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Actielijst bij calamiteiten 

1. Staken van een wedstrijd 

 

 

 Teamleider  Wedstrijdsecretaris (junioren of senioren) 
Teamleider meldt direct na de wedstrijd bij de wedstrijdsecretaris wat de oorzaak is van het 
staken van de wedstrijd. 
 
Indien het staken van de wedstrijd (mede) het gevolg is van (een) speler(s) van UNA/Brinvast 
maakt de teamleider (zo mogelijk in overleg met de wedstrijdsecretaris) een meldingsformulier 
normen & waarden op en verstuurt dit per e-mail naar de voorzitter PR & vrijwilligersbeleid. 
 

 Wedstrijdsecretaris  Meldpunt excessen KNVB via noodnummer 
Indien de aanleiding voor het staken van de wedstrijd buitensporig fysiek en/of verbaal geweld 
betreft neemt de wedstrijdsecretaris direct telefonisch contact op met de KNVB via het 
noodnummer (0800) 22 99 555. 
 
Onder excessen verstaat de KNVB buitensporig fysiek en/of verbaal geweld. Hieronder vallen: 
- ernstige bedreigingen; 
- buitensporig fysiek geweld; 
- collectieve vechtpartijen; 
- buitensporig verbaal geweld. 

 

 Wedstrijdsecretaris maakt stakingsformulier op 
Stakingsformulier (kleur rose) opmaken. 
 
Indien noodzakelijk wordt het strafformulier direct ingevuld door betrokkene(n). 
 Afhankelijk van de situatie wordt aanbevolen aangifte te doen bij de politie. 

 
 Wedstrijdsecretaris  HTC/Hoofdcoördinator (jun) of coördinator (sen) 

Wedstrijdsecretaris junioren licht de HTC (selectie teams) of Hoofdcoördinator (overige teams) in. 
 
Wedstrijdsecretaris senioren licht coördinator in. 

 

 HTC/Hoofdcoördinator  Coördinator 
HTC/Hoofdcoördinator junioren licht direct de betreffende coördinator in. 

 

 HTC/Hoofdcoördinator/coördinator  commissie 
Dezelfde dag zal de HTC/Hoofdcoördinator de jeugdvoorzitter en voorzitter PR & 
vrijwilligersbeleid inlichten per e-mail met de overige JC leden en hoofdbestuur in de CC. 
 
Dezelfde dag zal de coördinator de seniorenvoorzitter en voorzitter PR & vrijwilligersbeleid 
inlichten per e-mail met de overige SC leden en hoofdbestuur in de CC. 
 

 Voorzitter PR & vrijwilligersbeleid  Hoofdbestuur en commissie 
Voorzitter PR & vrijwilligersbeleid bepaalt  welke actie wordt genomen in het kader van het beleid  
normen & waarden en informeert hierover de leden hoofdbestuur en jeugdcommissie resp. 
seniorencommissie. 
 
 Afhankelijk hiervan zal een gesprek volgen tussen betrokkene(n), voorzitter PR & 
vrijwilligersbeleid, HTC/Hoofdcoördinator en (eventueel) de coördinator (junioren) dan wel  
coördinator senioren. 
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2. Ernstig letsel tijdens een wedstrijd met ziekenhuisbezoek tot gevolg 

 
 

 Teamleider  Coördinator (junioren en senioren) 
Teamleider meldt direct na afloop van de wedstrijd bij de betreffende coördinator wat er is 
gebeurd. 
 
Is de betreffende speler van de tegenpartij dan zal de teamleider de NAW gegevens van de speler 
vragen en doorgeven aan de coördinator. Indien nodig zal de coördinator de NAW gegevens 
opvragen bij de desbetreffende vereniging. 

 

 Coördinator  Jeugdsecretaris of Seniorensecretaris 
Coördinator geeft de gegevens per e-mail door aan de betreffende secretaris die een kaartje 
stuurt naar de getroffen speler van de tegenpartij. 
 
Is de betreffende speler lid van UNA/Brinvast, dan zal de coördinator in overleg met de teamleider 
zorgen voor een kaartje namens het team. Bij verblijf in het ziekenhuis volgt bezoek vanuit de 
betreffende commissie. 

 

 Coördinator  Commissie 
De coördinator licht middels een e-mail dezelfde dag de overige leden van de Jeugd- dan wel de 
Seniorencommissie in. 

 
 

3. Rode kaart 

 

 Teamleider  Wedstrijdsecretaris (junioren en senioren) 
In afwachting van het schikkingsvoorstel van de KNVB hoeft geen actie te worden ondernomen. 
Na ontvangst van het schikkingsvoorstel wordt bepaald of in beroep wordt gegaan. 
 
Zo nee, dan gebeurt er niets. Zo ja, dan volgt overleg tussen voorzitter, secretaris, coördinator en 
betrokkene(n) van junioren of senioren in verband met het op te stellen verweerschrift.  
 
De teamleider maakt (zo mogelijk in overleg met de wedstrijdsecretaris) een meldingsformulier 
normen & waarden op en verstuurt dit per e-mail naar de voorzitter PR & vrijwilligersbeleid. 

 
 Wedstrijdsecretaris  HTC/Hoofdcoördinator junioren respectievelijk 

coördinator senioren, secretaris en voorzitter PR & vrijwilligersbeleid 
Wedstrijdsecretaris junioren licht middels e-mail zo spoedig mogelijk de HTC (selectie teams) of 
Hoofdcoördinator (overige juniorenteams) in met de betreffende coördinator, secretaris en 
voorzitter PR & vrijwilligersbeleid in de CC. 
 
Wedstrijdsecretaris senioren licht middels e-mail zo spoedig mogelijk de betreffende coördinator 
in en secretaris en voorzitter PR & vrijwilligersbeleid in de CC. 

 

 Voorzitter PR & vrijwilligersbeleid  HTC/Hoofdcoördinator 
De voorzitter PR & vrijwilligersbeleid bepaalt of een sanctie op basis van het beleid normen & 
waarden van toepassing is. Afhankelijk hiervan zal een gesprek volgen tussen betrokkene(n), 
HTC/Hoofdcoördinator en coördinator. 
 
Bij een alternatieve straf zal na ontvangst van de strafmaat de voorzitter PR & vrijwilligersbeleid 
contact opnemen met de wedstrijdsecretaris. De wedstrijdsecretaris dient de aanvraag in voor de 
alternatieve straf. 

 

 

  


