Tuchtprocedure van UVV Voetbal
Bij UVV Voetbal gaan sportiviteit en een goede sfeer hand in hand. In die sfeer willen we onze
gezamenlijke hobby, het voetbal, bedrijven. We verwachten van onze leden dat zij een positieve
bijdrage leveren aan de goede sfeer binnen de club én aan de goede naam van de club naar buiten toe.
Wanneer clubleden de fout ingaan, moet er corrigerend opgetreden worden. In deze Tuchtprocedure
staat beschreven welk gedrag binnen UVV Voetbal niet op prijs gesteld wordt en welke straffen worden
opgelegd wanneer trainers, leiders, spelers of ouders zich niet houden aan de geldende gedragsregels.
Om duidelijk te maken wat de maatregelen concreet inhouden zijn de onderstaande richtlijnen
opgesteld1:
(A) algemene richtlijnen;
(B) omschrijving van de incidenten;
(C) strafnormen.
A. Algemene richtlijnen.
1. Het bestuur is binnen de voetbalclub de instantie die een sanctie bepaalt en oplegt, conform de
Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
2. De Voorzitter van de jeugd‐ en seniorenafdeling en het bestuurslid Technische Zaken zijn
gemachtigd om namens het bestuur deze Tuchtprocedure toe te passen.
3. De Voorzitter van de jeugd‐ en seniorenafdeling en het bestuurslid Technische Zaken (“het
betreffende bestuurslid”) zijn voor hun afdeling verantwoordelijk voor een tijdige, correcte en
zorgvuldige afwikkeling van de Tuchtprocedure.
4. Melding van incidenten
Leden melden incidenten bij de secretaris van het bestuur. De secretaris meldt vervolgens het
incident bij het betreffende bestuurslid. Rond wedstrijden en trainingen is de elftalleiding eerst
verantwoordelijke. Bij incidenten is zij verplicht dit direct aan de secretaris te rapporteren.
5. De wedstrijdsecretaris zal wekelijks aan de hand van de ingevulde wedstrijdformulieren bekijken
welk lid een incident heeft begaan en dit doorgeven aan het betreffende bestuurslid.
6. Straffen kunnen eveneens worden opgelegd zonder dat deze formeel zijn geconstateerd door de
scheidsrechter.
7. Als speler of elftalleiding voor, tijdens of na een wedstrijd een rode kaart heeft ontvangen, vult deze
direct na de wedstrijd het rapportformulier in (KNVB‐formulier, te vinden op
www.knvb.nl/tuchtzaken).
8. Als de elftalleiding niet bij het incident is betrokken, vult ook de elftalleiding direct na de wedstrijd
(namens het bestuur) het rapportformulier in.
1

Statuten, Huishoudelijk Reglement en Missie van de vereniging UVV Voetbal. Deze documenten liggen ter inzage in de
bestuurskamer en zijn op de website van UVV Voetbal te raadplegen.
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9. Als de elftalleiding bij het incident betrokken is, vult ook het betreffende bestuurslid of een getuige
direct na de wedstrijd (namens het bestuur) het rapportformulier in.
10. De elftalleiding zendt het volledig ingevulde rapportformulier naar het betreffende bestuurslid en
verstrekt de contactgegevens van het betrokken lid.
11. Indien het betreffende bestuurslid akkoord is met het ingevulde rapportformulier, zendt hij dit
formulier naar de KNVB.
12. Het betreffende bestuurslid nodigt het betrokken lid schriftelijk of digitaal uit voor een gesprek
waarin deze wordt gehoord. Een verslag van dit gesprek wordt schriftelijk geaccordeerd door het
betrokken lid en het bestuurslid. Het betreffende bestuurslid zal altijd vergezeld worden door een
bestuurslid of een senior lid.
13. Het betreffende bestuurslid hoort in de tussentijd minimaal twee getuigen van de situatie. Het
verslag van dit gesprek wordt schriftelijk geaccordeerd door de getuigen en het betreffende
bestuurslid.
14. Binnen één week na het horen van het betrokken lid, legt het betreffende bestuurslid een straf op.
Deze straf deelt het betreffende bestuurslid zowel mondeling als schriftelijk of digitaal mee aan het
betrokken lid, wedstrijdsecretaris, secretaris van het bestuur en elftalleiding.
15. In geval van ontzetting (royement) geschiedt de schriftelijke mededeling per aangetekend schrijven,
conform artikel 9.4 van de Statuten.
16. De opgelegde straf gaat met onmiddellijke ingang in.
17. Een door het betreffende bestuurslid opgelegde straf kan bovenop de sanctie komen die door de
KNVB wordt opgelegd.
18. Het betreffende bestuurslid kan de maximumstraf verhogen als de zwaarte, omstandigheden en
ernst van het vergrijp daarom vragen.
Tegen de opgelegde straf kan in beroep worden gegaan bij de Beroepscommissie. Hiertoe dient
binnen 2 weken na dagtekening van het hem gezonden schrijven, schriftelijk van dit beroep te
worden kennisgegeven aan de secretaris van het bestuur.
19. bij recidive, verzwarende of verzachtende omstandigheden kan het betreffende bestuurslid afwijken
van genoemde volgorde vermeld onder C;
20. de kosten ‐ in rekening gebracht door de KNVB – van de onder B1 en B2 genoemde incidenten
dienen door het betrokken lid zelf te worden betaald;
de kosten m.b.t. de punten B4 en B5 zullen – door het bestuur – aan de ouders/verzorgers van het
jeugdlid en/of aan het senior lid in rekening worden gebracht;
21. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur over te nemen maatregelen.

2

22. Deze Tuchtprocedure ligt ter inzage in de bestuurskamer en is te raadplegen op de website van UVV
Voetbal.
B. Onder incident wordt verstaan:
1. (a) het uitschelden van,
(b) het discrimineren van,
(d) het spugen naar,
(e) het trappen van (raak),
de scheidsrechter en/of assistent‐scheidsrechter;

(c) het bedreigen van,
(f) het slaan van (raak),

2.

(a) het uitschelden van,
(d) het spugen naar,
de tegenspeler;

(b) het discrimineren van,
(e) het trappen van (raak),

(c) het bedreigen van,
(f) het slaan van (raak)

3.

(a) het uitschelden van,
(b) het discrimineren van,
(d) het spugen naar,
(e) het trappen van (raak),
een clublid, voor, tijdens en na de training of wedstrijd;

(c) het bedreigen van,
(f) het slaan van (raak),

4.

(a) het plegen van vernielingen in, aan en rondom de accommodatie;
(b) het bekladden van de accommodatie;
Dit geldt ook voor de accommodatie van de tegenpartij.

5.

(a) het plegen van diefstal in‐ en rond de accommodatie.
Dit geldt ook voor de accommodatie van de tegenpartij.

C. Straffen bij het plegen van de onder B. genoemde incidenten.
1.

a, b, c, d, e, f)

schorsing: vier bindende wedstrijden;
2e keer schorsing: acht bindende wedstrijden en een gesprek met de
Vertrouwenspersoon;
3e keer royement.

2.

a, b, c, d, e, f)

schorsing: twee bindende wedstrijden;
2e keer schorsing: vier bindende wedstrijden en een gesprek met de
Vertrouwenspersoon;
3e keer royement.

3.

a, b, c, d, e, f)

schorsing: twee weken;
2e keer schorsing: twee maanden en een gesprek met de Vertrouwenspersoon;
3e keer royement.

4. a, b, )

1e keer schorsing: twee maanden, betaling van de kosten en een gesprek met de
Vertrouwenspersoon;
2e keer royement.

5.

1e keer schorsing: twee maanden, aangifte doen bij de politie en een gesprek met
de Vertrouwenspersoon;
2e keer royement en aangifte doen bij de politie.

a)
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Indien het betrokken lid geen gehoor geeft aan de opgelegde straf dan is het betreffende bestuurslid
gemachtigd om deze straf op het spelende lid te effectueren, waarmee het betrokken lid in relatie staat.
In geval een lid van UVV Voetbal onheus is bejegend bij een andere club, kan hij dat melden bij het
betreffende bestuurslid. Wanneer het vergrijp niet extern (KNVB) wordt opgelost, zal het betreffende
bestuurslid contact opnemen met het bestuur van de andere club om te zien op welke manier een en
ander rechtgezet kan worden.
Dit document is in de Algemene Leden Vergadering van UVV Voetbal d.d. 28 mei 2015 vastgesteld, zodat
de Tuchtprocedure, vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering d.d. 4 juni 2012, komt te vervallen.
Wijzigingen in deze procedure behoeven de goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering.
Wangedrag van bezoekers en toeschouwers
UVV Voetbal ontzegt de toegang tot de bij de vereniging in gebruik zijnde voetbalaccommodaties aan
bezoekers of toeschouwers, die zich misdragen hebben tegenover scheidsrechter(s), assistent‐
scheidsrechter(s), eigen kader of (kader van) de tegenpartij, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd,
zowel verbaal (o.a. beledigingen, discriminerende uitlatingen, bedreigingen) als fysiek (o.a. slaan,
schoppen, spuwen en verder elke vorm van handtastelijkheid).
De duur van het toegangsverbod hangt af van de aard van de misdraging en het Nederlands recht.
Nadrukkelijk wordt uitgesproken, dat de vereniging het treffen van maatregelen jegens een zich
misdragende bezoeker of toeschouwer niet laat afhangen van het optreden van politie of justitie.
UVV Voetbal verplicht zich bij misdragingen van niet‐leden om:
 politiebijstand te vragen, indien scheidsrechter, assistent‐scheidsrechter of een (kader)lid van de
bezoekende vereniging daarom verzoekt met het oog op het doen van aangifte;
 volledig mee te werken aan een politieonderzoek, inclusief het doen van aangifte; politiebijstand
te vragen bij dreigende omstandigheden;
 zich bij het effectueren van opgelegde sancties te voorzien van hulp van de bevoegde instanties,
zoals de deurwaarder en/of politie;
 de bezoekende vereniging te informeren over misdragingen van supporters;
 alle vormen van fysiek geweld jegens scheidsrechter(s), assistent‐scheidsrechter(s), (kader)leden
van de bezoekende vereniging, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd, schriftelijk aanhangig te
maken bij de tuchtcommissie van de KNVB, onder opgave van getuigen;
 de hieruit voortvloeiende straf op te leggen aan het lid waarmee het betrokken niet‐lid in relatie
staat.
Overig beleid
UVV Voetbal spreekt uit om:
 een door een andere vereniging geroyeerd lid niet als lid te accepteren;
 bij aanmelding van een nieuw lid een door de andere vereniging opgelegde sanctie over te
nemen;
 bij overschrijving naar een andere vereniging deze op de hoogte te stellen van de opgelegde
sanctie;
 tijdens de jaarvergadering en in het jaarverslag het aantal incidenten en de aard daarvan te
rapporteren.
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