Huishoudelijk Reglement
Pestprotocol en sanctiebeleid NLC’03

Januari 2019, versie 2.4

Inhoud
Inhoud ....................................................................................................................................1
1.

Huishoudelijk reglement NLC’03 (januari 2018) ...............................................................2

2.

Pestprotocol ....................................................................................................................9

3.

Sancties ........................................................................................................................ 10

1

Huishoudelijk Reglement
Pestprotocol en sanctiebeleid NLC’03

1. Huishoudelijk reglement NLC’03 ( januari 2018)
Inleiding
Het bestuur van NLC’03 wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en
zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport
vinden we belangrijk. NLC’03 wil actief werken aan de bewustwording bij spelers,
begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak . De vereniging NLC’03 moet een
ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening
kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Het bestuur van NLC’03 heeft
gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur en de betreffende
commissies dragen de gedragscode actief uit. Met name de trainers, begeleiders en
ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor
wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels
kunnen sancties volgen.
Algemeen
De gedragscode geldt voor alle leden. Voor iedereen geldend zijn de algemene
gedragsregels opgesteld (dus voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd) en per
doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers) zijn specifieke gedragsregels
opgesteld. De specifieke gedragsregels voor de jeugd zijn ook van toepassing op de
senioren.
Doelstelling
De vereniging NLC’03 wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk
laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste
elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten
deelnemen dat voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen. Selectieteams spelen
op het hoogst haalbare niveau. Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als
het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat NLC’03 een vereniging is om trots op te
zijn.
Over wie gaat het?
Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer / leider / vrijwilliger bij NLC’03 wil
werken, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat
ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode
moet door iedereen bij NLC’03 worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop
kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons
handelen.
Waarover gaat het?
Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we
normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst proberen
we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder
verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als mensen (spelers,
trainers, leiders, ouders) zich niet aan de regels van de gedragscode houden? We nemen dan
maatregelen, we noemen dit de sancties.
Algemene gedragsregels
Het bestuur NLC’03 vraagt nadrukkelijk aandacht voor Normen en waarden tijdens en na de
beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het
voetballen als op het gebruik en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn.
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Wat zijn onze uitgangspunten?
Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent.
Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.
o We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
o We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
o We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
o De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
o Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
o Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
o Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.
o Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.
Op en rond het sportcomplex
Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk
daarbij in ieder geval aan de volgende punten:
o Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
o Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen. Ga je op het terras
zitten, dan is dat geen probleem, maar breng het dan zelf even terug.
o Zitten doen we op de daarvoor bestemde doelen, dus niet op tafels.
o Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld
heen als je naar de andere kant moet.
o Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
o Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
o Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling
geplaatst.
o Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
o De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.
o Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.
o Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken.
o Het is niet toegestaan om de mobile telefoon te gebruiken in de kleedkamers. Foto’s
en/of video’s maken in de kleedkamer is ten strengste verboden.
Gedragsregels voor de speler
De spelers zijn als de leden van NLC’03 de kern van de voetbalvereniging.
De speler:
o Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn
medespelers in het veld.
o Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij
trainer / leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
o Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
o Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
o Draagt tijdens de wedstrijden het tenue van NLC’03, maar niet tijdens de trainingen.
o Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek.
o Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de
speler het daar niet mee eens.
o Is zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en
kleedkamers.
o Is verplicht om tijdens trainingen en wedstrijden scheenbeschermers te dragen
o Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de
kleedkamer in te gaan.
o Douchen is niet verplicht maar wordt dringend geadviseerd.
o Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer.
o Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
o Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring
bij de trainer of begeleider.
o Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.
o Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan
bepaalt een trainer of begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag
voetballen.
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Gedragsregels voor de begeleider
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de leider van toepassing.
De begeleider:
o Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
o Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en
tegenstanders.
o Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
o Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter.
o Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de
wedstrijden.
o Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.
o Controleert bij thuiswedstrijden of de kleedkamer van de tegenpartij schoon
opgeleverd wordt.
o Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).
o Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.
o Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het mobiel digitaal wedstrijdformulier
via de wedstrijdzaken app.
Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat deze:
o Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het begeleiden van een team.
o Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen
organiseert als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld.
o Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer zowel uit als thuis.
o Indien mogelijk de trainingen van zijn team bezoekt.
o Deel neemt aan de begeleidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die
binnen de vereniging worden georganiseerd.
o Het wasschema en teamkleding bewaakt.
o Bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorgt voor tijdige kennisgeving aan de
spelers.
o Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator,
contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de
jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.
Gedragsregels voor de trainer
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing.
De trainer:
o Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders.
o Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.
o Brengt spelers passie bij voor het spel.
o Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pylonen, doelen, etc.).
o Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.
o Bepaalt in samenspraak met de begeleiders de opstelling van het team.
Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze:
o Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het trainen van een team.
o Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen
organiseert als er geen training meer wordt gegeven.
o Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer.
o Deel neemt aan de begeleidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die
binnen de vereniging worden georganiseerd.
o Er op toe ziet dat de spelers op een training rekening houden met de
weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen..
o Bij afgelasting of wijziging van een training zorgt voor tijdige kennisgeving aan de
spelers.
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o

Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator,
contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de
jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing.
De ouder/verzorger:
o Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor
iedereen op en om het veld.
o Heeft een positieve houding naar de (assistent) scheidsrechter.
o Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van
het veld (op een half veld liefst aan de kopkanten).
o Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en
begeleiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op
uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding).
Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:
o Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen
geven.
o Mee doen in de wasbeurten van de kleding van het team.
o Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
o Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een
wedstrijd op het sportpark ’De Akkeren’.
o Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd wordt opgehaald na de training of een
wedstrijd op het sportpark ’De Akkeren’.
o Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een
wedstrijd.
o Op tijd de contributie voldoen.
o Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden
gemeld bij de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger
van de vereniging!
Gedragsregels voor de vrijwilliger
Voor elke vrijwilliger, wel of niet voetbalbetrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in
het slagen van de gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals hieronder
benoemd, ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club.
De vrijwilliger:
o Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten
netjes en schoon worden achtergelaten.
o Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d.
contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet
mogelijk is met een vertegenwoordiger van de vereniging.
o Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.
o Maakt geen opzettelijke verbale of nonverbale beledigingen naar anderen, kwetst
niemand opzettelijk.
o Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van NLC’03.
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Alcohol, tabak en drugs
Deze regels gelden zowel voor de kantine als voor de rest van het Sportpark
Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn bij wet en regelgeving verboden. Gebruik en
bezit van drank en drugs zijn strijdig met de doelstellingen en principes van
voetbalvereniging NLC’03.
Aan allen die bij de verenigingsactiviteiten betrokken zijn wil v.v. NLC’03 een zo gezond en
veilig mogelijke omgeving bieden.
Daartoe gelden op dit gebied de volgende regels:
•

Het is niet toegestaan onder invloed van alcohol aan v.v. NLC’03 gerelateerde
wedstrijden en trainingen deel te nemen.

•

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de
kantine of de kleedkamers .

•

Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders
(bijvoorbeeld in de kleedaccommodatie) te gebruiken dan in de kantine of op het
terras.

•

Sterke alcoholhoudende drank wordt niet verstrekt aan gasten jonger dan 18 jaar.

•

Zwak alcoholhoudende drank (o.a. bier) wordt niet verstrekt aan gasten jonger dan 18
jaar.

•

Er wordt geen alcohol geschonken aan:
o
o

Jeugdleiders, trainers en andere begeleiders van jeugdelftallen tijdens het
uitoefenen van hun functie.
Personen die fungeren als chauffeur bij vervoer van spelers.

•

De barmedewerker kan vragen naar een geldig leeftijdsdocument, het tonen hiervan
is dan verplicht.

•

Het Bestuur wil voorkomen dat personen, met meer dan het toegestane promillage
alcohol, aan het verkeer gaan deelnemen. Verstrekking van alcoholhoudende drank
kan worden geweigerd.

•

Het is te allen tijde verboden om zich achter de bar, in de keuken of het magazijn van
de kantine te bevinden zonder dat hiervoor door de dienstdoende leidinggevende
toestemming is verleend.

•

Het is verboden om drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
Het is verplicht om medewerking te verlenen bij controle op drugsbezit.

•

Het is niet toegestaan om te roken:
o

•

Het is niet toegestaan in de (kantine, kleedkamers, vergaderruimtes enz.) te
roken.

Het is niet toegestaan om:
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o
o

glaswerk mee naar buiten te nemen.
Op het terras mogen alcoholische dranken alleen worden genuttigd in plastic
bekers.

•

In principe kan (en mag) elk lid van voetbalvereniging NLC’03 toezicht houden op
genoemde huisregels en het naleven hiervan.
Bij het constateren van een overtreding van onze regels is het lid te allen tijde
bevoegd dit te melden aan leden van het Hoofdbestuur of het Jeugdbestuur.

•

Daar waar zich situaties voordoen waarin dit Huisreglement niet voorziet is een
Bestuurslid van NLC’03 gemachtigd naar eigen inzicht een besluit te nemen.
Als bezoeker / gast dient u hieraan altijd gehoor te geven!

•

Sancties welke genomen zullen worden bij overtreding van onze Huisregels zijn
vastgelegd in de bijlage overzicht sancties.

•

De openingstijden van de kantine zijn:
o Donderdag 20.00 – 23.00 uur
o Zaterdag
09.00 – 18.00 uur
o Zondag
09.00 – 19.00 uur uiterlijk tot 2 uur na de laatst gespeelde
wedstrijd.
o Op zaterdag wordt er na 12.00 uur alcohol geschonken.
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Sancties t.a.v. alcohol-/rook- en drugsbeleid voor v.v. NLC’03
Alcohol/Roken
Bij een eerste overtreding van de regels met betrekking tot het alcohol-/rook- en drugsbeleid
volgt een waarschuwing en kennisgeving aan, voor zover van toepassing, ouders, bestuur,
kantinecommissie, coaches, jeugdbestuur en afdeling technische voetbalzaken. Afhankelijk
van de ernst van de overtreding kunnen bij een eerste overtreding zwaardere sancties
worden opgelegd. Bij overlast en wanordelijk of ander onaanvaardbaar gedrag vindt tevens
verwijdering van het terrein en uit de gebouwen van v.v. NLC’03 plaats.
Bij een herhaalde overtreding volgt een nadere sanctie. Afhankelijk van de ernst van de
overtreding, kan dit zijn: (een aan tijd en/of voorwaarden gebonden) verwijdering van het
terrein en uit de gebouwen van v.v. NLC’03, een (aan tijd gebonden) speelverbod, schorsing
van het lidmaatschap, ontzetting uit het lidmaatschap, een andere gepaste NLC’03 sanctie of
combinatie van voorgaande sancties.
(Soft- of hard)drugs

1. Gele kaart
Bij een eerste overtreding van de regels met betrekking tot (soft- of hard)drugs volgt in
principe een waarschuwing (gele kaart) en kennisgeving aan, voor zover van toepassing,
ouders, bestuur, kantinecommissie, coaches, jeugdbestuur en afdeling technische
voetbalzaken. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan bij een eerste overtreding een
zwaardere sanctie worden opgelegd.

2. Rode kaart
Bij een herhaalde overtreding volgt een (aan tijd gebonden) speelverbod, schorsing van het
lidmaatschap of ontzetting uit het lidmaatschap en de toegang tot het sportpark van v.v.
NLC’03.
Indien er sprake is van handel in (soft- of hard)drugs wordt, naast genoemde sancties, de
politie ingeschakeld en aangifte gedaan.
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2. Pestprotocol
De belangrijkste regel van het pesten luidt: Word je gepest, praat er thuis en bij onze
vereniging over. Je mag het niet geheim houden!!
De gouden regels vanuit het pestprotocol voor de (jeugd)leden zijn :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Je beoordeelt andere kinderen niet op hun uiterlijk.
Je sluit een ander kind niet buiten van activiteiten.
Je komt niet zonder toestemming aan de spullen van een ander kind.
Je scheldt een kind niet uit en je verzint geen bijnamen.
Je lacht een ander kind niet uit.
Je roddelt niet over andere kinderen.
Je laat elkaar met rust en bemoeit je niet te veel met andere teamgenoten.
Je bedreigt elkaar niet en je doet elkaar geen pijn.
Je accepteert een ander kind zoals hij of zij is.
Je bemoeit je niet met een ruzie door zomaar partij te kiezen.
Als je zelf ruzie hebt, praat het eerst zelf uit. Lukt dat niet, dan meld je dat bij de
trainer/leider.
Als je vindt dat jijzelf of een ander kind in het team gepest wordt, dan vertel je dat aan
de trainer/leider. Dat is dan geen klikken!!!
Nieuwkomers binnen het team worden goed ontvangen en opgevangen in de groep.

Deze regels gelden binnen het sportpark ‘De Akkeren’, maar ook daarbuiten.
Deze regels vormen voor NLC’03 de basis voor het pestprotocol.
Daarnaast worden in elke team door de spelers en de trainer/leiders de teamregels
vastgesteld. Deze groepsregels kunnen deels overlappend zijn met de basisregels, maar ook
deels afwijkend.
De strekking zal echter te allen tijde hetzelfde blijven!
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3. Sancties
Sancties maken integraal onderdeel uit van de gedragscode. Het zijn maatregelen die wij als
bestuur zullen nemen als de afspraken die wij in de gedragscode hebben vastgelegd, niet
nagekomen worden of geschonden worden. Overtredingen van de gedragsregels of
ontoelaatbaar gedrag leiden tot sancties opgelegd door de vereniging. Het bestuur heeft een
viertal sancties gedefinieerd, te weten:
o Sanctie 1: berisping
o Sanctie 2: officiële waarschuwing
o Sanctie 3: schorsen van een lid voor bepaalde tijd;
o Sanctie 4: royeren van een lid.
Hier volgt een toelichting op de genoemde sancties:
Berisping:
Een berisping volgt direct op het vertoonde gedrag. De trainer of leider motiveert de
berisping kort aan de speler. Beroep is niet mogelijk. Bij jeugdspelers wordt de berisping
direct doorgegeven aan de ouders. Een gesprek met de ouders is alleen noodzakelijk bij
herhaling. Eenmaal per kwartaal worden door de trainer of leider de gegeven berispingen
binnen het team doorgegeven aan de coördinator.
Officiële waarschuwing:
Een officiële waarschuwing wordt gegeven door het bestuur. Deze kan volgen n.a.v. een
herhaling van wangedrag waarvoor een berisping is gegeven of als gevolg van het
geconstateerde wangedrag of een tijdelijke ontzetting uit de functie. Een officiële
waarschuwing wordt altijd gevolgd door uitsluiting van één wedstrijd. Uitsluiting vindt plaats
na overleg met het bestuur of als dat niet mogelijk is, na overleg tussen de coördinator,
trainer / begeleider van het betreffende team en de voorzitter van het bestuur. Bij het ten
uitvoer brengen van deze sanctie wordt de betreffende speler uitgenodigd voor een gesprek
(bij een jeugdspeler in het bijzijn van één van de ouders/verzorgers). Beroep is niet mogelijk.
Na het gesprek wordt de officiële waarschuwing ook schriftelijk kenbaar gemaakt aan de
betreffende speler.
Schorsing:
Het besluit tot schorsing wordt voorbereid door het bestuur in overleg met de trainer /
begeleider van het team en de voorzitter van het jeugdbestuur (indien het een jeugdspeler
betreft). Bij het opleggen van een schorsing wordt de speler (bij jeugdspeler in het bijzijn van
één van de ouders/verzorgers), trainer, begeleider, vrijwilliger of ouder/verzorger
uitgenodigd voor een gesprek. Beroep tegen een schorsing is niet mogelijk. De coördinator
archiveert wie, wanneer en waarom een schorsing heeft gekregen.
Royement:
Een royement wordt alleen uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de
statuten van de vereniging, de gedragscode van de vereniging en/of besluiten van de
vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het royement wordt
voorbereid door het bestuur van de vereniging in overleg met de trainer / begeleider van het
team en de voorzitter van het jeugdbestuur (indien het een jeugdspeler betreft). De
betrokkene wordt van een royement schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur.
In bijlage 1 worden voorbeelden gegeven van de overtreding van de gedragsregels of
ontoelaatbaar gedrag met daaraan verbonden sancties. Bij overtredingen die niet
beschreven zijn, zal het bestuur passende sancties vaststellen afhankelijk van de
overtreding.
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Sancties spelregels KNVB:
Overtreding van de spelregels van de KNVB tijdens wedstrijden kunnen leiden tot sancties
die worden opgelegd door de KNVB. Aan ieder verstrekte rode of gele kaart verbindt de
KNVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. De kosten van deze kaarten kunnen
worden doorbelast aan de betreffende speler. Bij in gebreke blijven volgt een officiële
waarschuwing.
Sancties spelregels aanvulling NLC’03:
NLC’03 zal bij gele en rode kaarten, die doorgegeven zijn aan de KNVB mogelijk extra
sancties toepassen. Afhankelijk van de omstandigheden kan dit bestaan uit een taakstraf
en/of extra schorsing.
Bij oefenwedstrijden worden soms kaarten niet doorgegeven aan de KNVB. NLC’03 heeft dan
de volgende richtlijnen: Bij een rode kaart of twee keer geel in één wedstrijd volgt minimaal 1
wedstrijd schorsing. Afhankelijk van de omstandigheden kan extra taakstraf en/of extra
schorsing worden toegepast.
Wangedrag van niet-leden:
Het bestuur zal de toegang tot de door de vereniging in gebruik zijnde accommodaties
ontzeggen aan bezoekers en toeschouwers die zich misdragen hebben. De duur van het
toegangsverbod is afhankelijk van de aard en zwaarte van de misdraging, ter beoordeling
aan het bestuur. Nadrukkelijk wordt hier uitgesproken dat het bestuur het treffen van
maatregelen tegen een zich misdragende bezoeker of toeschouwer niet laat afhangen van
het optreden van KNVB, politie of justitie.
Het bestuur verplicht zich bij ernstig wangedrag van niet-leden tot:
o Het vragen van politiebijstand, indien (assistent-)scheidsrechters of een (kader)lid
van de bezoekende of eigen vereniging daarom verzoekt met het oog op het doen
van aangifte;
o Volledig meewerken aan een politieonderzoek, inclusief het wel of niet doen van
aangifte;
o Het vragen van politiebijstand bij dreigende omstandigheden;
o Zich bij het effectueren van opgelegde sancties voorzien van hulp van de
bevoegde instanties, zoals de deurwaarder en/of politie;
o De bezoekende vereniging te informeren over misdragingen van zijn supporters;
o Alle vormen van fysiek geweld schriftelijk aanhangig te maken bij de
tuchtcommissie van de KNVB, onder opgave van getuigen.
Overig beleid:
De voetbalvereniging besluit om een door een andere vereniging geroyeerd lid niet te
accepteren. Bij aanmelding van een nieuw lid wordt een door de andere vereniging
opgelegde sanctie overgenomen (met uitsluiting van royement). In deze situaties wordt met
toestemming van betrokkene informatie ingewonnen bij de vorige club. Nadelige bevindingen
kunnen consequenties hebben voor het lidmaatschap van NLC’03.

11

Huishoudelijk Reglement
Pestprotocol en sanctiebeleid NLC’03
Bijlage 1: voorbeelden richtlijnen voor sancties
De genoemde sancties zijn maximum op te leggen straffen. Afhankelijk van de
bijzonderheden van het geval, kan een lichtere sanctie als passend worden opgelegd.
SANCTIES BIJ TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN
Gedrag

Sanctie bij eenmalig
Richtlijn sanctie bij herhaling
Belediging en intimidatie in woord en/of gebaar
Belediging (bijv. vloeken
Berisping
Officiële waarschuwing
en/of verwensingen)
Ernstige belediging (bijv.
Berisping
Schorsing
spugen en/of racistische
taal)
Intimidatie (bijv. verbale
Berisping
Officiële waarschuwing
bedreiging en/of pesten)
Gewelddadig handelen
Handtastelijkheden (trekken Berisping
Officiële waarschuwing
aan kleding, wegduwen etc.)
Het gooien en/of trappen van Berisping
Schorsing
voorwerpen naar anderen
Slaan en/of schoppen in de
Officiële waarschuwing
Schorsing
richting van anderen
Wangedrag tegen
Schorsing
Royement
scheidsrechters,
grensrechters of vrijwilligers
van de vereniging of
tegenstander

Bewuste mishandeling
Mishandeling (geen blijvend
letsel)
Ernstige mishandeling
(blijvend letsel en/of
ziekenhuisopname)
Seksuele intimidatie of
vergelijkbare ongewenste
handelingen

Schorsing

Royement

Royement
Royement

Overige zaken
Vandalisme en vernielingen
Drugsgebruik
Diefstal
Roken (tegen de geldende
regels)

Officiële waarschuwing
waarbij de kosten worden
verhaald op de vernieler
Royement
Schorsing
Berisping

Schorsing

Royement
Officiële waarschuwing
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Sancties buiten het veld, maar op het sportcomplex
Regel

Sanctie bij overtreding

Alcoholgebruik onder 16 jaar is
wettelijk verboden. Onder
alcoholmisbruik wordt verstaan:
bij spelende leden voor de
wedstrijd of training en in het
algemeen bij overmatige
consumptie van alcohol.

Eenmalig: berisping. Voor nietspelende leden of bezoekers een
mondelinge waarschuwing.

Omschrijving wangedrag
Alcoholgebruik (in NLC’03
verband)

Drugsgebruik

Drugsgebruik en dealen is niet
toegestaan op het complex.

Bij herhaling: officiële
waarschuwing. Voor niet
spelende leden en bezoekers
tijdelijke complex-verbod van 1
maand.
Eenmalig: schorsing. Voor nietspelende leden en bezoekers
tijdelijk complex-verbod van 6
maanden
Bij herhaling: royement. Voor
niet-spelende leden en
bezoekers een permanent
complex-verbod.

Roken

Vernielingen van de
accommodatie of andermans
spullen

Diefstal

Roken is toegestaan conform het
bij NLC’03 geldende rookbeleid

Schade wordt verhaald op de
vernieler en er wordt melding
gedaan bij de politie.

Indien eigendom van de
vereniging wordt melding bij de
politie gedaan.
Indien geen eigendom van de
vereniging wordt melding
gedaan bij de politie maar moet
de eigenaar zelf ook melding of
aangifte doen.

Dopinggebruik

Het testen van doping geschiedt
onder auspiciën van de KNVB

Bij constatering van het dealen
van drugs wordt direct de politie
ingeschakeld.
Eenmalig: berisping. Voor nietspelende leden en bezoekers een
mondelinge waarschuwing.
Bij herhaling: officiële
waarschuwing. Voor nietspelende leden en bezoekers
tijdelijk complex-verbod van 1
maand.
Schorsing voor een periode
passend bij de ernst van de daad.
Bij niet-spelende leden en
bezoekers een tijdelijk complexverbod voor een periode
passend bij de ernst van de daad.
Eenmalig: schorsing voor 6
maanden bij bewezen schuld..
Voor niet-spelende leden en
bezoekers een tijdelijk complexverbod van 6 maanden bij
bewezen schuld.
Herhaling: royment bij bewezen
schuld. Voor niet-spelende leden
en bezoekers permanent
complex-verbod bij bewezen
schuld.
Bij een positieve uitslag en
contra-expertise wordt een
spelend lig uitgesloten van alle
verenigingsactiviteiten in
afwachting van de KNVB sanctie.
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