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SANCTIEBELEID
Normen gelden op en om het veld, in de kleedlokalen, op de parkeerplaats, fietsenstalling en de rest van de accommodatie en bij wangedrag buiten de accommodatie als sprake is

van imagoschade. SVC2000 kan een hogere straf opleggen dan de KNVB. De bovenste kolom geeft de overtredingen aan, daaronder wie welke actie dient te nemen en tot slot de

mogelijke maatregel die genomen dient te worden.

1. AANSPREKEN 2. VOORWAARDELIJKE STRAF / UITSLUITING🟨 3. SCHORSING/UITSLUITING🟨 🟨 4. LANGDURIGE SCHORSING / ROYEMENT🟥

- Te laat komen

- Niet (tijdig) afmelden

- Niet aanwezig bij extra activiteiten

- Niet douchen na voetballen

- Geen Nederlands spreken op/om het veld

- Niet gehoorzamen

- Onsportief gedrag

- Weigeren hand geven aan spelers/arbitrage

- Intolerant gedrag naar arbitrage

- Alcohol op/om het veld

- Roken op veld/in kleedlokaal

- Pesten (ook via social media)

- Geen correcte outfit (tenue/ clubkleuren)

- Niet netjes omgaan met

materiaal/kleedlokaal

- Ontbreken betrokkenheid ouders

(team-/clubtaken)

- Licht fysiek geweld (zonder spelintentie)

- Licht verbaal geweld (schelden zonder ziektes

of kwetsende verwijzingen)

- Intimiderend gedrag

- Intolerant gedrag naar arbitrage

- Het speelveld verlaten door individu/team

- Het speelveld betreden zonder toestemming

van de scheidsrechter (als je niet deelneemt

aan de wedstrijd)

Herhaaldelijk gedrag uit categorie 1

- Fysiek geweld (schoppen, slaan enz. met
intentie speler i.p.v. de bal te raken)
- Verbaal geweld (inclusief kwetsende termen,
discrimineren en bedreigen)
- Fysiek en/of verbaal intimideren
- Weigeren speelveld te verlaten
- Alcoholmisbruik in vereniging
- Vandalisme (inclusief vernielingen andermans
eigendommen)
- Onwenselijke schriftelijke uitingen en
meningen via website en/of social media
- Niet nakomen financiële verplichtingen
(contributie etc.)

Herhaaldelijk gedrag uit categorie 2

- Ernstig fysiek geweld
- Ernstige verbaal geweld
- Ongewenst gedrag na wedstrijd buiten
accommodatie dat leidt tot imagoschade
(bewezen en strafbaar)
- Seksuele intimidatie en/of wangedrag
- Diefstal
- Drugsgebruik
- Overige excessen

Herhaaldelijk gedrag uit categorie 3

Spelers (en ouders) aanspreken door trainer/

leider. Overige leden aanspreken door

bestuurs- of commissielid.

Trainer/leider/bestuurs- of commissielid stelt

rapport op voor sanctiecommissie.

Trainer/leider/bestuurs- of commissielid stelt
rapport op voor sanctiecommissie.
Lid meldt via e-mailadres.

Trainer/leider/bestuurs- of commissielid stelt
rapport op voor sanctiecommissie.
Lid meldt via e-mailadres.

Leidraad (jeugd)spelers:

aanspreken en maatregel volgens een

afzonderlijke maatregel tabel.

Er zijn maximaal vijf stappen in de maatregelen

van de jeugdleider, tenzij eerder aanleiding

bestaat om door te verwijzen naar

sanctiecommissie.

De sanctiecommissie spreekt al dan niet een

voorwaardelijke straf/uitsluiting uit, eventueel

als voorlopige maatregel hangende het

onderzoek van de sanctiecommissie.

De sanctiecommissie kan ook kiezen voor

categorie 3 (onvoorwaardelijke straf/schorsing

of uitsluiting).

De sanctiecommissie handelt in naam en onder

verantwoordelijkheid van het bestuur

De sanctiecommissie bepaalt de maatregel en
duur ervan:

- uitsluiting voor wedstrijden
- schorsing voor alle activiteiten en

van alle rechten als lid
- ontzegging terrein

De sanctiecommissie handelt in naam en onder
verantwoordelijkheid van het bestuur

De sanctiecommissie bepaalt de maatregel en
duur van (langdurige) schorsing en ontzetting
terrein en adviseert het bestuur over
royement.

De sanctiecommissie handelt in naam en onder
verantwoordelijkheid van het bestuur
(behoudens royement).

De sanctiecommissie van SVC2000 is te bereiken via meldpunt@svc-2000.nl of via het formulier op https://svc2000.nl/leden/sanctiecommissie/.
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