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Sanctiebeleid KNVB  

Sanctie maatregel KNVB 

Alle voetbal gerelateerde incidenten, die binnen het gezichtsveld van de KNVB gebeuren 
(scheidsrechter of  officiële melding) worden bestraft volgens de standaard KNVB sanctie richtlijnen 
en procedures. Zie KNVB site.  

De KNVB handhaaft de spelregels en bestraft (individuele) leden die deze overtreden. Sportclub 
Teuge heeft het recht om de KNVB straf te verhogen met extra sancties. De aard van de overtreding 
en of meermalen herhaling van de overtreding bepaalt of en op welke wijze een extra sanctie wordt 
opgelegd.  

Melding aan KNVB  

Bij gestaakte seniorenwedstrijden door wangedrag of ander geweld rondom een wedstrijd wordt de 
tuchtcommissie van de KNVB op de hoogte gesteld van de door ons te volgen procedure. Dit gebeurt 
ook als de mening is dat de tegenpartij schuldig is. Op het wedstrijdformulier wordt verslag gedaan 
van het geen geschiedde door scheidsrechter, leider, aanvoerder. Bij incidenten rondom wedstrijden 
wordt altijd gecommuniceerd met het bestuur van de tegenpartij.  

Bij gestaakte pupillen/junioren wedstrijden door wangedrag of ander geweld rondom een wedstrijd 
wordt in overleg met de tegenpartij besloten of de tuchtcommissie van de KNVB op de hoogte 
gesteld wordt van de door ons te volgen procedure. 

Sanctiebeleid Sportclub Teuge 

Met enige bescheidenheid, mogen we echter vaststellen dat excessen binnen onze vereniging 
gelukkig uitzonderlijk zijn. De vraag is, wat is de aanpak van de vereniging wanneer er zich een 
probleem/misdraging voordoet ?  

Waarom eigen sanctiebeleid ? 

Er zijn misdragingen waartegen de KNVB niet op kan treden. Voorbeelden zijn: 

• Misdragingen in het veld buiten het gezichtsveld van de KNVB 

• Doelgroepen die geen lid zijn van de KNVB (toeschouwers/ouders) 

• Misdragen buiten het veld om.  

• Overtredingen die niet bij de KNVB terechtkomen.  

Dit sanctiebeleid wordt in onze statuten omschreven als tuchtreglement.  

Incidenten hoeven natuurlijk niet uitsluitend voor te komen in voetbal gerelateerde zaken. Ook in 
andere situaties kunnen zich zaken voordoen die de gedragsregels overschrijden. 

Deze misdragingen kunnen een negatieve invloed hebben op de sfeer en het gedrag binnen de 
vereniging. Verenigingen staan herin niet machteloos en kunnen hier zelf tegen optreden. Het zorgt 
voor duidelijkheid binnen de vereniging en het geeft invulling aan een sportief, plezierig en veilig 
voetbalklimaat voor alle betrokkenen. 

Voorbeelden van afwijkend of ongewenst gedrag  zijn: 

• Wangedrag tijdens wedstrijden door spelers/trainers wat niet geleid heeft tot gele/rode 
kaarten 

• Wangedrag langs de lijn door ouders/toeschouwers. 

• Frequent wangedrag tijdens wedstrijden bijvoorbeeld speler die meerdere rode/gele 
kaarten per seizoen krijgen 

• Trainers/leiders die meerdere keren weggestuurd worden door de scheidsrechter 

• Plegen van vernieling of diefstal op de sportaccommodatie 

• Het geven van overlast op of om de sportaccommodatie.  

• Het geven van overlast van en naar de sportaccommodatie 

• Overmatig alcoholgebruik 

• Pesten, beledigen of discrimineren.  
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Sancties 

Als leden van Sportclub Teuge zich niet houden aan de gedragsafspraken (zie leaflet 
“Gedragsregels”), kunnen sancties worden opgelegd door het bestuur krachtens de 
verenigingsstatuten. De gedragsafspraken zijn hét referentiekader voor iedereen die bij de 
vereniging is betrokken om enerzijds zelf te snappen welk gedrag normaal is en anderzijds de basis 
om anderen aan te spreken op afwijkend en ongewenst gedrag.  

De aard van de overtreding en of meermalen herhaling van de overtreding bepaalt of en op welke 
wijze een sanctie wordt opgelegd.  

• Sportclub Teuge  ondersteunt de aanpak van de KNVB en zal geweld en excessief gedrag 
melden bij de tuchtorganen van de KNVB. 

• Sportclub Teuge accepteert de straffen van de KNVB en ziet toe op naleving. 
• Gele en rode kaarten worden op het wedstrijdformulier vermeld  en worden doorbelast aan 

de veroorzaker. 
• Bij een rode kaart voor een jeugdspeler vindt er een gesprek plaats met de speler/trainer 

en TJC, bij een eventuele tweede rode kaart in het zelfde seizoen vindt er een gesprek 
plaats met speler, trainer, speler en bestuur. 

• Bij geweld, vernieling en/of diefstal wordt aangifte gedaan bij de politie. De schade wordt 
verhaald op de veroorzaker . 

• Het bestuur van Sportclub Teuge behoudt de mogelijkheid en recht tot het zelf opleggen 
van straffen en/of sancties, zoals:  
- Berisping in de vorm van een gesprek met trainer/leider/commissie/bestuur 

- Een alternatieve taakstraf 

- (tijdelijke) uitsluiting deelname aan verenigingsactiviteiten. 

- (tijdelijke) schorsing van functies  

- (tijdelijke) ontzegging van de toegang tot de accommodatie 

- Beëindiging lidmaatschap / royement  1

Sanctie maatregel Sportclub Teuge 

Voor het gedrag dat buiten het gezichtsveld van de KNVB blijft, maar wel dusdanig strijdig is met de 
gedragsregels, kan Sportclub Teuge zelf aan de betrokkenen sancties opleggen. Ook hier bepaalt de 
aard van de overtreding en of meermalen herhaling van de gedragsregels op welke wijze de sanctie 
wordt opgelegd. 

Als richtlijn wordt onderstaande tabel gehanteerd. Deze richtlijn geldt voor speler / leden / 
ouders / toeschouwers / leiders / trainers / vrijwilligers. 

Sancties 1. Berisping 2.  Voorwaardelijke straf/
schorsing uitsluiting

3.  Schorsing / uitsluiting 4.  Langdurige schorsing / 
royement

Vergrijp 
(voor-  
beelden)

- Te laat komen. 
- Niet (tijdig) afmelden. 
- Netjes omgaan met 

materiaal. 
- Niet aanwezig zijn bij 

extra activiteiten. 
- Bij niet positief 

aanmoedigen/ stimuleren/
aanspreken team, 
tegenstander, 
scheidsrechter,  
eigen kind. 

- Bij niet voldoen aan team- 
en clubtaken (zonder te 
ruilen en/of  
te berichten).

- Licht fysiek geweld (duwen, 
trekken). 

- Licht verbaal geweld 
(schelden zonder ziektes en 
kwetsende verwijzingen). 

- Het veld betreden zonder 
toestemming van de 
scheidsrechter (alleen als je 
niet deelneemt aan  
de wedstrijd). 

- Herhaaldelijk gedrag  
uit de fase 1.

- Fysiek geweld (schoppen, 
slaan, kopstoot met  
de intentie). 

- Verbaal geweld. 
- Weigeren het speelveld  

te verlaten. 
-  Het gooien en/of trappen 

van voorwerpen in de 
richting van anderen 

- Discrimineren. 
- Alcoholmisbruik. 
- Herhaaldelijk gedrag  

uit fase 2.

- Diefstal. 
- Drugsgebruik. 
- Vandalisme. 
- Ernstig verbaal geweld. 
- Ernstig fysiek geweld.  
-    Mishandeling 
- Overige excessen. 
- Herhaaldelijk gedrag 

uit fase 3.

 Een royement wordt uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen (waaronder dit reglement met gedragsregels) 1
en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel na sommatie nalatig blijft zijn 
verenigingscontributie te voldoen. De betrokkene wordt van een royement schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur. Hiertegen is binnen één maand 
schriftelijk beroep mogelijk bij de Algemene Ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is betrokkene geschorst. De 
Algemene Ledenvergadering spreekt het definitieve royement uit.  
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Actie Aanspreken door trainer, 
leider of bestuurslid naar 
aanleiding van een licht 
vergrijp.

Na (meermalen herhaling van) 
ongewenst gedrag wordt een 
verslag geschreven en over-
handigd aan de incidenten 
commissie

Na (meermalen herhaling van) 
ongewenst gedrag wordt een 
verslag geschreven en over-
handigd aan de incidenten 
commissie

Na  (meermalen herhaling 
van) ongewenst gedrag of 
excessief gedrag wordt een 
verslag geschreven en 
overhandigd aan de  
incidenten commissie

Maatregel Maximaal drie keer 
aanspreken, daarna volgt 
officiële waarschuwing door 
trainer, leider of bestuurslid. 
Eventueel in samenspraak 
met de incidenten commissie 

De incidenten commissie 
bepaalt in overleg met 
betrokken trainer/leider of er 
een voorwaardelijke of 
onvoorwaardelijke straf/
schorsing gegeven  
moet worden. 

De incidenten commissie 
bepaalt in overleg met 
betrokken trainer/leider  
en het bestuur de duur  
van de schorsing/ ontzegging 
terrein. 

De incidenten commissie 
bepaalt in overleg met 
betrokken trainer/leider  
en het bestuur of er over 
moet worden gegaan tot 
een langdurige schorsing/
ontzegging terrein of 
royement.

Schorsing 
indicatie:

Bij 3e keer: alternatieve taak 
of straf

Bij 1e keer: 1- 2 wedstrijden  
Bij 2e keer: 3- 4 wedstrijden

Bij 1e keer: 3- 4 wedstrijden 
Bij 2e keer: 4- 6 wedstrijden

3- 12 maanden  
Voordragen royement
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Procedure aanmelding incidenten 

Voor de voetballers blijven de trainers/leiders primair verantwoordelijk voor het nemen van 
eventuele maatregelen bij speltechnische incidenten, schending van teamafspraken en incidenten 
van ondergeschikte betekenis. Deze hebben dan niet de aard van de overtredingen zoals bedoeld in 
deze gedragsregels. Dit ter beoordeling van de direct trainers/leiders 

Bij ernstige overtredingen van de regels of overtredingen van meer structurele aard, wordt de 
commissie waaronder de activiteit behoord ingeschakeld. Ook gesprekken met betrokken overtreders 
of ouders van betrokken jeugdleden worden via/door de betreffende commissie gevoerd. De 
betreffende commissie zorgt voor aanmelding van de overtreding van de gedragsregels via de 
procedure zoals verderop is aangegeven.  

Een ieder (zowel leden als niet-leden) wordt in de gelegenheid gesteld tot het aanmelden van een 
incident en/of conflict, echter uitsluitend en voor zover dit incident en/of conflict betrekking heeft 
op de statuten en reglementen van Sportclub Teuge en KNVB.  

Meldingsformulier Incidenten 

Het incident en/of conflict wordt aangemeld bij het bestuur met behulp van het meldingsformulier 
(het meldingsformulier is voor niet-leden toegankelijk via de website). Formulieren dienen binnen 
een week na het incident cq ontstaan van een conflict bij de secretaris schriftelijk te worden 
ingediend.  

Behandeling van de incidentmelding  

Afhankelijk van de aard c.q. ernst van het conflict of incident neemt het bestuur op grond van de 
verenigingsstatuten en de gedragsregels, hetzij het besluit tot  

• een onmiddellijke strafoplegging  
• voorlegging van het incident aan de incidentencommissie.  

Incidentencommissie  

Het is van groot belang dat de beoordeling van wangedrag binnen de eigen vereniging overgelaten 
wordt aan een onafhankelijke commissie. Deze commissie heeft als taak het wangedrag te 
inventariseren, horen van aanmelder, betrokkenen en getuigen (waar mogelijk anoniem), hoor- en 
wederhoor toe te passen, een uitspraak te doen over het wangedrag. De incidentencommissie is niet 
gerechtigd te straffen en/of te schorsen of voorstellen daarover te doen aan het hoofdbestuur. 
Indien het onderzoek noodzaakt dat ‘maatregelen’ moeten worden genomen om zo het onderzoek te 
bevorderen of om erger te voorkomen, maakt de Incidentencommissie dit aan het bestuur kenbaar.  

Deze commissie wordt per case samengesteld uit leden afkomstig uit alle geledingen van de 
vereniging. De leden van de incidentencommissie worden door het hoofdbestuur aangewezen en 
mogen niet betrokken zijn bij het incident of belanghebbend zijn.  

Bericht/mededeling  

Het hoofdbestuur stelt aan de hand van het feitenonderzoek van de incidentencommissie de 
strafmaat vast en deze wordt binnen vier weken na aanmelding van het incident aan het betrokken 
lid zowel mondeling als schriftelijk meegedeeld. Indien het een jeugdspeler betreft worden ook de 
ouders geïnformeerd. Hiertegen is statutair geen beroep mogelijk, behoudens in geval van royement 
waarbij een schriftelijk beroep op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. kan worden 
ingediend.  

Beroep  

Bij sancties die zijn opgelegd door het bestuur op basis van de tabel is geen beroep mogelijk. Bij 
sancties die zijn opgelegd na onderzoek door de incidentencommissie is beroep mogelijk. De 
betrokkene heeft het recht om binnen 1 week na datum van het bestuurlijk schrijven beroep aan te 
tekenen en zich schriftelijk te verantwoorden bij de door het bestuur aangestelde 
incidentencommissie Na deze schriftelijke verantwoording wordt betrokkene in de gelegenheid 
gesteld op een door de incidentencommissie te bepalen tijd en plaats een mondelinge toelichting te 
verstrekken. 

Vertrouwenspersoon  
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Bij incidenten betreffende ongewenste intimiteiten of andere zaken die om vertrouwelijkheid vragen 
is een vertrouwenspersoon beschikbaar. De contactgegeven van de vertrouwenspersoon is op de site 
van Sportclub Teuge te vinden.  

Kosten   

De kosten die voortvloeien uit begane excessen zijn voor rekening van de veroorzaker. Sportclub 
Teuge hanteert een lik-op-stukbeleid. Ernstige misdragingen worden gemeld bij de politie.  


