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Inleiding 
 

Het doel van onze vereniging is het beoefenen van de voetbalsport op een leuke en sportieve manier. Van 

belang hierbij is dat iedereen te allen tijde respectvol met elkaar omgaat. Soms wordt dat nog wel eens even 

vergeten. Als eerste proberen we er dan altijd onderling uit te komen en vaak lukt dat ook. Slechts in enkele 

gevallen zullen wij als vereniging de hulp in moeten roepen van de Commissie Sportiviteit & Gedrag. Deze 

commissie zal zich houden aan hetgeen in dit gedragsprotocol is opgetekend. 

Het gedragsprotocol geeft duidelijkheid over enerzijds boetes die door de K.N.V.B. aan de vereniging worden 

opgelegd (onderdeel A), en anderzijds richtlijnen voor disciplinaire maatregelen die de Commissie Sportiviteit & 

Gedrag kan opleggen aan leden en niet-leden in geval van overtredingen of misdragingen (onderdeel B en C). 
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1. Commissie Sportiviteit & Gedrag 

 

1.1 Samenstelling  
 

1. De Commissie Sportiviteit & Gedrag bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 personen, die worden 
benoemd door het Bestuur.  

2. De Commissie Sportiviteit & Gedrag is samengesteld uit ten minste 1 bestuurslid, de vertrouwens 
contactpersoon en 1 of meerdere leden uit de overige commissies. 

3. De Commissie Sportiviteit & Gedrag heeft tot taak om uitvoering te geven aan het gedragsprotocol. 
Hierbij houdt de Commissie rekening met de statuten, de reglementen en eventuele (Bestuurs-) 
besluiten. Daarnaast wordt rekening gehouden met de regels van de KNVB. 

4. De Commissie Sportiviteit & Gedrag komt zo vaak bijeen als nodig is. De vergadering van de 
Commissie kan alleen doorgang vinden als ten minste 2 leden aanwezig zijn. 

5. De Commissie Sportiviteit & Gedrag is bevoegd tot het opleggen van sancties aan elk in Onderdeel II, 
sectie Leden en Niet-leden, bedoelde personen, indien men zich schuldig maakt aan wangedrag. De 
Commissie Sportiviteit & Gedrag is ook bevoegd tot het gevraagd en ongevraagd adviseren van het 
Bestuur met betrekking tot het nemen van maatregelen. Alleen het Bestuur kan een lid royeren. Zie 
hiervoor artikel 6, lid 5 van de Statuten.  

6. De Commissie Sportiviteit & Gedrag is verantwoordelijk voor de volgende zaken: 
a. Het inzien van wedstrijdverslagen van scheidsrechters aangaande misdragingen van spelers, 

toeschouwers, ouders/ verzorgenden op en rond het veld en/of sportpark. 
b. Indien bij wedstrijden spelovertredingen plaatsvinden die een gele en/of rode kaart tot 

gevolg hebben, dan zal de Commissie van Sportiviteit & Gedrag zich in eerste instantie 
wenden tot de tuchtcommissie van de KNVB. Echter, dit ontslaat de Commissie niet van de 
mogelijkheid om eventuele clubsancties op te leggen. 

c. Uitvoeren en schriftelijk vastleggen van een feitenonderzoek, met hoor en wederhoor van 
het betrokken lid en – indien nodig - andere personen.  

d. Toetsen van het (wan) gedrag aan de statuten, het huishoudelijk reglement, eventuele 
verenigingsbesluiten en/of algemeen aanvaarde waarden en normen. 

e. De Commissie Sportiviteit & Gedrag informeert het Bestuur schriftelijk over de genomen 
beslissingen en uitgesproken sancties. 

f. De Commissie Sportiviteit & Gedrag voert een overzichtelijke administratie waarin alle 
tuchtzaken, bevindingen en besluiten zijn geadministreerd. 

g. De Commissie Sportiviteit & Gedrag zal controle uitoefenen op de naleving van de 
tuchtbesluiten. 
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2. KNVB 
 

2.1 Boetes 
 

In het verlengde van artikel 8 van het huishoudelijk reglement is dit onderdeel gekaderd. Volgens de geldende 

regels is ieder lid verantwoordelijk voor het betalen van hun eigen boetes. De KNVB geeft een geldelijke boete 

aan spelers die een overtreding maken waarvoor ze een gele of rode kaart krijgen. De speler die deze boete 

heeft opgelopen, betaalt deze in alle gevallen zelf.  

Als team kun je ook een boete krijgen, bijvoorbeeld door het niet komen opdagen bij een wedstrijd of bij het 

staken van een wedstrijd. Daarnaast kan de KNVB ook boetes opleggen voor het niet correct of onvolledig 

invullen van de wedstrijdformulieren.  

In het geval van een teamboete is de teammanager van het betreffende team (en in het geval er geen 

teammanager is, de aanvoerder) verantwoordelijk en aansprakelijk voor het betalen van de boete. Is de 

teammanager (of aanvoerder) van mening dat de boete te wijten is aan één of meer leden uit het team, dan zal 

de teammanager (of aanvoerder) deze boete zelf op het desbetreffende lid of de desbetreffende leden moeten 

verhalen.  

2.1.1 Protocol procedure Boetes KNVB 
 

Stap Wanneer Wat Door wie 

1 Toekenning & 

ontvangst boete 

KNVB 

Melding boete bij Commissie Sportiviteit & Gedrag en 

wedstrijdsecretaris (incl vastlegging door Commissie) 

Penningmeester 

2 Uiterlijk 1 week na 

toekenning boete 

Melding boete bij betreffende lid of teammanager bij 

teamboete. Dit is incl hoogte en termijn van de betaling 

Penningmeester 

3 Uiterlijk 3 weken na 

melding boete 

Betaling boete Teammanager of lid in 

kwestie 

 

2.2 Beroep aantekenen 
 

Beroep aantekenen tegen de boete bij de Tuchtcommissie van de KNVB is mogelijk, echter alleen in het geval 

van direct rood, gestaakte wedstrijden en wedstrijden waarbij het team niet is komen opdagen. Tegen een gele 

kaart kan geen beroep worden aangetekend. Het betreffende lid of teammanager (1) kan in overleg met de 

wedstrijdsecretaris beroep aantekenen. Het betreffende lid of de teammanager is hierbij verplicht om de 

Commissie Sportiviteit & Gedrag op de hoogte stellen van deze beroepsgang.  
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De Commissie kan hierbij adviseren maar is dit niet verplicht. Ook zullen zij niet de beroepsgang op zich nemen, 

dit blijft de verantwoordelijkheid van het betreffende lid of de teammanager. Mocht het beroep uiteindelijk 

niet worden gehonoreerd dan dienen eventuele administratiekosten die aan het beroep zijn gesteld ook door 

het betreffende lid of team te worden gedragen.  

 

(1) in geval van een teamboete 

 

2.2.1 Protocol procedure Boetes KNVB – beroepsgang 
 

(*) stap 1 & 2 zijn idem bij procedure Boetes KNVB 

Stap Wanneer Wat Door wie 

2a Uiterlijk 3 werkdagen 

na toekenning boete 

Bepalen beroepsgang ja/ 

nee 

Betreffende lid of teammanager (in overleg met 

wedstrijdsecretaris en/of Commissie Sportiviteit & 

Gedrag) 

   5 Uiterlijk 1 week na 

bepalen beroepsgang 

Beroep aantekenen bij 

tuchtcommissie KNVB 

Betreffende lid of teammanager (in overleg met 

wedstrijdsecretaris en/of Commissie Sportiviteit & 

Gedrag) 

6 Na uitspraak 

beroepsgang 

Vastlegging besluit en 

executie strafoplegging 

Penningmeester & Commissie Sportiviteit & 

Gedrag 
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3. Gedragsregels 
In het verlengde van artikel 7 van het huishoudelijk reglement wordt in dit onderdeel uitgelegd wat onder 

“onsportief optreden (w.o. pesten), molestatie, bedreiging van personen, diefstal, vernieling van goederen, 

discriminatie of verbaal geweld, tijdens het sportgebeuren, op social media of op de voetbalterreinen” moet 

worden verstaan en/of begrepen. Kortweg: hoe zouden wij willen dat mensen die zich namens OSM’75 in de 

samenleving bewegen zouden gedragen? Sommige zaken zijn simpel te beschrijven, andere zaken laten zich 

wat moeilijker uitleggen. Dat geldt derhalve ook voor het bestraffen bij overtredingen.  

Er wordt geschetst wat wij qua houding en gedrag van leden (en niet-leden) verlangen, bestaande uit “harde” 

en “niet-harde” regels. In onderdeel C wordt vervolgens ingegaan op de disciplinaire maatregelen en straffen 

die (kunnen) worden uitgedeeld door de Commissie Sportiviteit & Gedrag. Ook is er een (groot) verschil tussen 

maatregelen die genomen kunnen worden jegens leden en niet-leden. Belangrijk is dan ook om allereerst te 

beschrijven wat wij onder leden en niet-leden verstaan:  

 

Leden  

Er zijn verschillende soorten leden binnen OSM’75. Naast spelers zijn er ook bestuursleden, trainers, 

coördinatoren, stagiairs en tal van vrijwilligers die functies bekleden of taken uitvoeren. Allemaal met 

verschillende rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Niet alle hierboven genoemde personen 

betalen lidmaatschap, maar worden wel als lid aangemerkt. 

 

Niet-leden  

Dit zijn voornamelijk ouders, familieleden en kennissen van leden en overig publiek. Ook ten aanzien van niet-

leden hebben wij verwachtingen qua houding en gedrag. Juist omdat deze gemêleerde groep mensen juridisch 

gezien een andere positie innemen en om die reden ook disciplinaire maatregelen en straffen andere 

maatstaven hebben, hebben wij de gedragsregels toegeschreven aan een aantal doelgroepen.  

 

3.1 Regels ten aanzien van houding en gedrag  
 

Hieronder volgt een korte toelichting op de in artikel 7 lid 1 opgesomde elementen.  

 

3.1.1 Onsportief optreden 
 

Dit is een redelijk ruim begrip. De Commissie Sportiviteit & Gedrag bepaalt wat onsportief optreden inhoudt. 

Men kan hier denken aan bijvoorbeeld pesten. Maatregelen tegen onsportief optreden kunnen zijn: berisping 

of schorsing (voor leden).  
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3.1.2 Molestatie 
 

Het toepassen van fysiek geweld jegens derden. Fysiek geweld wordt door OSM’75 niet getolereerd. Niet door 

leden en niet door niet-leden. Maatregelen tegen molestatie zijn voor leden tenminste schorsing en in het 

uiterste geval royement. Voor niet-leden kan tijdelijke of permanente ontzegging van toegang tot het 

sportcomplex worden opgelegd. Het Bestuur kan in alle gevallen besluiten aangifte te doen bij de politie. 

 

3.1.3 Bedreiging van personen 
 

Maatregelen tegen bedreiging kunnen voor leden zijn: berisping, schorsing of in het uiterste geval royement. 

Niet-leden kunnen worden bestraft met tijdelijke, dan wel permanente ontzegging van toegang tot het 

sportcomplex. Leden of niet-leden van OSM’75 die zijn of worden bedreigd wordt geadviseerd aangifte te doen 

bij de politie.  

 

3.1.4 Diefstal van goederen 
 

Maatregelen tegen diefstal kunnen voor leden zijn: schorsing of royement. Niet-leden kunnen worden bestraft 

met tijdelijke, dan wel permanente ontzegging van toegang tot het sportcomplex. Het Bestuur zal in alle 

gevallen van diefstal aangifte doen bij de politie.  

 

3.1.5 Vernieling van goederen 
 

Maatregelen tegen vernieling kunnen zijn berisping (voor leden), schorsing (voor leden) of, in een ernstig geval, 

royement (voor leden), dan wel tijdelijke of permanente ontzegging van toegang tot het complex (voor niet-

leden). In alle gevallen van vernieling wordt aangifte gedaan bij de politie. Bovendien zal de schade worden 

verhaald op de vernieler.  

 

3.1.6 Discriminatie of verbaal geweld 
 

Hieronder wordt verstaan het discrimineren (in de meest ruime zin van het woord) van derden of toepassen 

van verbaal geweld jegens derden. Discriminatie of verbaal geweld wordt door OSM’75 niet getolereerd. Niet 

door leden en niet door niet-leden. Maatregelen tegen discriminatie of verbaal geweld zijn voor leden 

tenminste berisping of schorsing. Niet-leden kunnen worden bestraft met tijdelijke, dan wel permanente 

ontzegging van toegang tot het sportcomplex. Het Bestuur zal in geval van molestatie jegens leden of niet-

leden van OSM’75 op het sportcomplex aangifte doen bij de politie.  
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3.1.7 Drugsbezit en/of -gebruik 
 

Drugsbezit en/of -gebruik op ons terrein en/of bij deelname aan activiteiten namens OSM ’75 buiten ons 

sportcomplex is niet toegestaan. Maatregelen tegen drugsbezit of -gebruik zijn voor leden minimaal berisping 

en maximaal royement. Niet-leden kunnen worden bestraft met tijdelijke, dan wel permanente ontzegging van 

toegang tot het sportcomplex. Het Bestuur kan in alle gevallen besluiten aangifte te doen bij de politie.  

 

3.1.8 Wapenbezig en/of -gebruik 
 

Wapenbezit en/of -gebruik is niet toegestaan. Maatregelen tegen wapenbezit zijn voor leden minimaal 

schorsing en maximaal royement. Niet-leden kunnen worden bestraft met permanente ontzegging van toegang 

tot het sportcomplex. Het Bestuur kan in alle gevallen besluiten aangifte te doen bij de politie. 

 

3.1.9 Overige verwachtingen 
 

Naast de hierboven toegelichte elementen geven wij in het kort hieronder een opsomming per doelgroep van 

wat wij van eenieder verwachten:  

 

Voor iedereen  

• Wij gedragen ons beleefd en respectvol naar anderen.  

• Wij geven het goede voorbeeld, zijn sportief en gedisciplineerd.  

• Wij hanteren normaal taalgebruik en geen beledigende of pijnlijke scheldwoorden.  

• Wij zijn een ambassadeur van de club.  

• Wij zijn altijd op tijd.  

• Wij ondersteunen de club in het streven naar goede normen en waarden.  

 

Specifiek voor spelers  

• Wij gaan niet in discussie met elkaar, onze tegenstanders en/of de scheidsrechter.  

• Wij zijn altijd op tijd, trainen regelmatig.  

• Wij accepteren de beslissing(en) van de scheidsrechter.  

• Wij accepteren verlies op een sportieve manier.  

• Wij stellen vertrouwen in de OSM’75-vrijwilligers.  

• Wij accepteren besluiten van de club en leven deze na. 
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Specifiek voor leiders/trainers/coaches  

• Wij zijn een stimulerend voorbeeld voor de kinderen.  

• Wij vermijden ongepast taalgebruik, zijn verbaal rustig.  

• Wij zijn positief kritisch tegen de kinderen.  

• Wij zijn eerlijk en consequent.  

• Wij zijn sportief, tonen respect en hebben geduld  

• Wij bieden een luisterend oor.  

• Wij geven ouders aandacht en zijn duidelijk tegenover hen.  

• Wij zijn aanwezig bij teambesprekingen en sociale evenementen.  

• Wij maken bij aanwezigheid van de trainer afspraken over wie leider/ coach is.  

• Wij geven alle spelers evenveel speeltijd.  

• Wij bemoeien ons niet met (leiding en/of ouders van) de tegenstander(s).  

• Wij gaan niet in discussie met onze tegenstanders en/of de scheidsrechter.  

• Wij accepteren de beslissing(en) van de scheidsrechter. Commentaar op de wedstrijdleiding mag op 

een rustige, respectvolle en beleefde manier, in de rust of na afloop van de wedstrijd.  

• Wij accepteren verlies op een sportieve manier.  

• Wij roken niet in de kleedkamer(s) of op of langs het veld voor, na en tijdens de wedstrijd. Wij roken 

op daarvoor aangewezen plaatsen.  

• Wij helpen de club, zo veel als mogelijk, met hand- en spandiensten.  

• Wij accepteren besluiten van de club, dragen deze uit en leven deze na.  

 

Specifiek voor ouders en/of overige toeschouwers  

• Wij bemoeien ons niet met de (leiding en/of ouders) van de tegenstander(s).  

• Wij gaan niet in discussie met elkaar, onze tegenstanders en/of de scheidsrechter.  

• Wij moedigen de kinderen aan, maar coachen ze niet, geven geen of in ieder geval zo min mogelijk 

(technische) aanwijzingen.  

• Wij nemen plaats langs de zijlijn, (ruim) buiten het speelveld. 

• Wij komen niet op het veld of achter de doellijn.  

• Wij roken zo min mogelijk tijdens de wedstrijd, als het lukt helemaal niet. Wij roken zoveel als mogelijk 

op plaatsen waar dat kan/mag zonder overlast te veroorzaken.  

• Wij helpen, daar waar het kan bij vervoer naar uitwedstrijden.  

• Wij geven de kinderen een volledige uitrusting mee, incl. douchespullen, als dat is vereist.  

• Wij zijn, zoveel als mogelijk, aanwezig bij teambesprekingen en sociale evenementen.  

• Wij zijn sportief, tonen respect en hebben geduld. 

• Wij stellen vertrouwen in de OSM’75-vrijwilligers.  

• Wij accepteren besluiten van de club en leven deze na.  
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4. Disciplinaire maatregelen en strafoplegging  
 
Zoals gezegd is de Commissie Sportiviteit & Gedrag het orgaan dat namens het Bestuur disciplinaire 

maatregelen/ straffen mag opleggen. Zij kunnen dat doen naar eigen inzicht, echter hiervoor is een reglement 

met te volgen procedures opgesteld. Voor alle opgelegde disciplinaire maatregelen en straffen geldt, dat dit 

schriftelijk en gemotiveerd dient te gebeuren. Tevens houdt de Commissie een register bij van opgelegde 

straffen. Tegen geen enkele disciplinaire maatregel of straf is beroep mogelijk, behoudens bij royement (zie 

hiervoor artikel 6 lid 5 van de statuten). Per disciplinaire-/ strafmaatregel is een protocol opgenomen waarin 

beschreven staat welke stappen zullen worden gevolgd.  

4.1 Berisping  
 

Een berisping is een schriftelijke waarschuwing. In de berisping wordt gemotiveerd uitgelegd wat de 

overtreding is, die is begaan. Een berisping kan slechts worden uitgedeeld aan leden en is met name bedoeld 

om grenzen aan te geven en heeft tevens een preventief doel. Er kunnen maximaal twee berispingen worden 

gegeven. Een derde berisping leidt automatisch tot een schorsing. In principe verjaart een berisping nooit tenzij 

de Commissie hier een geldigheidstermijn aan koppelt waarna – door positief gedrag van het betrokken lid – de 

berisping kan worden kwijtgescholden. Onder positief gedrag kan worden verstaan extra werkzaamheden voor 

de vereniging verrichten zoals bijvoorbeeld het fluiten van wedstrijden, kantinediensten en een sportieve 

houding op het veld gedurende een langere periode (minimaal 2 maanden). De Commissie stelt de 

voorwaarden hiervoor op en zal dit schriftelijk en goed gemotiveerd terugkoppelen aan het betrokken lid. Het 

is dan aan het betrokken lid om dit voorstel te accepteren of niet. Bij het niet accepteren van het voorstel zal 

de berisping niet worden kwijtgescholden. Na akkoord tussen betrokken lid en Commissie vindt definitieve 

schriftelijke vastlegging van de berisping plaats en zal de Commissie controle houden op de uitvoering van de 

berisping door het betrokken lid. 

4.1.1 Protocol procedure Berisping 
 

Stap Wanneer Wat Door wie 

   1 Binnen 1 week na het 

incident 

Melden incident Alle mogelijke betrokkenen 

van OSM ‘75 

2 Uiterlijk 2 weken na 

melding incident 

Hoor en wederhoor toepassen Commissie Sportiviteit & 

Gedrag & betrokken lid 

   3 Uiterlijk 3 weken na 

melding incident 

Besluit Commissie (indien van toepassing incl 

gedragsvoorstel ivm kwijtschelding) 

Commissie Sportiviteit & 

Gedrag 

4 Uiterlijk 3 werkdagen na 

besluit Commissie 

Besluit betrokken lid n.a.v. voorstel Commissie Betrokken lid 

5 Uiterlijk 1 week na besluit 

betrokken lid 

Vastlegging besluit en executie strafoplegging Commissie Sportiviteit & 

Gedrag 
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Indien de Commissie geen optie biedt voor kwijtschelding dan staat de teller na een volgende berisping op 2, 

ongeacht de termijn die inmiddels na de eerste berisping is verstreken. Bij acceptatie en uitvoering van het 

gedragsvoorstel door het betrokken lid, staat de teller qua aantal berispingen weer op 0. 

  

4.2 Taakstraf  
 

Een taakstraf is een disciplinaire maatregel die kan worden opgelegd aan leden. Het is een aanvullende 

maatregel die de Commissie Sportiviteit & Gedrag op kan leggen bij een berisping of schorsing. Te denken valt 

aan het herstellen van het complex bij vernieling. Van een taakstraf zal het betrokken lid schriftelijk en 

gemotiveerd op de hoogte worden gesteld. Zowel bij een berisping als bij een schorsing zal in het besluit van de 

Commissie (zie stap 3 Protocol procedure Berisping en Schorsing) middels een aparte paragraaf ingegaan 

worden op de details van de te volgen taakstraf. Het weigeren van een taakstraf kan leiden tot royement. 

Tegen een taakstraf kan geen beroep worden aangetekend.  

 

4.3 Schorsing  
 

Een schorsing (zie ook artikel 6 lid 4 van de statuten), is een straf die schriftelijk door de Commissie Sportiviteit 

& Gedrag wordt opgelegd. In de schorsing wordt gemotiveerd uitgelegd wat de overtreding is, die is begaan. 

Tevens wordt de schorsingstermijn aangeduid (ten hoogste zes maanden). Een schorsing kan slechts worden 

opgelegd aan leden. Er kunnen maximaal twee schorsingen worden opgelegd. Een derde schorsing leidt 

automatisch tot royement. In principe verjaart een schorsing nooit, tenzij de Commissie hier een 

geldigheidstermijn aan koppelt waarna – door positief gedrag van het betrokken lid – de schorsing kan worden 

kwijtgescholden. Onder positief gedrag kan worden verstaan extra werkzaamheden voor de vereniging 

verrichten zoals bijvoorbeeld het fluiten van wedstrijden, kantinediensten en een sportieve houding op het 

veld gedurende een langere periode (minimaal 4 maanden). De Commissie stelt de voorwaarden hiervoor op 

en zal dit schriftelijk en goed gemotiveerd terugkoppelen aan het betrokken lid. Het is dan aan het betrokken 

lid om dit voorstel te accepteren of niet. Bij het niet accepteren van het voorstel zal de schorsing niet worden 

kwijtgescholden. Na akkoord tussen betrokken lid en Commissie vindt definitieve schriftelijke vastlegging van 

de berisping plaats en zal de Commissie controle houden op de uitvoering van de berisping door het betrokken 

lid. 
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4.3.1 Protocol procedure Schorsing 
 

Stap Wanneer Wat Door wie 

   1 Binnen 1 week na het 

incident 

Melden incident Alle mogelijke betrokkenen 

van OSM ‘75 

2 Uiterlijk 2 weken na 

melding incident 

Hoor en wederhoor toepassen Commissie Sportiviteit & 

Gedrag & betrokken lid 

   3 Uiterlijk 3 weken na 

melding incident (*) 

Besluit Commissie (indien van toepassing incl 

gedragsvoorstel ivm kwijtschelding) 

Commissie Sportiviteit & 

Gedrag 

4 Uiterlijk 3 werkdagen na 

besluit Commissie 

Besluit betrokken lid n.a.v. voorstel Commissie Betrokken lid 

5 Uiterlijk 1 week na besluit 

betrokken lid 

Vastlegging besluit en executie strafoplegging Commissie Sportiviteit & 

Gedrag 

 (*) indien Tuchtcommissie KNVB betrokken is, kan de periode van terugkoppeling afwijken 

 

Indien de Commissie geen optie biedt voor kwijtschelding dan staat de teller na een volgende schorsing op 2, 

ongeacht de termijn die inmiddels na de eerste schorsing is verstreken. Bij acceptatie en uitvoering van het 

gedragsvoorstel door het betrokken lid, staat de teller qua aantal schorsingen weer op 0. 

Indien leden van onze vereniging wangedrag hebben getoond dan wel een overtreding hebben begaan 

waarvoor de gang naar de Tuchtcommissie van KNVB moet worden ingezet, dan zal de Commissie Sportiviteit 

& Gedrag zorgvuldig afwegen of en zo ja hoe zwaar de clubstraf zal worden die separaat aan het betrokken lid 

kan worden opgelegd. Indien dit het geval is, dan zal het betrokken lid hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de 

hoogte worden gesteld. Tegen deze straf kan geen beroep worden aangetekend. 

 

4.4 Uitsluiting van functies  
 

Uitsluiten van functies is een disciplinaire maatregel die kan worden opgelegd aan leden, in geval zij hun 

functie en/of toegewezen taken niet goed uitvoeren. Dit kan als straf worden ervaren en zal door de Commissie 

Sportiviteit & Gedrag schriftelijk en gemotiveerd worden uitgevoerd. Uitsluiten van functies kan permanent 

zijn, dan wel van tijdelijke aard. In het laatste geval wordt in de motivering duidelijk aangegeven voor welke 

termijn de uitsluiting geldt. Tevens wordt duidelijk aangegeven wat men van het lid verwacht na beëindigen 

van de uitsluitingstermijn en tenslotte wordt aangegeven wat de disciplinaire maatregel zal zijn bij recidive.  

Indien een melding van een incident directe aanleiding geeft voor de disciplinaire maatregel ‘Uitsluiten van 

functies’ dan geldt onderstaand protocol. 
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4.4.1 Protocol procedure Uitsluiting van functies – incident 

 

Stap Wanneer Wat Door wie 

   1 Binnen 1 week na het 

incident 

Melden incident Alle mogelijke betrokkenen van 

OSM ‘75 

2 Uiterlijk 2 weken na 

melding incident 

Hoor en wederhoor toepassen Commissie Sportiviteit & 

Gedrag & betrokken lid 

   3 Uiterlijk 3 weken na 

melding incident 

Besluit Commissie en schriftelijk in kennis 

stellen van betrokkene. 

Commissie Sportiviteit & 

Gedrag 

4 Uiterlijk 2 werkdagen na 

besluit Commissie 

Vastlegging besluit en executie 

strafoplegging 

Commissie Sportiviteit & 

Gedrag 

  

Indien er geen incident aan ten grondslag ligt dat rechtvaardigt dat er direct een Commissie besluit 

uitgevaardigd moet worden, dan vindt allereerst dossier opbouw plaats van minimaal 1 kwartaal en maximaal 

6 maanden. In deze periode zal het betrokken lid allereerst schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de 

constatering dat hij/ zij de functie en/of toegewezen taken niet goed uitvoert. Hierna zal in overleg een aantal 

maatregelen worden afgesproken die het betrokken lid in staat stellen de uitvoering van de functie en/of 

toegewezen taken te verbeteren. Ook wordt een termijn afgesproken waarbinnen zichtbare verbetering moet 

worden aangetoond. Indien geen verbetering zichtbaar is en de afgesproken termijn verstreken is, wordt 

definitief de disciplinaire maatregel opgelegd. Hiertegen kan geen beroep worden aangetekend. 

 

4.4.2 Protocol procedure Uitsluiting van functies – dossieropbouw 

 

Stap Wanneer Wat Door wie 

   1 Indien de situatie hierom 

vraagt 

Start dossieropbouw en schriftelijk in kennis stellen 

van betrokkene 

Commissie Sportiviteit 

& Gedrag 

2 Uiterlijk 2 weken na start 

dossieropbouw 

Hoor en wederhoor toepassen; besluit pakket van 

maatregelen voor verbetering 

Commissie Sportiviteit 

& Gedrag & betrokken 

lid 

   3 Min 3 mnd en max 6mnd 

besluit verbetering 

Besluit Commissie voor wel/niet definitief opleggen 

disciplinaire maatregel en schriftelijk in kennis 

stellen van betrokkene. 

Commissie Sportiviteit 

& Gedrag 

4 Uiterlijk 2 werkdagen na 

besluit Commissie 

Vastlegging besluit en executie strafoplegging Commissie Sportiviteit 

& Gedrag 
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4.5 Royement  
 

Royement is het permanent uitsluiten van lidmaatschap. Zie hiervoor artikel 6 lid 5 van de statuten. Een 

royement leidt tevens tot ontzegging van toegang tot het complex van OSM’75. Een royement kan enkel 

uitgevaardigd worden door het Bestuur, de Commissie Sportiviteit & Gedrag heeft hierin enkel een adviserende 

rol. 

 

4.6 Ontzegging van toegang  
 

Straf die kan worden opgelegd aan niet- of geroyeerde leden, of als extra straf aan leden (dus bijvoorbeeld in 

combinatie met een berisping of een schorsing). De Commissie Sportiviteit & Gedrag stelt de persoon in 

kwestie hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte. In dit schrijven wordt uitgelegd waarom en voor hoe 

lang de toezegging tot het sportcomplex is ontzegd. Indien een persoon, die de toezegging tot het complex is 

ontzegd, zich niet houdt aan deze maatregel kan dit, naast het doen van aangifte bij de politie, aanvullende 

consequenties kunnen hebben. Indien het een lid betreft valt te denken aan aanvullende schorsing en in het 

uiterste geval royement. Tegen deze disciplinaire maatregel kan geen beroep worden aangetekend.  

  

4.6.1 Protocol procedure Ontzegging van toegang 

 

Stap Wanneer Wat Door wie 

   1 Binnen 1 week na het incident Melden incident Alle mogelijke betrokkenen van 

OSM ‘75 

2 Uiterlijk 2 weken na melding 

incident 

Hoor en wederhoor toepassen Commissie Sportiviteit & Gedrag & 

betrokken lid 

   3 Uiterlijk 3 weken na melding 

incident (*) 

Besluit Commissie Commissie Sportiviteit & Gedrag 

4 Uiterlijk 1 week na besluit 

Commissie 

Vastlegging besluit en executie 

strafoplegging 

Commissie Sportiviteit & Gedrag 

 

 

 


