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Dit document behandelt reglementen en bepalingen, welke niet in de 
statuten zijn geregeld van de sectie Voetbal, overeenkomstig het terzake 
gestelde in artikel 21 van de statuten van de sectie Voetbal van de O.S. 
Maarssenbroek ‘75. 
Voor de vereniging en leden van de vereniging geldt dat zij in alle gevallen 
onderhavig zijn aan de reglementen van de K.N.V.B. Als in voorkomende 
gevallen geldt dat de regels van het huishoudelijk reglement strijdig zijn, 
of strijdig worden met de regels van het K.N.V.B. reglement, dan geldt 
dat de reglementen van de K.N.V.B. prevaleren boven de regels van het 
huishoudelijk reglement. 

Artikel 1 Clubkleuren 

1. De kleuren van de vereniging zijn geel en blauw. 
2. Het sporttenue bestaat uit: 
	 •	 geel	shirt	met	blauwe	kraag	en	manchetten	en	op	de	borst	het	 
  OSM’75 logo indien een shirt met korte mouwen wordt gedragen met  
  daaronder een ondershirt, dient het ondershirt ook geel van kleur te zijn 
	 •	 blauwe	broek	
	 •	 blauwe	kousen	met	gele	tekst	OSM	’75	of	met	een	geel	OSM’75	logo.	
3. Tijdens de wedstrijden zijn de spelers verplicht het clubtenue te dragen.  
 In voorkomende gevallen en overeenkomend met de daarvoor door de  
 K.N.V.B opgestelde regels, draagt de vereniging zorg voor reservekleding. 
4. Ieder lid zorgt ervoor, dat hij in zijn kleding op het veld voldoet aan de  
 eisen van welvoeglijkheid. 
5. Het bestuur is bevoegd, richtlijnen op te stellen omtrent de kleuren, dit  
 met betrekking tot kleurnuances. 

Artikel 2 - Lidmaatschap 

1. Leden zijn zij zoals beschreven in artikel 4 van de statuten. 
2. Personen, welke namens of in de vereniging, een (al dan niet  

Algemeen DUIDELIJKHEID 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT OSM’75  OKT 2015

VAAK MOET 
ER IETS 
GEBEUREN 
VOORDAT 
ER IETS 
GEBEURT

- Johan Cruijff -



ZONDER RESPECT 

GEEN VOETBAL

Kijk voor clubnieuws, wedstrijdverslagen, toernooien en andere info op www.osm75.nl

11. Overschrijvingen van en naar andere voetbalverenigingen worden  
 uitgevoerd volgens de reglementen van de K.N.V.B. 
12. Overschrijvingen binnen de vereniging, van zaterdagsenioren naar zondag  
 senioren en omgekeerd, moeten voor 30 juni voorafgaande aan het  
 betreffende seizoen schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van de  
 vereniging 
13. Het bestuur van OSM’75 kan in voorkomende gevallen besluiten een  
 persoon die zich aanmeldt als lid niet als zodanig te accepteren of aan  
 het lidmaatschap van een persoon extra voorwaarden te verbinden. 
 

Artikel 4 - Contributie 
1. De contributie dient te worden voldaan voor 1 september van het dan  
 lopende verenigingsjaar. 
2. Betaling in termijnen wordt alleen toegestaan na schriftelijke 
 toestemming van het Bestuurslid. 
3. Indien gebruik wordt gemaakt van betaling in termijnen dan dient de  
 laatste termijn uiterlijk 1 januari van het dan lopende verenigingsjaar  
 te zijn voldaan. 
4. Het bestuur kan administratiekosten en incassokosten doorberekenen  
 aan die leden, welke hun contributie niet tijdig voldoen. 
5. Het bestuur staat niet toe dat spelers aan het seizoen beginnen,  
 zonder de contributie te hebben voldaan. 
6. De contributie wordt bepaald op basis van de indeling in leeftijdsgroepen. 
7. De contributie bij inschrijving gedurende het seizoen wordt naar rato  
 berekend ten opzichte van de jaarcontributie: 
	 •	 juli	t/m	november	100%	
	 •	 december	80%	
	 •	 januari	70%	
	 •	 februari	60%	
	 •	maart	40%	
	 •	 april	20%
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 betaalde) functie vervullen (elftalbegeleiders, trainers, scheidsrechters,  
 grensrechters) dienen daarnaast lid te zijn van de K.N.V.B., zonodig  
 tegen betaling van de kosten aan de K.N.V.B. of andere kosten dragende  
 organen, door de vereniging. 

Artikel 3 - Aanmelding 
1. Personen, welke lid van de vereniging wensen te worden, dienen een  
 getekend en volledig ingevuld aanmeldingsformulier in te leveren. 
2.	 Aspirant	leden	jonger	dan	18	jaar,	moeten	hun	aanmeldingsformulier	 
 laten ondertekenen door één van hun ouders of wettelijke voogd. 
3. Bij aanmelding van een nieuw lid kan de vereniging inschrijfgeld,  
 vooruitbetaalde contributie, kosten van keuring en overschrijving  
 vorderen. 
 De hoogte van deze vorderingen zal bij algemeen bestuursbesluit  
 worden vastgesteld. 
4. Bij aanmelding van nieuwe leden zal in ieder geval inschrijfgeld worden  
 gevorderd. Op het inschrijfgeld wordt geen korting verleend. 
5. Niet volledig ingevulde aanmeldingsformulieren worden niet geaccepteerd. 
6. Het lidmaatschap voor spelende leden treedt in werking op het  
 moment dat deze speler wordt ingedeeld in een team en de  
 verschuldigde contributie is voldaan. 
7. Het lidmaatschap van niet spelende leden, zoals omschreven in  
 artikel 2.2, gaat in op het moment dat het lid aantreedt in zijn functie. 
8.	 Alle	relevante	wijzigingen	(adres,	telefoon,	e-mail	adres)	dienen	zo	 
 spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie. 
9. Beëindiging van het lidmaatschap dient te gebeuren middels  
 een schriftelijke opzegging gericht aan het Bestuurslid Financiën en  
 Ledenadministratie van OSM’75. 
10. Beëindiging van het lidmaatschap dient te geschieden minimaal  
 15 dagen vóór het begin van een nieuw seizoen  
 (loopt van 1 juli tot en met 30 juni). 
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 en tijden (alsmede wijzigingen hiervan) kenbaar maken. Is een speler  
 of reserve verhinderd deel te nemen aan de desbetreffende wedstrijd,  
 dan is hij verplicht van de verhindering, op een door de wedstrijdsecretaris  
 of teambegeleider aangegeven uiterlijke tijd, hiervan kennis te geven. 
4. De aanvoerder of teambegeleider is verplicht aan het bestuur melding  
 te maken van spelers die niet opkomen voor een te spelen wedstrijd   
 zonder afschrijving. 
5. Behalve officiële vastgestelde wedstrijden, is het niet toegestaan,  
 zonder goedkeuring van het bestuur deel te nemen aan wedstrijden  
 die onder de naam van de vereniging worden gespeeld en mag een lid  
 niet uitkomen voor een andere vereniging in vriendschappelijke  
 wedstrijden. 
6. Toegang tot het terrein bij wedstrijden wordt aan alle leden verstrekt,  
 eventueel op vertoon van het bewijs van lidmaatschap. Het bestuur  
	 bepaalt	de	voorwaarden,	waarop	aan	niet-leden	de	toegang	zal	worden	 
 verleend. Het kan bijzondere bepalingen maken bij bijzondere  
	 wedstrijden	en	ook	bij	de	tribune-	en	zitplaatsen	op	het	terrein	voor	alle	 
 leden. 
 

Artikel 7 - Disciplinaire maatregelen 
1. Het bestuur is bevoegd om in alle gevallen van naar zijn mening  
 onsportief optreden, molestatie, bedreiging van personen, diefstal,  
 vernieling van goederen, discriminatie of verbaal geweld, tijdens het  
 sportgebeuren, op social media of op de voetbalterreinen, door de leden,  
 disciplinaire maatregelen te nemen, als bedoeld in het tweede lid. 
2. Het bestuur is bevoegd om, in aanvulling op artikel 6 lid 3 van de  
 statuten,de volgende straffen op te leggen. 
	 •	 berisping	
	 •	 taakstraf	
	 •	 schorsing	
	 •	 uitsluiting	van	functies	
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8.	 In	geval	een	speler	na	aanvang	van	het	seizoen	niet	meer	kan	 
 voetballen, kan via een schriftelijk verzoek gericht aan de Bestuurslid  
 Financiën, tot teruggave van een deel van de contributie worden  
 verzocht. De voorwaarden zijn: 
	 •	Minimaal	een	half	seizoen	geen	mogelijkheid	tot	spelen	
	 •	 Oorzaak	is	ziekte,	blessure	of	verhuizing	
	 Indien	het	bestuur	het	verzoek	inwilligt	wordt	40%	van	de	contributie	 
 geretourneerd. 

Artikel 5  Bestuursmededelingen en -besluiten 
1.	 Bestuursmededelingen	en	-besluiten	ter	competentie	aan	alle	binnen	 
 de vereniging functionerende personen, worden bindend en van kracht  
 na publicatie op de website. 
2. Bestuursbesluiten en, voor zover relevant, ook bestuursmededelingen  
 worden opgenomen in een aparte hoofdstuk van het Huishoudelijk  
 Reglement. 

Artikel 6 - Wedstrijden 
1. De teams: 
	 •	 kiezen	uit	hun	teamleden	een	aanvoerder	
	 •	 laten	de	teambegeleider	bepalen	welk	teamlid	aanvoerder	is	
 De aanvoerder heeft gedurende de wedstrijd het volle gezag op het   
 speelveld. Hij is het aanspreekpunt van het team voor de arbitrage. 
2. De teambegeleider is verplicht te zorgen dat de wedstrijdformulieren  
 correct worden ingevuld en dat deze formulieren op dezelfde dag van  
 de wedstrijd in bet bezit zijn van de wedstrijdsecretaris. Indien er geen  
 teambegeleider aanwezig is dient deze taak door de aanvoerder te   
 worden uitgevoerd. 
3. Spelers zijn verplicht zich op de hoogte te stellen van speeldata en   
tijden. De vereniging zal middels website en OSM app de speeldata   
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 De in lid 1 genoemde bepalingen zijn ook op hen van toepassing,  
	 met	inachtneming	van	het	gestelde	in	artikel	8,	lid	1.

Artikel 10 - Reclame langs velden 
1. Het bestuur is bevoegd ter overlegging van een door het bestuur   
 opgemaakt contract, reclameborden langs het veld te plaatsen,  
 mits daarmee geen bepalingen van overheid en gemeenten worden  
 overtreden.
2. Gelden en opbrengsten uit het voeren van reclameborden komen ten  
 gunste van de algemene geldmiddelen van de vereniging. 

Artikel 11 - Sponsoring 
1. Er zijn 4 soorten sponsorinkomsten (geld) die elk een eigen bestemming  
 hebben. 
	 •	 Soort	A.	zijn	inkomsten	tot	500	Euro	per	jaar	en	zijn	bestemd	voor	 
  bijdrage in de exploitatierekening van de club. 
	 •	 Soort	B.	zijn	inkomsten	boven	500	Euro	per	jaar	en	worden	volgens	 
  een vaste sleutel verdeeld over verschillende doeleinden die op dat  
  moment worden bepaald. Deze inkomsten kunnen alleen worden  
  verdeeld indien ze werkelijk zijn binnengekomen. 
	 •	 Soort	C.	zijn	inkomsten	die	speciaal	bestemd	zijn	voor	evenementen,	 
  deze komen daar geheel aan ten goede. 
	 •	 Soort	D.	zijn	‘team-dedicated’	sponsorgelden	met	daarbij	de	 
	 	 entreegelden,	deze	worden	voor	70%	in	overleg	bestemd	aan	het	 
	 	 betreffende	team	en	voor	30%	worden	deze	gebruikt	om	kosten	voor	 
  exploitatie te dekken. 
2. Daarnaast kan sponsoring worden gedaan middels goederen. 
3. Het voeren van reclame van alcoholische dranken en rookartikelen op  
 kleding en tassen dient te worden vermeden. 
4. De uitvoering van deze regeling berust bij de Sponsorcommissie.  
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	 •	 royement	
	 •	 ontzegging	van	toegang	tot	het	complex	(jegens	niet-leden)
3. Overeenkomstig artikel 5 zal het bestuur, door middel van een  
	 gedragsprotocol,	separaat	aangeven	hoe	met	strafoplegging	kan	en/of		
 zal worden omgegaan.
4. Tegen het genomen besluit genoemd in lid 2, is geen beroep mogelijk,  
	 behoudens	bij	royement.	In	dat	geval	is	er	een	beroepsprocedure		 	
 mogelijk overeenkomstig artikel 6 lid 5 van de statuten.
5. Voor overige bepalingen wordt verwezen naar de statuten artikel 6. 

Artikel 8 - KNVB Boeten 
1.	 Alle	aan	leden	van	OSM’75	door	de	K.N.V.B.	opgelegde	boeten	/		 	
 kosten worden op de desbetreffende leden verhaald inclusief eventuele  
 administratiekosten, overeenkomstig de opgestelde procedure in het  
 gedragsprotocol.
2.	 Deze	boeten	/	kosten	dienen	direct	na	de	factuur	van	het	bestuurslid			
 Financiën te worden voldaan. 
3. Indien door het bestuur termen aanwezig worden geacht, welke verhaal  
 op het desbetreffende lid niet billijken, kan ontheffing worden verleend. 

Artikel 9 - Niet op komen voor te spelen wedstrijden 
1. Als de wedstrijdsecretaris of een ander door het bestuur aangewezen  
 persoon, 11 of meer personen heeft aangeschreven om een wedstrijd te  
 spelen en de wedstrijdsecretaris de afschrijvingen, binnengekomen voor  
 de daarvoor gestelde tijd, heeft kunnen aanvullen tot 11 of meer 
 personen, dan zijn alle aangeschreven personen verplicht te spelen  
	 indien	er	8	of	meer	spelers	aanwezig	zijn.	
2.	 Als	een	elftal	niet	speelt,	omdat	er	minder	dan	8	spelers	zijn	 
 opgekomen, zullen de boetes, opgelegd door de K.N.V.B., worden  
 verhaald op de spelers, welke zonder afschrijving niet zijn opgekomen.  
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Collectieve aansprakelijkheidsverzekering 
De dekking betreft de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade 
(letsel-,	zaak-	en	gevolgschade),	waar	ook	ter	wereld	toegebracht	aan	
derden. 

De dekking geldt voor: 
•	 Alle	geregistreerde	leden	van	de	club	
•	 Vrijwilligers	(niet-leden)	gedurende	activiteiten	voor	de	club	
•	 Functionarissen	in	dienst	van	de	K.N.V.B.,	inclusief	scheidsrechters	
•	 Deelnemers	aan	door	de	K.N.V.B.	georganiseerde	evenementen	zoals	 
	 school-	en	bedrijfsvoetbal.	

De verzekering is geldig tijdens alle clubactiviteiten, tijdens de reis van 
en naar deze activiteiten, tijdens K.N.V.B. jeugd sportweken en bij alle 
activiteiten	van	vertegenwoordigende	K.N.V.B.-teams.	

Niet verzekerd is: 
•	 Schade	die	opzettelijk	is	toegebracht	
•	 Aansprakelijkheid	voor	schade	door	diefstal	en	verduistering	
•	 Schade	veroorzaakt	met	of	door	motorrijtuigen,	met	uitzondering	van	
grasmaaiers die dienen voor onderhoud van sportterreinen 
Belangrijk is het tevens om te weten dat er in het algemeen geen 
aansprakelijkheid is voor schade die bij een “normaal spelverloop” wordt 
toegebracht. Ook bij deze verzekering geldt dat de claim eerst bij uw eigen 
verzekering moet worden neergelegd! 

Artikel 14 - Commissies 
1. Ter ondersteuning van het bestuur kunnen commissies worden   
 benoemd. 
2. Deze commissies vallen allen onder de directe verantwoording van het  
 bestuur. 
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Artikel 12 - Vergaderingen 
Alle binnen de vereniging te houden vergaderingen zijn toegankelijk voor 
leden, mits zij hiervoor een uitnodiging hebben ontvangen. 

Artikel 13 - Verzekeringen 
De K.N.V.B. kent twee collectieve verzekeringen, de ongevallenverzekering en 
de aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekeringen zijn ondergebracht bij 
assurantiemaatschappijen. Alle bij de K.N.V.B. aangesloten clubs betalen de 
verzekeringspremie (als onderdeel van de contributie) aan de K.N.V.B.. 

Collectieve ongevallenverzekering 
De dekking geldt voor: 
•	 Alle	clubleden	die	zijn	geregistreerd	bij	de	K.N.V.B.,	zoals	pupillen,	 
 junioren, senioren, scheidrechters, bestuursleden, commissieleden en  
 vrijwilligers (leden). 
•	 Vrijwilligers	(niet-leden)	in	geval	van	incidentele	werkzaamheden	voor	 
 de club. 
•	 Niet-leden	tijdens	door	de	K.N.V.B.	georganiseerde	evenementen,	 
	 zoals	school-	en	bedrijfsvoetbal.	

Deze verzekering is van kracht tijdens alle clubactiviteiten, zoals trainingen, 
wedstrijden, bezoek aan vergaderingen of bij het bijwonen van wedstrijden 
als toeschouwer. Ook de reis van en naar die activiteit is verzekerd. 
Onder een ongeval wordt verstaan een plotselinge, ongewilde, van buiten 
komende gewelddadige rechtstreekse inwerking op het lichaam van 
de	verzekerde	en	waarvan	blijvende	invaliditeit	of	geneeskundige	en/of	
tandheelkundige kosten het gevolg zijn. De melding van een ongeval kan 
worden gedaan via een schadeformulier dat bij de club aanwezig is. 
Deze collectieve verzekering is slechts een aanvullende verzekering op uw 
eigen zorgverzekering en vervangt deze zeker niet! 
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•	 Voorzitter	
•	 Vicevoorzitter	
•	 Algemeen	Secretaris	
•	 Wedstrijdsecretaris	
•	 Coördinator	vriendschappelijke	wedstrijden	
•	 Scheidsrechtercoördinator	
•	 Jeugdcoördinatoren	

De jeugdcommissie is in principe een uitvoerend orgaan binnen OSM’75.  
Zij dient binnen haar discipline vorm en uitvoering te geven aan beleid zoals 
dat door het hoofdbestuur wordt ontwikkeld. 
Daarnaast is zij binnen haar eigen discipline vrij om beleid te ontwikkelen 
en uit te voeren, mits dit niet in strijd is met het door het hoofdbestuur 
ontwikkelde beleid. 
De jeugdcommissie is binnen het bestuur van OSM’75 vertegenwoordigd 
door	de	voorzitter	van	de	jeugdcommissie.	Hij/zij	legt	binnen	het	bestuur	
van OSM’75 verantwoording af over de jeugdcommissie en zal daarnaast de 
standpunten van de jeugdcommissie uitdragen. 

Artikel 15 - Bestuur 

Het bestuur bestaat uit: 
•	 Voorzitter	
•	 Bestuurslid	Secretariaat	
•	 Bestuurslid	Financiën	en	Ledenadministratie	
•	 Bestuurslid	Jeugd	
•	 Bestuurslid	Technische	Zaken	
 

Artikel 16 - Slotbepalingen 
1. In alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet,  
 beslist het bestuur. 
2. Indien leden een wijziging willen voorstellen dienen zij dit voorstel tot  
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3. Taken en bevoegdheden van commissies worden bij besluit van het   
 bestuur geregeld. 
4. Commissies hebben adviesrecht en dus geen inspraak op beslissingen  
 van het bestuur. 
5. De samenstelling en functieverdeling van de commissies is vrij maar zij  
 kennen in ieder geval een voorzitter. 
6. De voorzitter van een commissie rapporteert aan het bestuur omtrent  
 de activiteiten en status van de commissie. Daartoe communiceert hij  
 met een door het bestuur aan deze voorzitter toegewezen bestuurslid. 
7. Het aantal commissies en de doelstelling van commissies kan wijzigen. 
8.	 De	vereniging	kent	de	volgende	vaste	commissies:	
	 •	 Sponsorcommissie	
	 •	 Jeugdcommissie	
	 •	 Financiële	Commissie	
  a. Ledenadministratie 
  b. Kascommissie 
	 •	 Commissie	Voetbaltechnische	Zaken

Voor een opsomming van de actuele status van commissies wordt verwezen 
naar het document ‘Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden’, op 
aanvraag bij bestuur in te zien. 
Van twee vaste commissies is de doelstelling en werkwijze in het 
huishoudelijk document opgenomen. 

Jeugdcommissie 
Doel van de jeugdcommissie van OSM’75 is alle belangen van de 
jeugdleden van OSM’75 te behartigen. Daarnaast is de jeugdcommissie 
verantwoordelijk voor het initiëren van initiatieven die de ‘beleving’ van het 
voetbal in clubverband stimuleren. 

Om dit doel te bereiken is het totale aandachtsgebied van de 
jeugdcommissie	opgesplitst	in	de	volgende	onderdelen/functies	:	
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 wijziging schriftelijk bij het bestuur in te dienen. 
3. Bestuursbesluiten, voor zover van algemeen belang, worden   
 automatisch opgenomen in een aparte bijlage van het huishoudelijk   
 reglement. Zij zijn per direct van kracht (of indien relevant vanaf een   
 door het bestuur te bepalen datum). Artikel 16.5 is niet van toepassing  
 op bestuursbesluiten. 
4. Het bestuur kan wijzigingen, voortkomend vanuit het bestuur of leden,  
 presenteren op ledenvergaderingen. 
5. Een wijziging ingediend door leden wordt van kracht en derhalve   
 definitief opgenomen in het huishoudelijk reglement indien op de   
 ledenvergadering een voorstel tot wijziging met een meerderheid van  
	 twee	/	derde	der	ter	vergadering	uitgebrachte	stemmen	is	aangenomen.		
 Wijzigingen treden in werking op de dag na de ledenvergadering waarin  
 de wijziging is aangenomen (of indien relevant vanaf een nader te   
 bepalen datum). 

De algemene ledenvergadering van OSM’75 besluit per genoemde datum 
het thans geldende huishoudelijk reglement te vernietigen en besluiten bij 
deze het navolgende Huishoudelijk Reglement vast te stellen. 
Ter uitvoering van dit besluit zal worden ondertekend door twee 
bestuursleden, waaronder in ieder geval de voorzitter. 

Aldus vastgesteld en goedgekeurd door de ledenvergadering van OSM’75. 
De huisregels zijn bekrachtigd door de voorzitter en bestuursleden.
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Algemeen:

Dit gedragsprotocol geeft duidelijkheid over enerzijds boeten die door 
de K.N.V.B. aan de vereniging worden opgelegd (onderdeel I), anderzijds 
richtlijnen voor strafmaatregelen die het bestuur kan opleggen aan leden en 
niet-leden	in	geval	van	overtredingen	of	misdragingen	(onderdeel	II	en	III).

Onderdeel I - K.N.V.B. boeten

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. Om te voorkomen 
dat het bestuur bij elke opgelegde boete verhaal moet gaan halen bij de 
desbetreffende leden, waarmee niet alleen kostbare tijd verloren gaat, maar 
waarbij ook een enorme inspanning moet worden verricht en waarbij vaak 
ook heftige discussie(s) worden gevoerd, heeft het bestuur een voor het 
bestuur vereenvoudigde procedure opgesteld.

•	 De	leider	van	elk	team	(en	in	het	geval	er	geen	leider	is,	de	aanvoerder)		
 is in het geval van een boete verantwoordelijk en aansprakelijk voor   
 het betalen van de boete. Is de leider (of aanvoerder) van mening dat de  
 boete te wijten is aan één of meer leden uit het team, dan zal de  
 leider (of aanvoerder) deze boete zelf op het desbetreffende lid of de   
 desbetreffende leden moeten verhalen.
•	 Het	is	voor	het	team	verplicht	om	uiterlijk	dinsdagmiddag	contact		 	
 op te nemen met de wedstrijdsecretaris, als reeds bekend is dat de   
 eerstvolgende speeldag te weinig spelers aanwezig kunnen zijn. In  
 overleg met de wedstrijdsecretaris wordt dan bepaald hoe er gehandeld  
 gaat worden. 
•	 In	het	geval	van	een	teamboete	voor	ongeregeldheden,	kan	een	team	in	 
 overleg met de wedstrijdsecretaris in beroep gaan. Mocht het beroep  
 niet worden gehonoreerd, dienen de kosten die aan het beroep zijn  

BIJLAGE  GEDRAGSPROTOCOLPLEZIER STAAT 
VOOROP ALS 
SPELER, TEAM 
ÉN VERENIGING
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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 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. 
 

Sub A - Regels ten aanzien van houding en gedrag

Allereerst even een korte toelichting op de in artikel 7 lid 1 opgesomde 
elementen:

Onsportief optreden
Dit is een redelijk ruim begrip. Het bestuur bepaalt wat onsportief optreden 
inhoudt. Maatregelen tegen onsportief optreden kunnen zijn: berisping of 
schorsing (voor leden).

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 tenminste schorsing (voor leden) of, in 
een	ernstig	geval	royement	(voor	leden),	danwel	tijdelijke	of	permanente	
ontzegging	van	toegang	tot	het	complex	(voor	niet-leden).	Van	molestatie	
jegens	leden	of	niet-leden	van	OSM’75	wordt	tevens	aangifte	gedaan	bij	de	
politie.

Bedreiging van personen
Spreekt voor zich. Maatregelen tegen bedreiging kunnen zijn berisping (voor 
leden),	schorsing	(voor	leden)	of,	in	een	ernstig	geval	royement	(voor	leden),	
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 gesteld ook door het team te worden gedragen. 
•	 De	penningmeester	zal	uiterlijk	een	maand	na	bekend	worden	van	een	 
 boete hierover contact opnemen met de leider (of aanvoerder), zodat er  
 nog voldoende tijd is voor een eventueel beroep.

Onderdeel II - Gedragsregels, disciplinaire maatregelen en straf-

oplegging

In het verlengde van artikel 7 van het huishoudelijk reglement wordt in 
dit onderdeel getracht om enerzijds aangegeven wat onder “ onsportief 
optreden, 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.	In	dit	onderdeel	wordt	allereerst	geschetst	wat	wij	qua	
houding	en	gedrag	van	leden	(en	niet-leden)	verlangen	(sub	A),	bestaande	
uit	“harde”	en	“niet-harde”	regels	en	vervolgens	wordt	weergegeven	welke	
disciplinaire maatregelen en straffen (kunnen) worden uitgedeeld door het 
bestuur bij overtredingen van deze regels.
Ook is er een (groot) verschil tussen maatregelen die genomen kunnen 
worden	jegens	leden	en	niet-leden.	Belangrijk	is	dan	ook	om	te	beschrijven	
wat	leden	en	niet-leden	zijn:

Leden
Er zijn verschillende soorten leden binnen OSM’75. Naast spelers zijn er ook 
bestuursleden,	trainers,	coördinatoren,	stagiairs	en	tal	van	vrijwilliger	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.
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minimaal	schorsing	(voor	leden).	Niet-leden	kunnen	worden	bestraft	met	
tijdelijke, danwel permanente ontzegging van toegang tot het complex. Het 
bestuur kan tevens besluiten aangifte te doen bij de politie.

Wapenbezit en –gebruik
Wapenbezit	of	-gebruik	is	niet	toegestaan.	Maatregelen	tegen	wapenbezit	
zijn minimaal schorsing (voor leden), maatregel tegen wapengebruik 
isroyement	(voor	leden).	Niet-leden	kunnen	worden	bestraft	met	
permanente ontzegging van toegang tot het complex. In alle gevallen wordt 
tevens aangifte gedaan bij de politie.

Naast de hierboven toegelichte elementen geven wij in het kort hieronder 
een opsomming per doelgroep van wat wij van een ieder 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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danwel tijdelijke of permanente ontzegging van toegang tot het complex 
(voor	niet-leden).	Leden	of	niet-leden	van	OSM’75	die	zijn	of	worden	
bedreigd wordt geadviseerd aangifte te doen bij de politie.

Diefstal van goederen
Spreekt voor zich. Maatregelen tegen diefstal kunnen zijn schorsing (voor 
leden)	of	royement	(voor	leden),	danwel	tijdelijke	of	permanente	ontzegging	
van	toegang	tot	het	complex	(voor	niet-leden).	In	alle	gevallen	van	diefstal	
wordt aangifte gedaan bij de politie.

Vernieling van goederen
Spreekt voor zich. Maatregelen tegen vernieling kunnen zijn berisping 
(voor	leden),	schorsing	(voor	leden)	of,	in	een	ernstig	geval,	royement	(voor	
leden), danwel 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.

Discriminatie of verbaal geweld
Het discrimineren (in de meest ruime zin des woords) 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	
tenminste berisping (voor leden) of schorsing (voor leden), danwel tijdelijke 
of	permanente	ontzegging	van	toegang	tot	het	complex	(voor	niet-leden).	
Van	molestatie	jegens	leden	of	niet-leden	van	OSM’75	op	het	OSM-complex	
wordt tevens aangifte gedaan bij de politie.

Drugsbezit en –gebruik
Drugsbezit	of	-gebruik(al	dan	niet	op	het	complex)	is	niet	toegestaan.	
Maatregelen tegen drugsbezit zijn minimaal berisping (voor leden), 
maximaal schorsing (voor leden). Maatregelen tegen drugsgebruik zijn 
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 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.

Sub B - Disciplinaire maatregelen en strafoplegging

Zoals gezegd is het bestuur is het enige orgaan die disciplinaire 
maatregelen mag treffen en straffen kan opleggen. Zij kunnen dat doen 
naar eigen inzicht, echter is ook voor het bestuur het opleggen van 
disciplinaire maatregelen en straffen een soort van reglement opgesteld. 
Voor alle opgelegde disciplinaire maatregelen en straffen geldt, dat dit 
schriftelijk en gemotiveerd dient te gebeuren. Tevens houdt het bestuur 
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).
Hieronder is weergegeven wat de disciplinaire maatregelen en straffen 
zijn die het bestuur kan opleggen en hoe deze dienen te worden opgelegd. 
Tevens	wordt	weergegeven	hoe	het	systeem	werkt	in	geval	van	recidive.

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. Er kunnen maximaal twee 
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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.	 
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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.

Ontzegging van toegang
Straf	die	kan	opgelegd	aan	niet-leden	(of	geroyeerde	leden),	of	als	extra	
straf aan leden (dus bijvoorbeeld in combinatie met een berisping of een 
schorsing).	Het	bestuur	stelt	het	niet-lid	in	kwestie	hiervan	schriftelijk	en	
gemotiveerd in kennis. In dit schrijven wordt uitgelegd waarom en voor hoe 
lang de toezegging tot het complex is ontzegd. Indien een persoon, die de 
toezegging tot het complex is ontzegd, zich niet houdt aan deze maatregel 
zou,	naast	het	doen	van	aangifte	bij	de	politie,	dit	nog	verdere	consequenties	
kunnen hebben voor de aan deze persoon verbonden leden. Te denken valt 
aan	schorsing	of,	in	een	ernstig	geval	royement	van	dat	aan	een	niet-lid	
verbonden lid.

Het bestuur mag, om hen moverende redenen, een zwaardere straf 
opleggen dan in dit gedragsprotocol is beschreven indien, naar de mening 
van het bestuur, een overtreding dermate zwaar weegt om een dergelijk 
besluit te nemen.
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berispingen worden gegeven. Een derde berisping leidt automatisch tot 
schorsing. In principe “verjaart” een berisping niet, tenzij het bestuur 
schriftelijk en gemotiveerd anders besluit.

Taakstraf 
Een taakstraf is een disciplinaire maatregel die kan worden opgelegd aan 
leden. Het is een aanvullende maatregel op een andere straf (berisping of 
schorsing). Te denken valt aan het herstellen van het complex bij vernieling. 
Het	weigeren	van	een	taakstraf	kan	leiden	tot	royement.

Schorsing
Een schorsing (zie ook artikel 6 lid 4 van de statuten), is een straf die 
schriftelijk door het bestuur wordt opgelegd. In de schorsing wordt 
gemotiveerd 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	niet,	tenzij	het	bestuur	
schriftelijk en gemotiveerd anders besluit. 
Noot Een door OSM’75 opgelegde schorsing is NIET een schorsing die is 
opgelegd door de K.N.V.B. en staat daar ook geheel los van.

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. Het uitsluiten van 
functies geschiedt schriftelijk en gemotiveerd. Uitsluiten van functies 
kan permanent zijn, danwel 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.
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