
 1 
 

 

*** Reglement gedrag van voetbalvereniging DVC’26 *** 
 

 
Artikel 1: DE BEVOEGDHEID VAN HET DAGELIJKS BESTUUR 
Het dagelijks bestuur van de voetbalvereniging D.V.C.’26 is bevoegd een straf op te leggen 
aan een lid, een groep leden of bezoeker(s) van het sportpark die zich in strijd met de 
maatschappelijke en/of sportieve waarden en normen hebben gedragen.  
Onder dit wangedrag wordt verstaan het handelen in strijd met: 

 de algemeen aanvaarde maatschappelijke waarden en normen; 

 de waarden en normen die direct of indirect betrekking hebben op het voetballen bij 
de vereniging DVC ’26 . 

Daarbij behoeft het niet uitsluitend te gaan om vastgelegde regels van de KNVB.  
Leden accepteren door hun lidmaatschap deze bevoegdheid. Bezoekers van het sportpark 
accepteren door het betreden van het sportpark deze bevoegdheid. 
 
Artikel 2: DE COMMISSIE 
Er is een Gedragscommissie, hierna genoemd “de commissie”. 
De commissie heeft tot taak het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over zaken 
die zijn vermeld in artikel 1. 
Het advies wordt betrokken bij een mogelijke straf die het dagelijks bestuur kan opleggen. 
 
Artikel 3: SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE 
De commissie bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden, die worden benoemd door 
het bestuur. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris. 
 
Artikel 4: HET MELDEN VAN GEDRAG IN STRIJD MET DE WAARDEN EN NORMEN 
Een ieder kan wangedrag binnen 48 uren na de handeling melden bij het 
wedstrijdsecretariaat of bestuur. 
Het wedstrijdsecretariaat of het bestuur stuurt de melding binnen 24 uren naar de 
commissie. 
Geen melding kan worden gemaakt van wangedrag dat al wordt doorgegeven aan de KNVB. 
Bij thuiswedstrijden worden gele en rode kaarten altijd doorgegeven aan de KNVB. 
Bij uitwedstrijden meldt een leider bij het wedstrijdsecretariaat de rode kaarten, die niet zijn 
doorgegeven aan de KNVB bij het wedstrijdsecretariaat. Een leider die dit verzuimt, kan 
worden gestraft. 
 
Artikel 5: DE ZITTING VAN DE COMMISSIE 
Voordat de commissie aan het dagelijks bestuur adviseert, kan zij belanghebbenden horen 
tijdens een besloten zitting. Die zitting vindt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 
twee weken na ontvangst van de melding plaats. Belanghebbenden krijgen de gelegenheid 
om een toelichting te geven en / of verweer te voeren tegen de melding. Het lid / de leden 
worden hiervoor tenminste 48 uren voor de zitting uitgenodigd door de commissie, tenzij 
belanghebbenden instemmen met een eerdere zitting. Bij een zitting van de commissie 
moeten tenminste drie leden van de commissie aanwezig zijn. 
 
Artikel 6: HET ADVIES VAN DE COMMISSIE 
Het advies wordt zo mogelijk binnen 48 uren na de zitting bekend gemaakt aan het dagelijks 
bestuur en bevat de motivering en aanbeveling voor een sanctie. 
Het advies is niet openbaar en niet bindend voor het dagelijks bestuur.  
Een lid van de commissie dat persoonlijk is betrokken bij het wangedrag van aangeklaagde 
belanghebbenden, onthoudt zich van de beraadslaging over het advies. Hiervan is in ieder 
geval sprake bij een familielid tot en met de vierde graad of als het wangedrag is gepleegd 
door een lid van het elftal waarvan het commissielid deel uitmaakt. 
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*** Reglement gedrag van voetbalvereniging DVC’26 *** 
 

 
 
Artikel 7: HET BESLUIT VAN HET DAGELIJKS BESTUUR 
Het dagelijks bestuur deelt haar besluit binnen 1 week na ontvangst van het advies 
schriftelijk of per email  mede aan de personen die wangedrag hebben gepleegd en in 
afschrift aan de commissie. 
Bij minderjarige leden, wordt een afschrift verzonden aan de ouders/verzorgers van dat lid. 
De sanctie kan bestaan uit: 

 de plicht tot het aanbieden van excuses aan een slachtoffer van wangedrag; 

 een berisping; 

 het schorsen voor alle verenigingsactiviteiten gedurende een bepaald aantal 
wedstrijden of een bepaalde periode; 

 het verrichten van werkzaamheden op het sportpark (met als doel  de personen te 
laten ervaren welke consequenties het strijdige gedrag heeft voor de vereniging); 

 de weigering van toegang tot het sportpark; 

 het betalen van schade die een gevolg is van het wangedrag; 

 het opleggen van een geldboete tot maximaal € 100,-. 

 het royeren van een lid conform de statuten. 
 
Een sanctie kan (gedeeltelijk) voorwaardelijk worden opgelegd. 
Een sanctie kan worden opgelegd in combinatie met een andere sanctie. 
Het dagelijks bestuur kan bij ernstig wangedrag een belanghebbende schorsen en/of de 
toegang tot het sportpark ontzeggen in afwachting het advies van de commissie en de 
definitieve sanctie. Het dagelijks bestuur kan de opgelegde straf in het clubblad of de website 
van D.V.C.’26 publiceren. 
Het  bestuur kan richtlijnen vaststellen, waarin wangedrag en de daarbij behorende sancties 
worden opgenomen.  
 
Artikel 8: BEROEP TEGEN DE SANCTIE 
Een belanghebbende kan tegen het besluit tot een sanctie, zoals genoemd in artikel 6, 
binnen 1 maand schriftelijk of per email beroep aantekenen bij het algemeen bestuur. Het 
algemeen bestuur besluit op het beroepschrift binnen een maand na ontvangst. Het 
algemeen bestuur is bevoegd externe deskundigen in te schakelen. 
Het indienen van een beroepschrift schorst de opgelegde sanctie niet, tenzij het algemeen 
bestuur anders beslist. Als hiertoe wordt besloten, deelt het algemeen bestuur dit direct 
mede aan de belanghebbende(n) en de Gedragscommissie. 
 
Artikel 9: STRAFRECHTELIJKE AANGIFTE 
Een sanctie laat onverlet dat strafrechtelijk aangifte kan worden gedaan van het wangedrag. 
 
Artikel 10: TOEGANG TOT ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Overeenkomstig de statuten heeft een geschorst lid geen stemrecht en toegang tot de 
algemene ledenvergadering. 
 
 
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 26 oktober 2015. 
 
De voorzitter,     De secretaris, 
 
 
Bas Strijbosch     Gerry Schuurman.  
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*** Reglement gedrag van voetbalvereniging DVC’26 *** 
 

 
Bijlage 1 bij Reglement Gedrag:   
Gedragscode, zoals bedoeld in artikel 7 van het Reglement 
 
Artikel 1 
Rode kaarten die worden gegeven aan DVC-spelers in uitwedstrijden, worden vermeld op 
het wedstrijdformulier. Indien de tegenstander weigert de rode kaart te vermelden op het 
wedstrijdformulier, meldt de leider dit direct na de wedstrijd aan het  wedstrijdsecretariaat.  
De wedstrijdsecretaris meldt de rode kaart vervolgens via een afzonderlijke melding bij de 
KNVB. 
 
Artikel 2 
 Richtlijnen voor sancties, zoals bedoeld in artikel 7 van het Reglement Gedrag: 
 

Wangedrag Tegenover speler of 
derde(n) 

Tegenover 
scheidsrechter 

Grof of zwaar bedreigen / beledigen 
(incl. discriminatie) zonder fysiek geweld 
 

2-6 wedstrijden 5-8 wedstrijden 

Ernstig bedreigen met fysiek geweld 
 
 

5-10 wedstrijden (exces) 

(Zwaar) handtastelijk optreden (trekken / 
duwen) 
 

2-6 wedstrijden 3-10 wedstrijden 

In een spelsituatie slaan, elleboog- of 
kopstoot (niet raak) 
 

2-4 wedstrijden n.v.t. 

In een spelsituatie slaan, elleboog- of 
kopstoot  (raak) 
 

4-8 wedstrijden n.v.t. 

In een spelsituatie opzettelijk schoppen 
of zwaar blesseren: 
 

2-6 wedstrijden n.v.t. 

Buiten een spelsituatie slaan, elleboog-  
of kopstoot (niet raak) 
 

2-6 wedstrijden 6 wedstrijden 

Buiten een spelsituatie slaan, elleboog-  
of kopstoot (raak) 
 

5-10 wedstrijden (exces) 

Buiten een spelsituatie opzettelijk 
schoppen of zwaar blesseren: 
 

4-10 wedstrijden (exces) 

Spuwen 
 

3-8 wedstrijden (exces) 

 


