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1. Doelstelling van het statuut 

Op en rondom de voetbalvelden doen zich helaas steeds vaker gedragingen voor die 
een negatieve uitstraling op het beoefenen van de voetbalsport hebben. Er treedt een 
verdergaande verloedering op. De voetballerij is wat dit betreft een afspiegeling van de 
maatschappij, maar die simpele constatering mag er niet toe leiden de ogen te sluiten 
voor deze zorgelijke ontwikkeling, laat staan daar “begrip” voor te kunnen opbrengen. 
Het bestuur van RFC wil door middel van dit formele statuut, uiteindelijk vast te stellen 
door de Algemene Ledenvergadering, richting geven aan het voorkomen van excessen 
en het optreden tegen dergelijk gedrag. Naast het vaststellen van gedragsregels voorziet 
het statuut in het instellen van de Commissie Normen en Waarden (hierna: CNW). Het 
bestuur van RFC beoogt hiermee op het punt van het sociaal ethisch beleid binnen de 
invloedsfeer van onze vereniging een duidelijk preventief en een helder correctief beleid 
vast te stellen en dit ook te gaan toepassen. 
 
Bij het formuleren en hanteren van onze verenigingsnormen en waarden geldt als 
uitgangspunt de code die het Landelijk platform tegen Geweld op Straat heeft 
geformuleerd. Kortweg gezegd: 
 
Respect voor de ander, geweldloosheid, aanspreekbaarheid op gedrag en op het 
bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en wat niet. 
 
De voetbalsport is er bij gebaat een stelsel van normen en waarden rond dit 
uitgangspunt als maatstaf te verankeren binnen de verenigingsreglementen. Het bestuur 
van RFC onderschrijft dit standpunt. Het statuut vormt het beleidskader voor het 
afspreken en naleven van de normen en waarden binnen onze vereniging. 
 
Het beleid zal erop gericht zijn om excessen te voorkomen (preventief), maar ook bij 
voorkomende excessen consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen 
van dit statuut vormt dus een duidelijk signaal naar alle leden, leiding en ook bezoekers 
van de club, elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld kan en zal niet worden 
getolereerd. 
 
Het preventief beleid bestaat uit het opstellen en uitdragen van gedragsregels waaraan 
de leden, de leiding, vrijwilligers en gasten/bezoekers zich dienen te houden en waarop 
zij ook kunnen worden aangesproken. 
 
Het correctief beleid voorziet er in aan de leden, de leiding, vrijwilligers en 
gasten/bezoekers die zich schuldig maken aan overtreding van de gedragsregels 
sancties op te leggen door de daartoe bevoegde personen/organen zoals nader 
uitgewerkt in dit statuut. 
 
 



Dit beleid wordt in de vereniging kenbaar gemaakt en verder uitgewerkt in een actieplan, 
waarin permanente voorlichting (ook voor nieuwe leden) een duidelijk waarneembare 
component dient te zijn. De uitwerking van het beleid is weergegeven in het actieplan en 
de uitvoering ervan wordt gelegd bij een daartoe door het bestuur van RFC ingestelde 
CNW. Het beleid wordt regelmatig, bij voorkeur 2 x per jaar (eenmaal halverwege en 
eenmaal aan het eind van het seizoen), door de CNW en het bestuur geëvalueerd en 
indien nodig voor het volgende seizoen bijgesteld. 
 
Betreffende de taakstelling, de samenstelling en de werkwijze van een CNW wordt 
verwezen naar de bijlage 2, opgenomen bij dit Statuut Normen en Waarden. Tot het 
moment dat een CNW is ingesteld draagt het bestuur van RFC zorg voor de uitvoering 
van dit beleid. Dit statuut heeft formeel de status van een tuchtreglement, waarbij 
opgemerkt wordt dat de nadruk ligt op preventie en communicatie. 
 
Trainers, coaches/leiders, leden, en andere vrijwilligers of betaalde krachten van de 
vereniging conformeren zich aan dit statuut op het moment dat zij een functie bekleden 
binnen de vereniging. De CNW is ook bevoegd voorvallen te behandelen die buiten het 
terrein van RFC plaatsvinden, en die naar het oordeel van de CNW hun weerslag 
hebben op situaties binnen de vereniging. 
 
2. Gedragsregels 
Of het nu gaat om degene die actief zijn sport bedrijft, de passieve kijker of een 
vrijwilliger binnen de vereniging: een ieder moet plezier kunnen beleven aan de 
voetbalsport. Dit houdt in, dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend 
naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van een ieder. Dit betekent 
natuurlijk ook afspraken maken over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook 
met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en 
gasten/bezoekers. 
 
Deze afspraken worden voor zover het onze leden betreft vastgelegd in het 
gedragsreglement, waarin we de normen en waarden voor ons handelen vastleggen en 
met elkaar afspreken deze te zullen nakomen. 
 
Met betrekking tot het aldus te voeren sociaal ethische beleid binnen RFC zijn de 
volgende gedragsregels daarbij van toepassing. Respect opbrengen voor anderen telt 
zwaar. Een ieder, zowel leden, als bezoekers, dienen zich: 
 
1. Te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie 
van derden binnen of buiten het voetbalspel. Pesten wordt niet getolereerd. 
2. Om het voor scheidsrechters en begeleiding van de teams mogelijk te maken om te 
kunnen oordelen of er onbehoorlijk taalgebruik dan wel verbaal geweld wordt gebruikt 
dienen alle spelers en begeleiding te communiceren in het Nederlands . 
3. Het speelveld is, tijdens de wedstrijden, toegankelijk voor spelers, begeleiding en 
wedstrijdleiding. Toeschouwers blijven achter de omheining en betreden het veld niet. Zij 
nemen, bij voorkeur, geen plaats in de directe nabijheid van de doelen. 
4. Om verwarring bij spelers te voorkomen wordt de coaching en aansturing van spelers 
overgelaten aan de door RFC aangewezen teambegeleiding. 
5. Een verenigingslid heeft respect voor andermans eigendommen. Een verenigingslid is 
hoofdelijk aansprakelijk voor door hem/haar persoonlijk aangerichte schade c.q. 
vernieling. 
6. Een verenigingslid dient zich te houden aan de aan hem/haar door de vereniging of 
door de KNVB opgelegde sanctie/strafmaat naar aanleiding van de door hem/haar 



gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in 
rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid. 
7. Een verenigingslid dient zijn/haar medeleden te attenderen op deze gedragsregels en 
dient zo nodig bij een overtreding zijn/haar medelid op dit gedrag aan te spreken. 
8. Iedereen die een overtreding van de gedragsregels constateert, kan dit via een 
meldingsprocedure melden. De meldingsprocedure is in dit statuut opgenomen. 
9. Een ieder, zowel verenigingsleden als familieleden en bezoekers, zijn aanspreekbaar 
op wangedrag. Een ieder zal zich dienen te verantwoorden, indien hij/zij zich ten 
opzichte van de vereniging of één of meerdere van haar leden heeft schuldig gemaakt 
aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, seksuele intimidatie, diefstal of andere 
gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan 
leden opgelegde verplichtingen als vermeld in de verenigingsstatuten. 
10. Ouders/verzorgers van een jeugdlid die menen dat dit jeugdlid en/of zijzelf niet naar 
behoren is behandeld (door teamgenoten en/of leiding), kunnen door middel van een 
klachtenformulier een klacht indienen bij de CNW. Naar aanleiding van de klacht gaat de 
CNW met de betreffende partijen in gesprek.  
11.Van leden en ouders van jeugdleden wordt verwacht dat zij de kleedkamers, kantine 
en velden na gebruik netjes achterlaten.  
12. In de kantine is het gebruik van alcoholhoudende drank door- en de verkoop van 
alcoholhoudende drank aan jeugdleden onder de leeftijd van 18 jaar niet toegestaan.   
13. Verdovende middelen en wapens worden bij RFC niet getolereerd. In voorkomende 
gevallen zal overgegaan worden tot inbeslagname en zal de politie worden ingelicht. 
14. Voorts sluit RFC zich aan bij de voor verschillende doelgroepen geformuleerde 
gedragsregels uit het KNVB document “Gedragscodes KNVB”. (Bijlage 4) 
15. Het bestuur is bevoegd deze gedragsregels nader uit te werken in een reglement 
Gedragsregels RFC. 
 
3. Overtredingen en sancties 
Het bestuur is bevoegd tot strafoplegging aan leden. Het bestuur is bevoegd bepaalde 
taken op dit gebied over te dragen aan andere organen. In dit statuut worden bepaalde 
beschreven taken overgedragen aan de CNW. (bijlage 2) 
 
Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen aan de 
verplichtingen van de leden zoals vastgelegd in de statuten en reglementen. 
 
De volgende sancties worden onderscheiden: 

• Berisping of waarschuwing 
• Taakstraf (verplicht uitvoeren van vrijwilligerstaken ten behoeve van de vereniging) 
• Uitsluiting van wedstrijden of trainingen 
• Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten 
• Financiële sanctie (boete) 
• Toegangsontzegging tot het complex of tot delen van het complex 
• Royement 

Er wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën van normovertredingen: 
 
1. Categorie A: belediging in woord en/of gebaar, overtreding van gestelde regels. 
2. Categorie B: fysiek gewelddadig handelen en handtastelijkheden; ook het indienen 
van een valse melding wordt tot deze categorie gerekend. 
3. Categorie C: zwaarder fysiek geweld, mishandeling, het aanrichten van materiële 
schade en het niet voldoen aan contributieverplichtingen. 



 
Relatie van dit statuut tot het KNVB tuchtrecht: 
De in dit statuut opgenomen sancties staan los van de door de KNVB opgelegde 
sancties voor overtredingen zodat cumulatie van sancties niet is uitgesloten. 
 
1. Voor het bepalen van de hoogte van de sanctie voor de bepaalde categorieën van 
overtredingen wordt (met name voor spelende leden) aansluiting gezocht bij de door de 
KNVB gehanteerde tuchtreglementen en strafopleggingen bij molestaties. 
2. De CNW beoordeelt in haar advies (en ook het bestuur in zijn besluit) een situatie op 
en/of rond het veld niet los van de KNVB reglementen en rapportages (bijvoorbeeld het 
wedstrijdformulier). 
3. Indien een lid is gestraft door de KNVB, kan, indien daartoe aanleiding bestaat, door 
de CNW of het bestuur of jeugdcommissie een extra sanctie worden opgelegd. Bij 
herhaling zal het lid worden uitgesloten voor alle activiteiten binnen RFC. 
 

Aard van de overtreding   

Categorie A: belediging in 
woord en/of gebaar (gericht 
tegen de persoon of tegen 
het gezag) 

Strafoplegging door 
teamleiding =trainers/coach (rapportage aan CNW en 
bestuur) of door CNW (indien overtreding buiten 
training/wedstrijdverband) 

Lichte belediging   

Grove belediging of spuwen   

Eenvoudige bedreiging   

Bedreiging met geweld   

Categorie B: fysiek 
gewelddadig handelen 
/onzedelijk gedrag of 
discriminerend gedrag 

Strafoplegging door CNW 

Het in diskrediet brengen van 
RFC 

  

Handtastelijkheden tot lichte 
mishandeling 

  

Onzedelijk- of discriminerend 
gedrag 

  

Het indienen van een niet op 
waarheid berustende klacht. 

  

Categorie C: ernstig 
gewelddadig handelen of 
toebrengen schade 

Strafoplegging door bestuur op advies van CNW 

Mishandeling ernstige of zware 
vorm - blijvend letsel 

  

Schade toebrengen, materieel 
en/of immaterieel, diefstal *) 

  

  
*) Hieronder wordt ook verstaan het niet voldoen aan de financiële verplichting of 
bijvoorbeeld de ter beschikking gestelde kleding en aanverwante artikelen niet 
teruggeven of beschadigd teruggeven. Ook vernieling aanbrengen aan andermans 
goed(eren) en diefstal valt hieronder. Bij diefstal zal altijd aangifte bij de politie gedaan 
worden. 
 



Tegen de vermelde vormen van strafoplegging bestaat statutair geen 
beroepsmogelijkheid, behoudens tegen royement. Hiertegen is schriftelijk beroep 
mogelijk bij de Algemene Ledenvergadering. 
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is betrokkene geschorst.  
Bij royement wordt de straf, onder verantwoordelijkheid van het bestuur gepubliceerd. 
Schorsing of uitsluiting geeft geen recht op teruggave van contributie en heeft geen 
invloed op de betalingsverplichting voor nog verschuldigde contributie. 
 . 
  
De datum van de inwerkingtreding is vastgesteld op de dag volgend op de dag van 
vaststelling door de algemene leden vergadering. 
  
Namens het bestuur van RFC: 
  
De voorzitter, 
G.A. van Herwijnen 
 
 
 
De secretaris, 
M. van Seters 
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