
Publicatie / bericht voor alle leden over onfatsoenlijk gedrag bij DVC26 

 

Aan alle leden van DVC26, 

 

DVC 26 verwacht van haar leden en bezoekers dat zij zich normaal gedragen bij de vereniging. 

Dat betekent dat asociaal / onfatsoenlijk gedrag niet wordt geaccepteerd. Dat is niet alleen omdat 

het niet hoort, maar dat is ook omdat steeds meer ploeggenoten, tegenstanders en scheidsrechters 

zich ergeren aan dat gedrag. Daarom heeft de vereniging maatregelen genomen om hiertegen op te 

treden en een Reglement Gedrag vastgesteld dat te vinden is op Reglement-Gedrag-DVC26-Okt-

2015-vastgesteld.pdf 

 

Voor meer info kun je ook terecht op https://dvc26.nl/gedragsregels  

 

Het gedrag kan ook plaatsvinden buiten het veld 

Verkeerd gedrag vindt vaak plaats in het veld tijdens of na de wedstrijd, maar dat hoeft niet. Ook 

buiten het veld zien we bijvoorbeeld een toenemend aantal vernielingen aan onze accommodatie. 

Bovendien maken “toeschouwers” zich vaak schuldig aan (verbaal) geweld.  

 

Ongewenst gedrag kun je melden. 

Als je verkeerd gedrag constateert, kun je dat melden. Dat kan met het meldingsformulier op onze 

site via Microsoft Word - Melding onjuist gedrag vs_ 2.doc (dvc26.nl) Dat formulier kun je inleveren 

bij jouw  coördinator of wedstrijdsecretaris. Ook kun je het versturen naar de secretaris van de 

Gedragscommissie Fred Burgers: feaburgers@hotmail.com. Lever het meldingsformulier zo snel 

mogelijk in, zodat we direct actie kunnen ondernemen. Mocht je hierover vragen hebben of lukt het 

niet om het meldingsformulier in te vullen, neem dan gerust contact op de secretaris van de 

Gedragscommissie. 

 

Er is 1 uitzondering 

We hebben één uitzondering op de mogelijkheid om te melden: als de gedraging wordt gemeld aan 

de KNVB (bijvoorbeeld via het wedstijdformulier) dan pakt de vereniging dit niet verder op 

We laten de afdoening dan over aan de KNVB. 

 

We gaan direct aan de slag met een melding. 

Na ontvangst van het meldingsformulier gaat de Gedragscommissie meteen aan het werk: degene 

die verkeerd gedrag heeft vertoond, wordt opgeroepen voor een gesprek. Mogelijk worden ook de 

melder, de leiders of andere getuigen gehoord. Daarna adviseert de commissie aan het bestuur over 

de sanctie die kan worden opgelegd. Het bestuur neemt daarover een besluit en deelt dit schriftelijk 

aan de betrokkene mede. 

 

Er kunnen straffen worden opgelegd. 

In het Reglement Gedrag zijn de sancties opgenomen voor de verschillende overtredingen. Zo kost 

het zwaar beledigen van een tegenstander bijvoorbeeld twee wedstrijden schorsing. Het zwaar 

beledigen van een scheidsrechter kost 5 wedstrijden schorsing. Maar ook verwensingen met het K-

woord en asociaal gedrag buiten het veld worden aangepakt. Dat kan het geval zijn bij vernielingen 

aan onze accommodatie of bij (verbaal) geweld langs de lijn. In dat geval zal ook niet worden 

geschroomd om individueel of zelfs in teamverband sancties op te leggen. 
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Het doel is dat iedereen zich normaal gedraagt. 

Het opleggen van een sanctie is het laatste middel om ons doel te bereiken: een vereniging waarin 

iedereen zich normaal gedraagt, zoals dat ook in de samenleving hoort. 

 

We vinden het dus helemaal niet prettig om sancties op te leggen, maar als dat nodig is, zullen we 

niet schromen dat te doen. Daarbij zijn we vooral afhankelijk van de meldingen die iedereen kan 

doen. Wij hopen dat we zo weinig mogelijk sancties hoeven op te leggen en vertrouwen op het 

gezonde verstand van onze leden.  

 

Vragen? 

Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met jouw coördinator / wedstrijdsecretaris of met 

Fred Burgers via feaburgers@hotmail.com.  
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