
Bijlage 1 
(behorende bij sanctiebeleid v.v. RSC) 

 RSC Sanctie Matrix   

 RSC Sanctie Matrix/Oktober 2013 

Fase1 
Aanspreken 

Fase 2 
(On-) voorwaardelijke straf/taakstraf, 
schorsing/uitsluiting 

Fase 3 
Schorsing/uitsluiting/taakstraf 

Fase 4 
Langdurige schorsing/royement 

- Het niet naleven van de gedragscodes  
  en gedragsregels zoals deze in de  
  Beleidsnotitie Normen en Waarden  
  v.v. RSC staan vermeld, o.a.:  
- Pesten 
- Te laat komen 
- Niet (tijdig) afmelden 
- Niet aanwezig zijn bij extra RSC  
  Activiteiten 
- Niet netjes achterlaten van de  
  Kleedkamer(-s) 
- Niet netjes omgaan met materiaal of  
  andermans goederen 
- Niet nakomen van team afspraken 
- Bij niet voldoen aan team- en  
  clubtaken. 
- Roken op niet toegestane plekken 

- Fysiek geweld buiten het veld 
  (duwen, trekken). 
- Licht verbaal geweld buiten het  
  veld. (schelden zonder ziektes en  
  Kwetsende verwijzingen). 
- Het veld betreden zonder toe- 
  stemming van de scheidsrechter, 
  als je niet deelneemt aan de  
  wedstrijd 
 
- Herhaaldelijk gedrag uit fase 1 
 

- Fysiek geweld. Zowel in het veld  
  als daarbuiten. (schoppen, slaan, 
  kopstoot met de intentie) 
- Verbaal geweld 
- Intimidatie (verbale bedreiging) 
- Spugen op iemand 
- Weigeren het speelveld te verlaten 
- Discrimineren 
 
- Herhaaldelijk gedrag uit fase 2 
 

 

- Diefstal 
- Vandalisme 
- Ernstig fysiek geweld 
- Mishandeling (bij geen letsel én  
  blijvend letsel) 
- Overige excessen 
 
- Herhaaldelijk gedrag uit fase 3 
 

-Seksuele intimidatie -Seksuele intimidatie -Seksuele intimidatie -Seksuele intimidatie 

Alle vormen van seksuele intimidatie worden besproken met VCP (RSC), bestuur (RSC) en/of NOC*NSF 
(afhankelijk van de ernst van de overtreding wordt de sanctie bepaald) 

 

-Alcohol- en drugsgebruik/misbruik Alcohol- en drugsgebruik/misbruik Alcohol- en drugsgebruik/misbruik Alcohol- en drugsgebruik/misbruik 

 

 
Aanspreken door trainer, leider, ouder, 
vrijwilliger of bestuurslid naar aanleiding 
van een licht vergrijp. 
 

 
Wanneer fase 1 niet geleid heeft tot 
gewenst gedrag, wordt melding gedaan 
aan het bestuur. 

 
Wanneer fase 2 niet geleid heeft tot 
gewenst gedrag, treedt fase 3 in werking. 

 
Wanneer fase 3 niet geleid heeft tot 
gewenst gedrag, treedt fase 4 in werking. 

 

Maximaal drie keer aanspreken;, daarna 
volgt officiële waarschuwing door trainer, 
leider of bestuurslid. Eventueel in 
samenspraak met bestuur en/of 
sanctiecommissie.  
 

Het bestuur bepaalt na het horen van de 
betrokken trainer/leider en de betrokkene 
of er een voorwaardelijke of onvoor-
waardelijke straf/schorsing gegeven 
moet worden.  

Het bestuur bepaalt na het horen van 
de betrokken trainer/leider en de 
betrokkene de duur van de schorsing/ 
ontzegging terrein/overige sancties. 
 

Het bestuur bepaalt na het horen van de 
betrokken trainer/leider en de betrokkene 
of aanleiding is tot een langdurige 
schorsing/ontzegging terrein of royement. 
 

 
 

Soorten 
Sancties 

Berisping - Uitsluiting van deelname training -Taakstraf * - Schadevergoeding –Schorsing - Ontzetting (tijdelijk) uit functie - Ontzegging tot het betreden sportcomplex- 
Royement (ontzetting uit het lidmaatschap) 

* Voorbeelden 
Taakstraffen 

Schoonmaak van bijv. kleedkamers/kantine/reclameborden – Het verrichten van (extra) kantinedienst(-en) – Afval opruimen op het sportcomplex – Optreden als 
scheidsrechter of ass. scheidsrechter – Het verzorgen van een training. 
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