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Protocol wangedrag 

 

Inleiding 

 

Dit protocol is erop gericht duidelijke regels vast te stellen indien er sprake is van 

wangedrag binnen de vereniging, zodat - wanneer daarvan sprake is - hierop 

consequent, eenduidig en correct wordt gereageerd en gehandeld. 

 

NB: De hieronder vermelde betrokkenheid van de Jeugdcommissie en van 

ouders/verzorgers geldt alleen in het geval van jeugdspelers. Bij overige spelers geldt 

betrokkenheid van de voetbalcommissie respectievelijk de cricketcommissie. 

 

 

Sancties bij wangedrag leden 

 
Mogelijke sancties 

 

Uitleg sancties Uitgevoerd/opgelegd door: 

Berisping Een correctieve opmerking, een 

directe c.q. extra wisselbeurt, een 

opvoedkundig gesprek. 

 

Direct betrokken kaderlid (leider, 

trainer) 

Uitsluiting van wedstrijd Uitsluiting voor één wedstrijd. 

 

Het betrokken kader adviseert, de 

verantwoordelijke van de 

jeugdcommissie beslist. 

 

Schorsing in uitvoering 

van functie of activiteiten 

Uitsluiting van deelname voor 

drie of meer wedstrijd c.q. 

bepaalde tijd). 

 

Onderzoek- en Adviescommissie 

Gedrag  adviseert, het bestuur 

beslist 

Opzegging of 

Royement 

Definitieve uitsluiting van 

deelname en uitschrijving als lid 

bij de KNVB/KNCB. 

 

Onderzoek- en Adviescommissie 

Gedrag  adviseert, het bestuur 

beslist. 

 

 

Een beschrijving van te nemen maatregelen bij wangedrag in voorkomende situaties 

is terug te vinden in de ‘incidentenlijsten A en B’. Hieronder volgt nog een extra 

toelichting, waarbij wordt aangetekend dat deze steeds dienen te worden begrepen 

binnen het kader van de statuten en reglementen van V.O.C.  

 

Berisping 

Een berisping volgt direct op het vertoonde wangedrag. De coach of leider motiveert 

de berisping kort aan de speler. Een gesprek met de ouders/verzorgers is alleen 

noodzakelijk bij herhaling.  

De berisping moet via het meldingsformulier gemeld worden bij de Jeugdcommissie. 

 

Uitsluiting 

Uitsluiting geldt voor de eerstvolgende wedstrijd na het vertoonde wangedrag. 

Uitsluiting vindt plaats na overleg met de jeugdcommissie 
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Bijbehorende acties 

Bij het ten uitvoer brengen van deze sanctie worden de betreffende speler en/of 

zijn/haar ouders uitgenodigd voor een gesprek waarbij tenminste twee personen van 

de club aanwezig zijn waaronder een lid van de jeugdcommissie. 

 

Tijdens uitsluiting kan de betreffende speler wel worden verplicht aanwezig te zijn op 

de club en/of tijdens wedstrijden eigen team in de dug-out, taken te verrichten op het 

complex en/of in het clubhuis. 

 

Schorsing 

Het besluit tot schorsing wordt voorbereid door de Onderzoek- en Adviescommissie 

Gedrag  en kan alleen ten uitvoer worden gebracht door het bestuur. Bij het opleggen 

van een schorsing worden de spelers en/of zijn/haar ouders/verzorgers uitgenodigd 

voor een gesprek. 

 

Bijbehorende acties 

De betrokkene wordt van een schorsing schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur. 

 

Opzegging van het lidmaatschap 

Het lidmaatschap kan worden opgezegd door het bestuur in gevallen waarin naar het 

oordeel van het bestuur een voortzetting van het lidmaatschap redelijkerwijs niet mag 

worden verlangd.  

 

Royement 

Een royement kan alleen worden uitgesproken door de algemene ledenvergadering 

wanneer een lid in ernstige mate in strijd handelt met de statuten, reglementen en/of 

besluiten van organen van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze 

benadeelt, dan wel na sommatie nalatig blijft aan zijn verplichtingen ten opzichte van 

de vereniging te voldoen. De betrokkene wordt door het bestuur voor royement 

voorgedragen aan de algemene ledenvergadering. 

 

Wangedrag niet-leden 

Het bestuur zal de toegang tot bij de vereniging in gebruik zijnde accommodatie 

(clubgebouwen, sportpark) ontzeggen aan bezoekers of toeschouwers, die zich 

misdragen hebben. De duur van het toegangsverbod zal mede afhangen van de aard 

en zwaarte van de misdraging. Nadrukkelijk wordt hier uitgesproken dat het bestuur 

het treffen van maatregelen tegen een zich misdragende ouders/verzorgers, 

bezoeker/toeschouwer niet laat afhangen van het optreden van KNVB, politie of 

justitie.  
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Incidentenlijst A  

 

 
Omschrijvingen wangedrag   

(in en om het veld) 

 

Sanctie bij éénmalig Sanctie bij herhaling 

   

Belediging   

Beledigen in woord en/of gebaar 

(beledigen van familieleden, 

vloeken en/of verwensingen) 

Berisping (directe of extra 

wisselbeurt) 

Uitsluiting voor de 

eerstvolgende wedstrijd. 

 

Ernstige belediging 

(spugen en discrimineren) 

Berisping en uitsluiting voor de 

eerstvolgende wedstrijd 

Schorsing voor drie 

wedstrijden 

Taakstraf op de club 

Intimidatie   

Intimidatie 

(bedreiging en/of pesten met niet 

nader omschreven handelen) 

Berisping (directe of extra 

wisselbeurt) 

Uitsluiting voor de 

eerstvolgende wedstrijd. 

Ernstige intimidatie 

(dreigen met concreet fysiek 

gewelddadig handelen) 

Berisping en uitsluiting voor de 

eerstvolgende wedstrijd 

Schorsing voor drie 

wedstrijden 

 

Seksuele intimidatie of 

vergelijkbare ongewenste 

handelingen 

Opzegging of Royement 

(en evt. aangifte bij de politie) 

 

Fysiek geweld   

Handtastelijkheden 

(trekken aan kleding, duwen etc.) 

Berisping (directe of extra 

wisselbeurt) 

Uitsluiting voor de 

eerstvolgende wedstrijd. 

Het gooien en/of schoppen tegen 

voorwerpen 

Berisping (directe of extra 

wisselbeurt) 

Uitsluiting voor de 

eerstvolgende wedstrijd. 

Het gooien en /of trappen van 

voorwerpen naar anderen/ spugen 

naar anderen 

Berisping en uitsluiting voor de 

eerstvolgende wedstrijd 

Schorsing voor drie 

wedstrijden 

Taakstraf op de club 

Slaan en/of schoppen in de 

richting van anderen 

Berisping en uitsluiting voor de 

eerstvolgende wedstrijd 

Schorsing voor drie 

wedstrijden 

Taakstraf op de club 

Slaan en/of schoppen 

(zonder zichtbaar letsel) 

Schorsing voor drie wedstrijden 

Taakstraf op de club 

Schorsing voor zes 

wedstrijden 

Taakstraf op de club 

Mishandeling   

Lichte mishandeling 

(zichtbaar letsel) 

Schorsing voor een jaar 

(en aangifte bij de politie) 

Opzegging of Royement 

(en aangifte bij de politie) 

Zware mishandeling 

(ernstig letsel) 

Opzegging of Royement 

(en aangifte bij de politie) 
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Incidentenlijst B 

 
Omschrijving 

wangedrag op 

complex, buiten 

het veld,  

Regel 
Bij overtreding 

éénmalig 
Bij overtreding herhaling 

Alcohol 

Alcoholgebruik alleen 

vanaf 18 jaar. 

Onder alcoholmisbruik 

wordt verstaan: 

Alcoholgebruik buiten 

clubhuis of terras; bij 

spelers: voor wedstrijd of 

training; algemeen: 

overmatige 

alcoholconsumptie 

Uitsluiting van de wedstrijd 

Taakstraf op de club 

 

Voor niet-spelende leden of 

bezoekers een mondelinge 

waarschuwing 

 

 

Schorsing  

Taakstraf op de club 

 

Voor niet spelende leden of 

bezoekers schriftelijke 

waarschuwing of een terrein 

ontzegging van een week 

Drugsgebruik 

Drugsgebruik is niet 

toegestaan op het terrein 

de vereniging. 

Schorsing  

Taakstraf op de club 

Voor niet spelende leden of 

bezoekers: terrein ontzegging 

Opzegging of Royement 

Voor niet spelende leden 

een permanente 

terreinontzegging 

Dealen 

Het dealen van drugs is 

niet toegestaan op het 

terrein de vereniging. 

Opzegging of Royement 

Voor niet spelende leden een 

permanente terreinontzegging 

 

Opzegging of Royement 

Voor niet spelende leden 

een permanente 

terreinontzegging 

Vernieling van de 

accommodatie of 

andermans 

goederen 

 

De schade wordt verhaald 

op de vernieler. 

Schorsing voor een periode 

passend bij ernst van de daad  

Taakstraf op de club 

Bij niet spelende leden of 

bezoekers een terrein ontzegging 

voor een periode passend bij ernst 

van de daad 

Opzegging of Royement 

 

Voor niet spelende leden 

een permanente 

terreinontzegging  

 

Lichte diefstal 

 

(zakje chips, een 

voetbal, etc.) 

 

 

Er mag niet gestolen 

worden. 

Berisping of uitsluiting.  

Taakstraf op de club 

Afhankelijk van de ernst van de 

daad. 

Het gestolen voorwerp moet (in 

goede staat) teruggegeven worden 

of worden vergoed. Zo niet? 

Uitsluiting! 

Voor niet leden of bezoekers: 

terrein ontzegging voor een 

periode passend bij de ernst van 

de daad. 

Opzegging of Royement 

 

Voor niet spelende leden 

een permanente 

terreinontzegging  

 

Zware diefstal 

(fiets, telefoon 

portemonnee etc.) 

 

Er mag niet gestolen 

worden. 

 

Uitsluiting van 4 wedstrijden 

Taakstraf op de club 

Een permanente terrein 

ontzegging voor niet leden 

Er wordt aangifte gedaan bij de 

politie. 

Opzegging of Royement 

 

Er wordt aangifte gedaan bij 

de politie. 
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Sancties bij wangedrag door ouders/verzorgers 

Er ontstaan regelmatig vervelende situaties waarbij de leden zelf niet betrokken zijn 

maar hun ouders/verzorgers. Ook van hen verwachten wij dat ze op een respectvolle 

manier met elkaar en de accommodatie omgaan en een bijdrage leveren aan een veilig 

en gezond sportklimaat bij de Rotterdamse voetbalverenigingen. 

 
Mogelijke sancties Uitleg sancties Uitgevoerd of opgelegd door: 

Berisping Een correctieve opmerking c.q. 

een gesprek  

 

Direct betrokken kaderlid 

(leider, trainer) 

Gesprek  Uitnodigen voor een gesprek 

met de jeugdcommissie of 

Onderzoek- en 

Adviescommissie Gedrag  

(afhankelijk van de ernst) 

Jeugdcommissie of Onderzoek- 

en Adviescommissie Gedrag  

Contract  

 

Contract ondertekenen waarin 

afspraken zijn vastgelegd 

betreft het gedrag van de ouder 

Het betrokken kader 

(jeugdcommissie of 

Onderzoek- en 

Adviescommissie Gedrag) 

adviseert, het bestuur beslist. 

Terreinverbod Definitieve terreinontzegging. 

 

Onderzoek- en 

Adviescommissie Gedrag 

adviseert, het bestuur beslist 

Opzegging of Royement Definitieve uitsluiting van 

deelname van bijbehorende 

speler en uitschrijving van deze 

als lid bij de KNVB/KNCB 

Onderzoek- en 

Adviescommissie Gedrag  

adviseert, het bestuur beslist. 

 

 

Een beschrijving van te nemen maatregelen bij wangedrag in voorkomende situaties 

is terug te vinden in de ‘incidentenlijst C’. Hieronder volgt nog een extra toelichting: 

 

Berisping 

 

Een berisping volgt z.s.m. op het wangedrag. Het betrokken kaderlid motiveert de 

berisping aan de ouder/verzorger.  

 

Contract 

Indien een ouder/verzorger, na een gesprek met jeugdcommissie/Onderzoek- en 

Adviescommissie Gedrag , wangedrag blijft vertonen zal een contract opgesteld 

worden waarin afspraken staan vastgelegd omrent het gedrag van de betreffende 

ouder/verzorger. Het contract moet worden ondertekend door de ouder/verzorger en 

het bestuur.  

 

Terreinverbod 

Het bestuur van de betreffende vereniging zal de toegang tot bij de vereniging in 

gebruik zijnde accommodatie (clubgebouwen, sportpark) ontzeggen aan een 
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ouder/verzorger die zich misdragen heeft. De duur van het toegangsverbod zal mede 

afhangen van de aard en zwaarte van de misdraging.  

 

Opzegging lidmaatschap 

In ernstige gevallen van herhaling zal het lidmaatschap van het kind van de 

desbetreffende ouder/verzorger kunnen worden opgezegd.  

 

Incidentenlijst C 

 
Omschrijving wangedrag van 

ouders/verzorgers en 

bezoekers 

Sanctie bij éénmalig Sanctie bij herhaling 

   

Protesteren   

Het speelveld betreden zonder 

toestemming 

Berisping Contract 

Hierna: Terreinverbod 

Door middel van woord en/of 

gebaar te kennen geven het niet 

eens te zijn met een beslissing 

van de scheidsrechter 

Berisping Uitnodigen gesprek 

Hierna: 

Contract, Terreinverbod 

Beledigen in woord  

en/of gebaar 

  

Eenvoudig  

(scheldwoorden gebruiken en/of 

middelvinger) 

Berisping Uitnodigen gesprek 

Hierna: 

Contract, Terreinverbod 

Grof 

(discrimineren en schelden) 

Gesprek + contract Terreinverbod; Opzegging 

lidmaatschap kind 

Fysiek gewelddadig handelen   

Handtastelijkheden 

 

Gesprek + Contract Terreinverbod; Opzegging 

lidmaatschap kind 

Gooien en/of trappen tegen 

voorwerpen (naar personen) 

Terreinverbod Terreinverbod; Opzegging 

lidmaatschap kind 

Slaan en schoppen van een 

persoon 

Terreinverbod Terreinverbod; Opzegging 

lidmaatschap kind 

Het in diskrediet brengen van 

de vereniging, begeleiding of 

andere spelers 

  

Langs de lijn negatieve 

uitlatingen over de begeleiding, 

de speelwijze, de vereniging 

en/of over de prestaties van een 

kind 

Gesprek Contract 

 

Terreinverbod; Opzegging 

lidmaatschap kind 

In discussie gaan met de 

begeleiding over de opstelling, 

reserves, positie van de spelers 

en het wisselbeleid 

Gesprek Contract 

 

Terreinverbod; Opzegging 

lidmaatschap kind 

 

 

 


