelegenheid een incident met betrekking tot ongewenst gedrag of 

overtreding van de gedragsregels aan de commissie te melden.  

 

Verder onderhoudt de commissie de monitoring van het Speler Volg Systeem. De commissie zal 

actief ouders/verzorgers van jeugdspelers waarvan een notitie is gemaakt in het systeem benaderen. 

Zie verder hoofdstuk 4. 

  
Zoals in hoofdstuk 1 al gezegd, baseert de commissie zich hierbij mede op de KNVB Handleiding 

Tuchtzaken Amateurvoetbal, die geregeld wordt bijgewerkt. Daar wijkt de commissie op twee 

punten van af:  
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1. Een deel van de sancties uit de KNVB handleiding is namelijk niet bruikbaar voor VV ONA. Het 

betreft bijvoorbeeld de mogelijkheid om boetes op te leggen. Ook gebruikt de Commissie 

Normen en Waarden geen schikkingsvoorstellen, waar de KNVB die wel gebruikt.  

2. De Commissie Normen en Waarden gebruikt naast de KNVB sancties ook  ‘alternatieve sancties’. 

In Hoofdstuk 4 wordt nader op de sanctionering ingegaan.  

De commissie valt direct onder het hoofdbestuur van VV ONA, de uitspraken van de commissie 

zijn bindend, hier kan geen bezwaar tegen worden gemaakt, behoudens de door de statuten 

voorgeschreven beroepsmogelijkheden.  

  
3.2 Samenstelling van de commissie  
De commissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden waarvan 1 voorzitter. Streven is om de 

commissie samen te stellen uit de diverse geledingen binnen de vereniging (jeugd (ouder van een 

jeugdspeler), senioren, technische staf etc.). De leden worden benoemd door het hoofdbestuur.  

  
3.3 Werkwijze van de commissie  
  
3.3.1 Melding  

A. De commissie komt in actie bij meldingen van overtredingen van de vastgestelde 

gedragsregels. De commissie kan daarnaast ook zelf, zonder dat er een officiële melding 

heeft plaatsgevonden, besluiten een casus ter hand te nemen  

B. Iedereen kan een melding van onwenselijk gedrag indienen bij de commissie. Dat gebeurt via 

het Speler Volg Systeem, of via het meldingsformulier, dat te vinden is op de website van VV 

ONA. Het formulier kan zowel met de hand als digitaal worden ingevuld. Een geprint 

formulier kan ingeleverd worden in de daarvoor bestemde brievenbus in het pand van de 

vereniging. Een digitaal formulier kan per e-mail aan de commissie worden gezonden via: 

normenenwaarden@vvona.org 

C. De commissie streeft er naar een melding binnen een maand af te handelen  

D. De commissie kan besluiten een zaak terug te verwijzen naar de desbetreffende 

verantwoordelijke(n). Dit kan bijvoorbeeld een trainer/leider of coördinator zijn  

E. De commissie kan besluiten om voorafgaande aan de behandeling van een zaak tot een 

voorlopige sanctie over te gaan (vergelijk de directe-rode-kaart-regeling van de KNVB)  

F. De commissie is bevoegd om ook niet-wedstrijd of niet-voetbal gerelateerd norm 

overschrijdend gedrag van een ieder die zich binnen de vereniging beweegt, te sanctioneren, 

indien de aanleiding van het gedrag aan ONA is gerelateerd  

 

3.3.2 Behandeling 

A. De commissie past altijd hoor- en wederhoor toe.  

B. De commissie vraagt de melder altijd of deze aanvullend op zijn melding een gesprek op prijs 

stelt. 

C. Daarnaast gaat de commissie nooit alleen af op wat degene naar voren brengt die de 

melding bij de Commissie indient. Degene(n) op wie de klacht betrekking heeft/hebben, 

krijgt/krijgen altijd de gelegenheid zijn/haar/hun kant te belichten  

D. De commissie werkt en beslist onafhankelijk en zal geen derden in de besluitvorming 

betrekken om belangenverstrengeling te voorkomen  
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E. Wie uitgenodigd wordt voor een gesprek, is verplicht te verschijnen. De commissie kan 

degene die niet op gesprek komt voorlopig schorsen, dan wel haar uitspraak baseren op de 

aan haar beschikbare informatie  

F. Indien de betrokken speler(s) minderjarig is/zijn, dient deze op gesprek bij de commissie 

vergezeld te worden door een ouder/verzorger  

G. De commissie regelt zelf haar interne huishoudelijke werkwijze tbv het voorzitterschap, het 

secretariaat, het uitschrijven van commissievergaderingen, agendering en verslaglegging  

H. Om eenduidigheid en transparantie in de strafoplegging na te streven, en in de pas te lopen 

met de sancties van de KNVB, hanteert de commissie de strafmaten van de meest recente 

Handleiding Tuchtzaken Amateurvoetbal.  Deze handleiding is op de site van de vereniging 

opgenomen  

I. Bij behandeling van een zaak zijn minstens 2 commissieleden aanwezig. Bij besluitvorming 

neemt de commissie een besluit volgens het stemprincipe: de leden kunnen elk één stem 

uitbrengen. Indien de stemmen staken (dat betekent dat het aantal voor- en tegenstemmen 

precies gelijk is) is de stem van de voorzitter doorslaggevend  

J. Indien een commissielid op enige wijze persoonlijk is betrokken bij een zaak, wordt dit lid 

uitgesloten van deelname aan de gesprekken en beoordeling van de casus.  

  
3.3.3 Afhandeling  

A. Nadat een zaak behandeld is en de commissie besloten heeft hoe te handelen, zullen in ieder 

geval de melder, de betreffende speler(s) en de trainer/leider een e-mail of brief ontvangen 

met de uitslag. De secretaris van het bestuur ontvangt een afschrift. Daarnaast wordt de 

betreffende coördinator geïnformeerd indien het een spelend lid betreft.  

B. De commissie kan besluiten om naast een gegeven straf door de tuchtcommissie van de 

KNVB tot een aanvullende sanctie over te gaan  

C. De meldingen als ook de schriftelijke uitspraken van de commissie worden in een dossier 

bewaard, opdat te allen tijde de historie van een persoon/instantie door de commissie kan 

worden ingezien. De dossiers worden geopend bij een nieuwe overtreding. Dossiers zijn 

uitsluitend ter inzage aan derden na toestemming van de voorzitter van de commissie  

D. In geval van recidive (herhaling) wordt hiermee in de bepaling van de strafmaat rekening 

gehouden, conform de regelgeving over recidive in de Handleiding Tuchtzaken van de KNVB.  

E. De commissie publiceert op geanonimiseerde wijze de opgelegde sancties van de commissie, 

dit ten behoeve van de transparantie. Daarbij wordt aangegeven waarom een speler een 

sanctie krijgt.  

F. Het normen- en waardenbeleid is aan verandering onderhevig. Daarom zal het beleid 

(gedragsregels, sancties, werkwijze commissie) indien nodig door de commissie worden 

geëvalueerd en worden besproken met het bestuur (en eventueel met andere 

belanghebbende commissies). Daar waar nodig zal het beleid voor het volgende seizoen 

worden bijgesteld  

G. Aanpassingen op het beleid kunnen op de ALV worden ingediend. Daar worden deze 

besproken en ter stemming gebracht. Goedgekeurde aanpassingen worden direct 

geïmplementeerd en kenbaar gemaakt aan de leden  
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4. SANCTIES  
  
Voor het bepalen van de straf voor bepaalde categorieën van overtredingen wordt aansluiting 

gezocht bij de meest recente Handleiding Tuchtzaken amateurvoetbal van de KNVB. De commissie 

maakt daarbij een onderscheid tussen wedstrijd technische incidenten die al dan niet aanhangig zijn 

gemaakt bij de tuchtcommissie van de KNVB en niet-wedstrijd gerelateerde incidenten.  

  
Wedstrijd technische incidenten aanhangig gemaakt bij de tuchtcommissie van de KNVB  

De Commissie Normen en Waarden kan besluiten om naast de door de KNVB opgelegde sanctie over 

te gaan tot aanvullende sanctionering, dan wel initiatieven ontplooien die een preventieve werking 

beogen, zoals een gesprek met een speler die veel kaarten krijgt, of met de coach van een team dat 

veel kaarten krijgt.  

  
Wedstrijd technische incidenten niet aanhangig gemaakt bij de tuchtcommissie van de KNVB 

De Commissie Normen en Waarden kan besluiten om over te gaan tot sanctioneren,  dan wel 

initiatieven ontplooien die een preventieve werking beogen, zoals een gesprek met een speler 

waarover meldingen worden gedaan, of met de coach van een team waarover meerdere 

meldingen worden gedaan.  

  
Niet wedstrijd en niet voetbal gerelateerd norm overschrijdend gedrag  

Misstanden en onfatsoenlijk gedrag kunnen zich ook buiten de wedstrijd voordoen. Denk aan 

veelvuldig gemiste trainingen, opstootjes in de kleedkamers of in de kantine, niet douchen, 

herhaaldelijk te laat komen, herhaaldelijk niet afmelden, verbaal geweld, vernieling, kleedkamer als 

een bende achterlaten, etc.  Het hoeft dan ook niet te gaan om spelers, dit soort incidenten kan ook 

ouders of anderen betreffen. Ook in dat geval kan de commissie, al dan niet naar aanleiding van een 

melding of een registratie uit het Speler Volg Systeem, feitenonderzoek instellen en besluiten over te 

gaan tot sanctionering.  

 

Norm overschrijdend gedrag buiten wedstrijden kan door de commissie worden bestraft met 

strengere sancties dan de KNVB Handleiding Tuchtzaken aangeeft voor vergelijkbare gedragingen 

binnen de wedstrijden.  

  
De sancties die de commissie kan opleggen zijn:  

• Berisping. Bij een berisping krijgt iemand een waarschuwing voor een begane overtreding.  

• Uitsluiting, al dan niet voorwaardelijk. Bij een uitsluiting mag iemand niet deelnemen aan 

een aantal wedstrijden en/of trainingen of mag dat een bepaalde periode niet. Aanvullend 

kunnen uitgesloten spelers verplicht worden wèl bij wedstrijden of trainingen aanwezig te 

zijn. 

• Schorsing, al dan niet voorwaardelijk. Bij een schorsing mag iemand voor een bepaalde 

periode niet deelnemen aan wedstrijden en trainingen en géén functie binnen de vereniging 

en/of de KNVB vervullen 

• Accommodatie Verbod. Bij een accommodatie verbod mag een betrokkene (lid dan wel geen 

lid van VV ONA) de accommodatie van de vereniging of delen daarvan (bv de kantine) 

gedurende een bepaalde termijn niet bezoeken  

• Alternatieve straffen, bv het schoonmaken van kleedkamers of fluiten van een wedstrijd  

  

v.v. ONA reglement Normen en Waarden seizoen 2018/2019 pagina 7/8  



De datum waarop een straf of maatregel ingaat, staat in de uitspraak van de commissie. Zoals eerder 

gezegd: de uitspraken van de commissie zijn bindend, hier kan geen bezwaar tegen worden gemaakt  

  
Sancties die het bestuur van VV ONA kan opleggen na een advies van de commissie:  

• Royement. Betrokkene wordt van royement schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur 

conform artikel XXX van de verenigingsstatuten. Betrokkene kan tegen het uitgesproken 

royement bezwaar aantekenen conform artikel XXX van de verenigingsstatuten  

 

 
5. RODE KAARTEN  

  
Bij een rode kaart wordt een speler door de scheidsrechter direct van het veld gestuurd. Deze rode 

kaarten worden geregistreerd in Sportlink, de registratie van de KNVB (mits er een KNVB 

scheidsrechter aanwezig was) en in het Speler Volg Systeem waar de trainer de registratie van 

verzorgt. het heeft de voorkeur dat de trainer ook melding doet van het voorval via de mail aan 

normenenwaarden@vvona.org. 
 

De Commissie Normen en Waarden monitort actief het Speler Volg Systeem en zal aan de hand van 

die melding bekijken of aanvullende actie nodig is. Met andere woorden: een directe rode kaart, 

wordt altijd opgevolgd door de Commissie Normen en Waarden.  

  
  

6. MONITOREN  
  
Naast de KNVB registratie in Sportlink en eventuele meldingen, laat de Commissie ook geregeld 

wedstrijden monitoren. Dat gaat als volgt. Elke ouder/verzorger kan zich bij de Commissie melden als 

‘monitor’. Deze mensen krijgen vervolgens een speciaal formulier en worden gevraagd  minstens één 

keer per maand een wedstrijd te bekijken, met speciale aandacht voor het gedrag van 

spelers/begeleiding/toeschouwers. De monitor vult op het formulier alles in, dat niet overeenstemt 

met de uitgangspunten voor goed gedrag, zoals in dit reglement verwoord. Eventuele incidenten 

worden uiteraard gemeld, maar ook positief opvallend gedrag. Het formulier wordt vervolgens 

ingediend bij de Commissie. De commissie geeft ook een terugkoppeling naar het betreffende team. 

De formulieren kunnen aanleiding zijn voor extra onderzoek of overleg met het Bestuur of een 

andere commissie van ONA. Zoals altijd, zal de commissie zich nooit louter op deze ene waarneming 

baseren.  
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