
SANCTIES (in overleg met bestuur)

Baldadigheid t.o. personen en/of goederen (geen opzet)

1e keer 2e keer

Berisping/taakstraf + Taakstraf +
WA verzekering WA verzekering

Bij recidive (meer dan 2 keer)                                                 langere tijd schorsen

Vernielingen (opzettelijk beschadigen, graffity)

1e keer 2e keer

Taakstraf + Taakstraf +

vergoeding kosten schorsing wedstrijd

vergoeding kosten

Bij recidive (meer dan 2 keer) schorsen en voordragen royement

Belediging in woord en gebaar (gericht tegen personen of tegen het gezag)

1e keer 2e keer

Eenvoudige belediging (b.v.uitschelden/scheldwoorden)  Berisping/taakstraf 2 wedstrijden

Grove belediging (b.v.spuwen, herhaaldelijk uitschelden/scheldwoorden)                   Taakstraf 4 wedstrijden

Bij recidive (meer dan 2 keer) schorsen en voordragen royement



Bedreiging (dreigen met niet nader omschreven handelen)
1e keer 2e keer

Eenvoudige bedreiging (b.v. Ik zie je nog wel) 2 wedstrijden 4 wedstrijden

Concrete bedreiging met geweld (b.v. Ik sla je straks in elkaar) 4 wedstrijden 8 wedstrijden

Bij recidive (meer dan 2 keer) schorsen en voordragen royement

Fysiek gewelddadig handelen

1e keer

Trekken aan kleding, wegduwen                    6 wedstrijden           

Het gooien en/of trappen van voorwerpen in de richting van anderen    8 wedstrijden           

Handtastelijkheden     3 maanden

Slaan en/of schoppen in de richting van anderen/vechten 6 maanden                 

Bij recidive schorsen en voordragen royement

Mishandeling

Lichte vorm – geen letsel, wel pijn 6 maanden

Middelvorm – letsel (blauw oog)  9 maanden

Ernstige vorm – genezingsduur langer dan 10 dagen                                                           12 maanden

Zware vorm – blijvend letsel                          voor altijd royement                

Bij recidive schorsen en voordragen royement



Overige maatregelen

Niet aanwezig bij trainingen

Bij het niet deelnemen aan een (1) training eerstvolgende wedstrijd een (1) helft reserve

Bij het niet deelnemen aan meer dan een (1) training eerstvolgende wedstrijd reserve (vanzelfsprekend wel aanwezig)

Niet afbellen of te laat zijn

Bij het niet afbellen of te laat zijn (1x)   A. gesprek speler+ouder

B. de gemaakte afspraken aan het begin van het seizoen

(afbellen voor training en wedstrijd en op tijd komen) nogmaals aanhalen

GEEN extra consequentie/wel registreren en doorgeven aan groepscoördinator

NOOT: Bij een speler onder 15 melden de ouders af---> zie gedragscode

Bij het niet afbellen of te laat (2x) A. Wederom gesprek speler+ouder

B. Aangeven eerst volgende wedstrijd extra reservebeurt (doorgeven aan groepscoördinator)

NOOT: Bij een speler onder 15 melden de ouders af---> zie gedragscode

Bij het niet afbellen of te laat (3x of meer) Overleg groepscoördinator en bespreken in groepscoordinatorenoverleg voor sancties

(doorgeven aan groepscoördinator)

Met betrekking tot de (mini) F t/m D pupillen geldt: Spelers van die groepen krijgen b.v. 4 extra verzuimdagen per seizoen

(natuurlijk wel ouders laten afbellen) i.v.m. school of andere bijzondere

gebeurtenissen, ZONDER CONSEQUENTIES

(wel registreren en doorgeven aan groepscoördinator)

Niet alle teams trainen door in de vakantie periode dus kan daarin dus geen sprake zijn van éénduidigheid.

Gelieve hier als trainer dus soepel mee om te gaan.



Sancties bij diefstal:
 

 

 

 

 

 

Hierbij kan gedacht worden aan:       

• Ondersteunen van verenigingsactiviteiten

• Optreden als scheidsrechter bij jeugd of seniorenwedstrijden

• Helpen tijdens de jaarlijkse onderhoudsdag

Sanctie: Eerste keer: Taakstraf en / of schorsing van tenminste 2 maanden en ten hoogste van een ½ jaar voor deelname aan wedstrijden en 

trainingen. Betaling van de aangerichte schade , afhankelijk van de ernst van het gepleegde feit kan er aangifte worden gedaan bij de politie.  

Tweede keer: Royement als lid van SVS. 

Totdat hier over is beslist opschorting van alle verenigingsactiviteiten.

Plegen van diefstal in en rond de accommodatie van SVS en / of tegenstander. 

Taakstraf 


