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Sanctiebeleid v.v. RSC 

v.v. RSC staat voor een Sportief, Respectvol, Plezierig en Veilig Sportklimaat. Voor het 
behouden of zelfs vergroten van plezier in voetbal is het belangrijk dat we ons op het veld, 
rond het veld, langs de lijn, in de kleedkamer of in en rond het clubgebouw houden aan het 
“gewenste” gedrag zoals dat beschreven staat in het huishoudelijk reglement en in de 
beleidsnotitie Normen & Waarden van v.v. RSC.  
 
We proberen bij v.v. RSC zoveel mogelijk op een positieve manier met elkaar om te gaan. 
Zowel op het veld, langs de lijn, als in overlegsituaties en vergaderingen. Niet de nadruk 
leggen op wat er verkeerd gaat, maar ook (of juist) uitgaan van het positieve. Wat gaat er 
wel goed en hoe kunnen we zaken met elkaar verbeteren.  
Ter inspiratie van een positieve grondhouding verwijzen we hierbij naar de volgende link: 
www.positiefcoachen.nl   
 
Tijdens de wedstrijden houden we ons aan de spelregels welke door de KNVB zijn 
vastgesteld. Bij overtreding van deze regels zal de scheidsrechter optreden. Eventuele 
sancties die vanuit de KNVB hieruit voortvloeien worden in principe door het bestuur van 
RSC ondersteund en overgenomen. De hieraan gerelateerde boetes dienen door de 
“overtreder” (speler en/of team) te worden betaald.  
 
Bij zeer ernstige overtredingen behoudt het bestuur van v.v. RSC zich het recht voor om, 
voorafgaand aan de eventuele sanctie van de KNVB, al een sanctie uit te vaardigen. Ook is 
het mogelijk dat het bestuur van v.v. RSC, bij ernstige misdragingen naast (of zonder) een 
sanctie van de KNVB, zelfstandig een sanctie oplegt aan een speler of team.  
 
Eén van de tien RSC ReSpeCt regels is elkaar aanspreken op “gedrag dat niet hoort”.  
Het spreekt voor zich dat met elkaar in gesprek gaan bij “ongewenst gedrag” altijd de 
voorkeur geniet. Echter er zijn situaties dat een gesprek alleen, niet het gewenste effect 
heeft of onvoldoende recht doet aan de aard/ernst van de overtreding. In een dergelijke 
situatie zal het bestuur van RSC altijd “hoor- en wederhoor” betrachten, maar waar nodig 
niet schromen een sanctie volgens onderstaand sanctiebeleid uit te vaardigen. 
 

Het sanctiebeleid van RSC kent 4 fasen (zie RSC Sanctie Matrix) 
 
Fase 1: Aanspreken t/m een officiële waarschuwing 1 
  Bij spelende leden (pupillen t/m senioren)2 zal het kader (leiders/trainers)  
  deze sanctiemaatregel uitvoeren.  
  Buiten het veld kunnen RSC-ers (leden, vrijwilligers, ouders, supporters)  
  elkaar ook aanspreken op gedrag wat niet hoort. Wanneer de “overtreder”  
  zich hier niet op aan laat spreken, wordt er verwacht dat hier melding van  
  wordt gemaakt bij het bestuur. Dit kan mondeling, maar mag ook d.m.v. “het  
  RSC incidentenformulier” 3. Een incident/ongewenst gedrag kan ook  

annoniem gemeld worden bij een bestuurslid of de Vertrouwens Contact 
Persoon (VCP) van RSC. 

 
Fase 2: Voorwaardelijk straf/taakstraf/schorsing/uitsluiting.4 
  Wanneer de maatregelen in fase 1 niet (geheel) hebben gewerkt en/of de 
  beschreven voorbeelden onder fase 2 van ongewenst gedrag van toepassing 
  zijn in de RSC Sanctie Matrix.  
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Fase 3/ Schorsing/Uitsluiting/Taakstraf. 
  Wanneer de maatregelen in fase 2 niet (geheel)hebben gewerkt en/of de 
  beschreven voorbeelden onder fase 3 van ongewenst gedrag van toepassing 
  zijn in de RSC Sanctie Matrix. 
 
Fase 4 Langdurige schorsing/Royement 
  Wanneer de maatregelen in fase 3 niet (geheel) hebben gewerkt en/of de 
  beschreven voorbeelden onder fase 4 van ongewenst gedrag van toepassing 
  zijn in de RSC Sanctie Matrix. 
  N.B. Voor het royeren van een RSC-lid is instemming nodig van een algemene  
  Ledenvergadering (zie hiervoor de verenigingsstatuten). 
 
Ingeval van recidive zal het gedrag separaat worden vastgelegd. Tevens zal de gewenste 
richting en het tijdspad waarbinnen het gedrag dient te wijzigen worden bepaald en 
besproken. 
 
Bij v.v. RSC zijn we er niet op uit om bij het minste of geringste een maatregel of sanctie uit 
te vaardigen. We hopen dat we alles t/m fase 1 zoveel mogelijk met een goed gesprek 
onderling kunnen oplossen. Maar we huldigen ook het standpunt van afspraak = afspraak en 
wie niet horen wil moet maar voelen.  
 
Bijlagen: 
1. RSC Sanctie Matrix 
2. RSC incidentenformulier 
3. Incidentenmelding: WAT bij WIE ? 
                                                           
Eindnoten uit bovenstaande tekst. 
1 Leiders en trainers zullen tijdens het uitoefenen van hun kaderfunctie (bij trainingen, wedstrijden en 

RSC activiteiten) spelers zelfstandig aanspreken op ongewenst gedrag volgens de richtlijnen in de RSC 
Beleidsnotitie Normen & Waarden en de RSC Sanctie Matrix. Wanneer de kaderfunctionaris behoefte 

heeft aan ruggespraak over een specifieke situatie kan hij/zij een beroep doen op TC of bestuurslid. 

(bij de jeugdafdeling ook op groepsleiders). Bij een sanctie en/of disciplinaire maatregel van 
jeugdleden worden de ouders altijd z.s.m. geïnformeerd. (in elk geval nog dezelfde dag van het 

“incident”) 
 
2 Naast de gedragscodes, zoals deze vermeld staan in de RSC beleidsnotitie Normen & Waarden, 

maakt elke trainer/leider voor aanvang van elk seizoen specifieke teamafspraken. Over deze 

teamafspraken bestaat consensus  tussen de spelers en het kader. Teamafspraken kunnen per team 

verschillen, maar kunnen/mogen niet in strijd zijn met de richtlijnen in de RSC beleidsnotitie Normen 

& Waarden. Het verdient aanbeveling om tijdens het seizoen deze teamafspraken met elkaar te 

evalueren en daar waar nodig bij te stellen.   

3 Het RSC incidenten formulier is te vinden in het secretariaat van het clubgebouw en/of te 

downloaden van de RSC website (zie onder informatie/downloads). Bij een officiële waarschuwing zal 

altijd, diezelfde dag nog, een RSC incidentenformulier ingevuld dienen te worden. De officiële 
waarschuwing dient bij TC en/of groepsleider, diezelfde dag, (mondeling of telefonisch) gemeld te 

worden. De betreffende clubfunctionaris draagt er zorg voor dat een afschrift/kopie van het ingevulde 
RSC incidentenformulier, diezelfde dag, naar betreffend lid van het van het hoofdbestuur wordt 

gestuurd. (zie stroomschema “Incidentmelding, WAT bij WIE”.) 
 
4 Bij sancties van fase 2 t/m fase 4 dient altijd een RSC incidentenformulier ingevuld te worden. Vanaf 

Fase 2 wordt het bestuur altijd dezelfde dag van het “incident” nog telefonisch of mondeling 
geïnformeerd. 

 
 


