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NORMEN EN WAARDEN STATUUT FC PERKOUW 

 
 
Het onderstaande normen en waarden statuut is zoveel mogelijk afgestemd op de KNVB-
normen en waarden voor een voetbalvereniging. 

Artikel 1. Algemene gedragsregels voetbal vereniging F.C. Perkouw:  

F.C. Perkouw geeft middels het samenstellen van gedragsregels nadrukkelijk aan aandacht 
te hebben voor Normen en Waarden. Zowel voor, tijdens als na de beoefening van de 
voetbalsport. Voetballen doe je met en tegen elkaar en zonder tegenstander is er geen 
wedstrijd. Een gezonde strijd zonder tegenstand is ondenkbaar, waarbij respect voor een ieder 
de voetbalsport veel mooier maakt. Daarom zijn er algemene gedragsregels opgesteld voor 
onze leden. 
1. Wij brengen de naam van de vereniging nooit in diskrediet.  
2. Wij onthouden ons van onsportief gedrag.  
3. Wij tonen immer respect voor de wedstrijd leiding (scheidsrechter & grensrechter ).  
4. Wij tonen immer respect voor de tegenstander en bij wangedrag onthouden wij ons van 

commentaar.  
5. Wij onthouden ons van discriminerende opmerkingen, vloeken, treiteren, pesten en 

scheldwoorden.  
6. Wij gaan respectvol en verantwoord om met alle eigendommen van de vereniging en 

uitnodigende verenigingen.  
7. Wij verwachten van een ieder die de Nederlandse taal machtig is en deze in de wedstrijd 

gesproken wordt.  
8. Wij verwachten dat een ieder zijn contributie tijdig en volledig betaald zonder 

uitzonderingen.  
9. Wij tolereren geen drugsgebruik, bij constatering zal men van het complex worden 

verwijderd.   
10. Wij respecteren een ieder zijn achtergrond en afkomst.  
11. Wij respecteren de zondagrust. 

Artikel 2. Inleiding  

F.C. Perkouw wil er aan bijdragen dat de leden met plezier kunnen voetballen en ieder op zijn 
eigen manier zich sportief kan ontwikkelen. Normen en waarden bij beoefening van de 
voetbalsport vinden wij belangrijk en als bestuur vinden wij dat een ieder, begeleiders / sters, 
trainers, ouders / verzorgers, vrijwilligers, spelers en scheidsrechters, zich van de normen en 
waarden bewust moet zijn. Indien een ieder de regels respecteert blijft de vereniging, en zal 
de vereniging blijven, een ontmoetingsplaats voor iedereen in de kern Berkenwoude en 
daarbuiten. Zo houden we onze club vitaal, levendig, respectvol en leuk!  
 
Onze vereniging heeft daarom normen en waarden regels opgesteld. Het gehele bestuur en 
commissies dragen deze leef en gedrag regels gezamenlijk actief uit en wij vragen ook alle 
belanghebbenden van de vereniging dit te doen. Spelers, begeleiders/sters, trainers, ouders 
/ verzorgers, vrijwilligers en scheidsrechters hebben uiteraard in de uitvoering een voorbeeld 
functie en bewaken het uitdragen van deze gedragsregels, maar spelers binnen en buiten het 
veld moeten zich net zo goed bewust hiervan zijn.  
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Gedragscodes gelden voor alle leden. Daarnaast zijn er ook specifieke gedragsregels per 
doelgroep en aandachtsgebied. Doelgroepen zijn: 
  

- Spelers, 1e elftal, senioren & jeugd  
- Trainers 
- Begeleiders  
- Aanvoerders  
- Toeschouwers  
- Ouders & Verzorgers  
- Vrijwilligers 
- Scheidsrechters  

Aandachtsgebieden zijn:  

• Sportcomplex 

• Velden 

• Kantine 

• Materiaal & Kleding 

• Alcohol & Drugs 

Waar over gaat dit document over ? 

Het gaat over hoe wij binnen de vereniging met elkaar om willen gaan maar ook daarbuiten. 
Het gaat er om wat wij met elkaar wel en niet als normaal beschouwen, maar ook wat te doen 
als er niet conform de normen & waarden gehandeld wordt.  

Wat is de doelstelling van vastgestelde normen en waarden? 

Ook al is F.C. Perkouw een kleine verengingen en is er binnen de vereniging een groot 
correctief vermogen en waardenbesef, toch kunnen er zich zaken voordoen, die niet te 
voorzien zijn en er passende maatregelen worden genomen. Zeker gezien de 
maatschappelijke verontwaardiging bij incidenten op het voetbalveld, is het van belang dat 
ook de vereniging zich actief opstelt en kaders heeft om elke situatie duidelijk uit te leggen 
aan de leden als wel een ieder die de verening volgt. Social media, internet, de pers, de 
beeldvorming en berichtgeving over een club na negatieve gebeurtenissen kunnen impact 
hebben op de vitaliteit en imago van een vereniging. Een stuk papier kan niet altijd incidenten 
voorkomen, maar als club dienen wij duidelijkheid te scheppen en excessen waar nodig te 
straffen.  Alle betrokken leden van de vereniging hebben ervoor te zorgen dat dergelijke 
excessen tot het verleden gaat behoren en de voetbalsport positief wordt gepromoot.  
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Artikel 3. Beleidskader: Preventief & Correctief optreden  

Dit normen en waarden document van F.C. Perkouw is er op gericht om: 

- Leden bewust te maken van de consequenties van slecht gedrag en excessen te 
voorkomen (preventief).  

- Consequent handelen en optreden bij een mogelijk voorval (correctief) uit te voeren.  
- Aan een ieder een duidelijk signaal te geven dat verbaal en of fysiek geweld niet kan 

worden getolereerd (voorbeeldstelling).  

Dit Normen en Waarden document dient te worden beschouwd als een specifiek huishoudelijk 
regelement voor de vereniging om zo goed mogelijk een preventieve werking te hebben. Op 
grond van de verenigingsstatuten is de bevoegdheid tot het vaststellen van een dergelijk 
regelement voorbehouden aan de algemene leden vergadering zodat een ieder er zich in kan 
vinden. 

Indien er zich zaken voordoen die de normen en waarden standaard niet halen, dan zullen er 
correctieve maatregelen genomen moeten worden. Het bestuur vindt overschrijding van de 
normen en waarden dusdanig belangrijk dat vooralsnog het volledige bestuur hiermee belast 
zal zijn. Niettemin zal het bestuur op zoek gaan naar mensen die zich willen inzetten voor de 
vereniging door zitting te nemen in een normen & waarden commissie (lees: NWcie) om zo 
advies uit te brengen aan het bestuur inzake calamiteiten en de rode draad van de normen 
en waarden in de vereniging zo goed mogelijk te bewaken. Samenstelling, procedure, 
verantwoordelijkheden van de NWcie zullen dan tzt worden vastgesteld. 

In zijn algemeenheid dient het bestuur (en wellicht toekomstig NWcie), leden en ieder die aan 
de vereniging verbonden is, zich bewust te zijn van de volgende basale en in onze ogen 
normale uitgangspunten: 

- De door de KNVB opgestelde regels omtrent normen en waarden in de voetbalsport. 
- De algemeen in Nederland geaccepteerde geldende (al dan niet wettelijk geregelde) 

stelsel van normen en waarden. 
- Het bevorderen en bewaken van een goed en sportief vereniging klimaat waarin elk 

lid zich thuis voelt, met goede omgangsvormen naar elkaar en zijn of haar sport op 
correcte wijze beoefent.  

- Het bewaken van de in de ALV vastgestelde gedragsregels, welke te maken hebben 
met Normen en Waarden.  

Artikel 4. Werkwijze Bestuur (of Normenwaarden commissie)  en procedure 

Als basis dient het bestuur het volgende te doen, initieren en faciliteren: 

- Instrueren en voorlichten van trainers, begeleiders, bar/ medewerkers en spelers 
d.m.v. het organiseren van instructie en voorlichtingsbijeenkomsten.  

- Organiseren van spelers bijeenkomsten aangaande gedrag, spelregels, kleedkamer 
hygiëne, sanctie etc.  

- Het mede-organiseren van ouderavonden.  
- Voorlichting op onze website.  
- Onderzoeken en beoordelen van conflicten en incidenten. 
- Behandelen van schriftelijk aangebrachte conflicten.  
- Indien van toepassing het uitspreken van een sanctie.  
- Toezicht en controle op de ten uitvoerlegging van de sanctie.  
- Laten toepassen van de KNVB regels en richtlijnen.  
- Gebruikmaken van de KNVB publicaties zoals: Reglementenbundel, bewaarnummer 

handleiding voor scheidsrechters.    

In principe blijven de leidinggevenden (trainers, leiders etc.) primair verantwoordelijk voor het 
nemen van disciplinaire maatregelen bij speltechnische incidenten. Indien de overtredingen 
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van meer structurele aard zijn en er ernstige overtredingen, wangedrag e.d. voorkomen, waar 
de betreffende verantwoordelijke niet bevattelijk blijkt te zijn voor opgelegde maatregelen door 
bv. trainer of leider, dan komt het bestuur in beeld.  

Een ieder, zowel leden als niet-leden, heeft de mogelijkheid om een incident / conflict aan te 
melden. Een conflict of incident moet te allen tijde betrekking hebben of samenhangen met 
de vereniging gerelateerde bezigheden op en rond het complex en bij uitwedstrijden. Een 
incident of conflict kan  schriftelijk worden aangemeld bij het bestuur via info@perkouw.nl. 

Artikel 5: Procedure 

Afhankelijk van de aard en ernst van een incident / conflict kan het bestuur op grond van de 
verenigingsstatuten het besluit nemen om onmiddellijk een voorlopige strafmaatregel op te 
leggen. De betrokkene wordt hiervan zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen, 
schriftelijk in kennis gesteld. Tevens zal het bestuur in deze periode nauw overleggen hebben 
met de KNVB over de te nemen stappen door het bestuur van de vereniging. 

Na de vijf werdagen zal het bestuur met betrokkene(n) en, indien van toepassing, 
tegenstander, bezoekende mensen en belanghebbenden, informatie inwinnen om een zo 
goed mogelijk beeld te krijgen van de situatie.  Getracht wordt om binnen vijf werkdagen dit te 
realiseren en een sanctievoorstel, dan wel vrijspraak, schriftelijk aan betrokkene(n) te 
overleggen. Indien betrokkene(n) het niet eens is met het voorstel, dan kan binnen drie 
werkdagen schriftelijk een motivering ingediend worden bij het bestuur, waarom betrokkene(n) 
het niet eens is met de sanctie.   

Het bestuur zal hierop binnen vijf werkdagen schriftelijk reageren, waarbij deze brief en de 
opgenomen sanctie bindend is voor de betrokkene(n).  

Sancties kunnen bestaan uit: 

1. berisping; 
2. schorsing; 
3. ontzetting uit het lidmaatschap (royement); 
4. uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij 

voor een in de straf bepaald aantal wedstrijden; 
5. ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies voor een 

in de straf genoemde termijn uit te oefenen; 
6. geldboete. 

 
Voor het bepalen van de zwaarte van een straf voor bepaalde categorieën van overtredingen 
wordt uiteraard aansluiting gezocht bij de door de KNVB gehanteerde tuchtreglementen en 
strafopleggingen. Het bestuur kan bepaalde situaties niet los van de KNVB  reglementen 
beoordelen. De door de KNVB toegekende straffen dienen als voldoende gedragscorrectief 
te worden beschouwd. Het bestuur kan dan alsnog besluiten om boven de opgelegde straf 
door de KNVB een andere sanctie op te leggen. 
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Artikel 6:Sancties welke kunnen worden opgelegd vanuit het jeugdbeleid  

In eerste instantie moet voetballen gewoon leuk zijn voor onze jeugdspelers. Als uitgangspunt 
hanteert FC Perkouw de volgende insteek: 

“”” 
“Hallo, wat fijn dat je er vandaag bent. We wensen je een hele fijne wedstrijd toe met je 
vriendjes en vriendinnetjes.  
 
Je bent misschien heel goed of moet nog goed oefenen, maar dat maakt ons niet uit. 
Want weet dat er door jou nu een team is en we vandaag lekker kunnen voetballen.  
 
Samen met je leider, trainer en ouders/verzorgers  proberen we elke week iets beter te 
worden en plezier te hebben. Samen met de scheidsrechter en tegenstander wordt het 
vast een leuke wedstrijd. 
 

Geniet en tot straks in de kantine!”   

“”” 

Bij de jeugdafdeling zijn, voordat wordt overgegaan tot een sanctie zoals uitsluiten van 
deelname aan wedstrijden, tal van preventieve maatregelen van kracht d.m.v. uitreiken gele 
en / of rode kaarten als spelers buiten het veld of reguliere wedstrijden over de schreef gaan. 
Deze kaarten zijn uiteraard anders dan kaarten die zijn uitgereikt tijdens een wedstrijd.  

• Het jeugdbestuur (of wat hieraan gelijk is) is gerechtigd dergelijke maatregelen die 
eenvoudig zijn te begrijpen voor jeugdspelers uit te voeren en hebben alles te maken 
met gewenste normen en waarden. 

• Gele kaart kan worden uitgereikt aan spelers die zich hebben misdragen of 
herhaaldelijk schuldig maken of hebben gemaakt aan lichtere vormen van wangedrag. 
Om van dergelijke gedragingen een lijst te maken gaat wat ver maar uiteraard zijn 
gewenste normen en waarden hierbij een leidraad. 

• Rode kaart wordt uitgereikt aan spelers die zich schuldig maken aan ernstigere soorten 
van wangedrag of tweemaal achterelkaar een gele kaart mochten ontvangen van het 
jeugdbestuur. Geweld, diefstal, vernieling van vereniging eigendommen en verbale 
ernstige agressie behoren tot deze categorie.  

Het jeugdbestuur neemt zijn besluiten op grond van informatie van de verschillende partijen 
en betrokkenen en past daarbij uiteraard het principe hoor en wederhoor toe. Ook wangedrag 
van ouders c.q. verzorgers kan leiden tot sancties tegen een speler.  
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Artikel 7. De aandachtsgebieden 

1. Normen en waarden op en rond het sportcomplex van F.C. Perkouw. Het sportcomplex 
is gemeenschappelijk bezit, dus van alle leden, vanuit deze optiek is dus ook een ieder 
die deel uitmaakt van de vereniging verantwoordelijk voor het complex.  

a. Maken we rommel dan ruimen wij deze zelf op, schoonhouden van ons 
sportcomplex is zeer belangrijk.  

b. Fietsen en brommers dienen te worden gestald op de daarvoor bestemde en 
aangewezen plekken.  

c. Auto’s dienen te worden geparkeerd op het parkeerterrein, Parkeren in de 
nabijheid van de kantine is alleen toegestaan met toestemming van het 
bestuur.  

d. De toegang van en naar de velden dienen altijd te worden vrijgehouden in het 
belang van de veiligheid.  

  
2. In de kantine  

a. Het is niet toegestaan de kantine te betreden met voetbalschoenen.  
b. Roken is in de kantine is niet toegestaan, sigarettenpeuken gooi je in de 

daarvoor bedoelde asbakken.  
c. Na het nuttigen van eten en drinken in de kantine verwachten wij dat een ieder 

zijn lege flessen en /of glazen opruimt, lege bekers en bakjes in de 
prullenmanden deponeert. Uiteraard is dit om het vrijwillige barpersoneel te 
ontlasten.  

d. Aanwijzingen van het barpersoneel dienen altijd te worden opgevolgd.  
e. Honden mogen in de kantine mits deze zijn aangelijnd.  
f. Het meubilair en de in de kantine indien aanwezige speelapparaten dienen op 

een juiste wijze te worden gebruikt.  
g. Voetbaltassen moeten (buiten) worden geplaatst op een daarvoor bestemde 

plaats nabij de ingang van de kantine.  
 

3. In en rond de kleedkamers  
a. Het douchen na een wedstrijd /training is verplicht.  
b. Houd er rekening mee dat er nade eigen wedstrijd  ook nog spelers gebruik 

wensen te maken van de kleedruimte, kleed u dus zo snel als mogelijk om en 
veeg de kleedkamer aan voordat de laatste vertrekt.  

c. Kleedkamers dienen altijd schoon te worden achtergelaten. Trainers, leiders 
en aanvoerders houden hier toezicht op.  

d. Alle afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.  
e. Banken in de kleedkamers zijn er om op te zitten niet om op te staan of 

springen.  
f. Muren en plafond behoren onbeschreven en onbeschadigd te blijven, maar 

mocht worden geconstateerd dat er onrechtmatig gebruik is gemaakt van deze 
faciliteiten dan zal het elftal welke hier het laatste gebruik van heeft gemaakt 
verantwoordelijk worden gesteld voor de geleden schade.  

g. Bij ernstige molest wordt de politie gewaarschuwd en aangifte gedaan.  
4. Op en rond de velden:  

a. Wees zuinig op de velden en gebruik deze waarvoor ze bestemd zijn. Draag 
het juiste schoeisel en laat niets liggen op het veld.  

b. Blijf achter de hekken als je niets op het veld te zoeken hebt.  
c. Het gebruik van glas, flessen e.d. is niet toegestaan langs de lijnen en op het 

veld.  
 

5. Kleding en materiaal  
a. Iedere speler is verplicht het officiële tenue van F.C. Perkouw te dragen tijdens 

de wedstrijden. Sokken en broekje dienen zelf te worden aangeschaft.  
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b. Het spelen in een gesponsord tenue is toegestaan mits daarvoor vooraf 
toestemming is gegeven door het bestuur.  

c. Uiteraard gaan wij zuinig om met het door de vereniging / sponsor beschikbaar 
gestelde tenue.  

d. Wasafspraken dienen per elftal te worden gemaakt.  
e. Tijdens wedstrijden en trainingen is het gebruik van scheenbescherming 

verplicht.  
f. Na wedstrijden en trainingen wordt alle gebruikte materiaal verplicht met zijn 

allen netjes opgeruimd op de daarvoor bestemde plaats.  
g. Ballen die over de hekken of in de sloot zijn geschoten, moeten altijd direct 

worden opgehaald.  
 

6. Alcohol, tabak & drugs  
a. Het roken buiten de kantine en kleedruimte is toegestaan mist men hier 

verantwoord mee omgaat.  
b. Roken op het voetbalveld & dug-outs is niet toegestaan.  
c. Er wordt geen alcohol verkocht en geschonken aan personen die jonger zijn 

dan 18 jaar. 
d. Drugs gebruik op, om en rond het complex van de vereniging is niet toegestaan 

evenals het in bezit hebben ervan.  
e. Indien het barpersoneel u vraagt om een legitimatiebewijs dient u dit te 

overleggen.  
f. Een volwassene mag nimmer alcohol kopen en geven aan een persoon jonger 

dan 18 jaar. 
g. Voor gebruik van dranken buiten de kantine wordt er uitgeschonken in plastic 

bekers. 
h. Alcoholische dranken mogen buiten alleen op het terras genuttigd worden, dus 

niet langs de lijn, ook niet in plastic bekers.  
 

7. Normen en waarden spelers, begeleiders, trainers , grensrechters en scheidsrechters:  
a. Doe niets wat de goede naam van onze vereniging in diskrediet kan brengen.  
b. Sportiviteit, teamgeest en plezier staat voorop, help elkaar in het veld daar 

waar nodig. 
c. Onthoud u van onsportief gedrag in het algemeen.  
d. Op tijd aanwezig voor een wedstrijd.  
e. Op tijd afzeggen voor een wedstrijd.  
f. Gebruik geen onwelvoeglijke taal en toon respect voor de tegenstander.  
g. Discrimineren, vloeken en kwetsende scheldwoorden zijn niet toegestaan.  
h. Bij escalerend optreden ervoor willen zorgen dat rust wordt bewaard (de-

escalatie). 
i. Als scheidsrechter vult u de formulieren naar eer en geweten en volgens de 

regels in.  
j. Als scheidrechter dient u 15 minuten voor de wedstrijd op het complex 

aanwezig te zijn.  
k. Als scheidsrechter past u de regelgeving aan naar het niveau van de spelers. 

Plezier in het spel staat bij jeugdvoetbal voorop.  
l. Als scheidsrechter bent u beslist objectief en blijft beleefd bij het constateren 

van overtredingen.  
m. Als scheidsrechter zorgt u ervoor op de hoogte te zijn van de vernieuwde 

spelregels.  
n. Als scheidsrechter geeft u daar waar verdiend beide teams een compliment 

voor het goede of sportieve spel.  
o. Als toeschouwer geeft u het goede voorbeeld en moedigt niet aan tot hard en 

/ of onsportief spel.  
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p. Als toeschouwer volgt u de aanwijzingen op die worden gegeven door 
kaderleden en / of vrijwilligers.  

q. Als toeschouwer heeft u respect voor de scheidsrechter en grensrechters, 
spelers van de vereniging en tegenstanders, toeschouwers, ouders / 
begeleiders van spelers de vereniging en tegenstanders.  

r. Het uiten van kritiek op de trainingen, begeleiding of op de organisatie dient u 
te doen bij de betreffende coördinator of het bestuur. 

s. Een heel belangrijk gegeven is dat wij als vereniging met zijn allen veel plezier 
willen beleven aan het voetballen. Laat een kind een kind zijn, een kind moet 
nog heel veel leren en daar willen wij als vereniging positief aan bijdragen. 
Winnen, gelijkspelen en verliezen maken onderdeel uit van dit spel en ook dit 
zal een kind moeten leren.   

Alle hierboven vermelde regels dienen te worden nageleefd en degene, die zich niet houdt 
aan deze regels, zal worden aangesproken op zijn / haar gedrag.     
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Artikel 8: Indicatie sancties besluit door het Bestuur  

Dit onderstaande overzicht geeft de strafmaat aan bij diverse overtredingen. Deze strafmaat 
is een leidraad voor het Bestuur bij het bepalen van de strafmaat voor overtredingen van de 
gedragsregels, zoals deze beschreven zijn en voor zover deze reeds niet door de KNVB zijn 
of zullen worden bestraft. Tevens kan het bestuur beslissen sancties boven op die van de 
KNVB te zetten indien dit passend is conform het Norman en Waarden Statuut 

Het bestuur onderscheidt drie soorten groepen t.a.v. sancties:  

- Pupillen 
- Junioren 
- Senioren 

Afhankelijk van de leeftijdsgroep kan de zwaarte van de straf verschillen. 

De verantwoordelijkheid t.a.v. preventief en correctief optreden t.o.v. gedrag ligt in principe bij 
de ouders, leiders en trainers. Te allen tijde dient het dagelijks bestuur over de eventuele 
misdragingen te worden ingelicht, zodat bestuur strafmaatregel kan overwegen worden aan 
betrokkene. Wij verzoeken dit te allen tijde schriftelijk te doen via info@perkouw.nl in verband 
met eventuele dossieropbouw.  

Bij het vaststellen van de sanctie kunnen we bijvoorbeeld onderscheid maken naar de 
volgende zaken en aspecten. 

1. Omschrijving: Belediging in woord en gebaar (gericht tegen persoon of tegen het 
gezag van leider/trainer/begeleider):  

- Alleen gepleegd dan wel samen met andere gepleegd  
o 1 tot 3 wedstrijden schorsing. 

 
2. Omschrijving: Bedreiging (dreigen met niet nader omschreven handelen):  
- Alleen gepleegd dan wel samen met andere gepleegd  

o Eenvoudige bedreiging: (voorbeeld: ik zie je straks nog wel): 1-2 wedstrijden 
schorsing 

o Concrete bedreiging met geweld (voorbeeld:ik sla je straks in elkaar) 2-5 
wedstrijden schorsing  
 

3. Omschrijving: Fysiek gewelddadig handelen:  

- Alleen gepleegd dan wel samen met andere gepleegd  
o Trekken aan kleding,  wegduwen  - 2 wedstrijden schorsing  
o Handtastelijkheden. 2-5 wedstrijden schorsing   
o Het gooien en / of trappen van voorwerpen in de richting van anderen (leiders, 

tegenstanders, scheidsrechters) 5 wedstrijden schorsing  
o Slaan en / of schoppen in de richting van anderen, vechten 5-11 westrijden 

schorsing  
 

4. Omschrijving: Mishandeling 
- Alleen gepleegd dan wel samen met andere gepleegd  

o Lichte vorm – geen letsel, wel pijn / blauw oog: 3-6 maanden schorsing   
o Ernstigere vorm waarbij bv een genezingsduur is van ca 10 dagen of mogelijk 

blijvend letsel: 0,5 jaar tot 1 jaar schorsing met optie tot royeren 
o Altijd aangifte bij de politie 
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5. Omschrijving:Diefstal: 
- Alleen gepleegd dan wel samen met andere gepleegd  

o Altijd aangifte bij de politie  
o Mogelijkheid tot royement 

Hierbij dient ook bedacht te worden, dat naast een bestraffing van de leden ook onze 
vereniging bestraft kan worden door de KNVB indien er sprake is van molestaties door leden 
en / of toeschouwers. Een vereniging kan verantwoordelijk worden gehouden voor een 
overtreding, welke is gedaan door haar leden en al diegene die in de vereniging een al dan 
niet betaalde functie bekleden.  Eventuele boetes zullen dan verhaald worden op 
desbtreffende betrokkene(n). 

 


