Respect van en voor elkaar binnen S.C. Stiens
Voorwoord
S.C. Stiens is een voetbalvereniging welke als doel heeft het beoefenen en bevorderen van de
voetbalsport, zowel op prestatief als op recreatief niveau. Belangrijk hierbij is dat de geldende
maatschappelijke normen en waarden ook voor en binnen S.C. Stiens gelden. Wij zijn een vereniging
waar we trots op willen zijn en hierbij zijn gedragingen binnen de vereniging, maar ook buiten de
vereniging bij gasten, van groot belang.
De manier waarop onze vereniging wordt bekeken en besproken door andere verenigingen,
sponsoren en de maatschappij in zijn algemeen, zal voor een groot deel worden bepaald door de
beeldvorming van de gedragingen van onze leden, vrijwilligers, supporters en een ieder welke zich
namens onze vereniging presenteert aan de binnen- en buitenwacht.
Het gedrag wordt grotendeels bepaald door normen en waarden en wij als vereniging hechten hier
veel waarde aan. Normen en waarden worden steeds een vaker terugkerend item en wij als
vereniging hebben een belangrijke taak om deze normen en waarden op een correctie manier uit te
dragen, niet alleen binnen de vereniging maar ook daarbuiten.
De KNVB heeft een harder beleid ontwikkeld om excessen in en rond de voetbalvelden zoveel
mogelijk te voorkomen en te beperken. Er wordt hard opgetreden tegen voetbalverenigingen waar
excessen plaatsvinden. De straffen welke de KNVB oplegt zijn niet mals en variëren van fikse
geldboetes tot in het zwaarste geval royement van de vereniging.
Wij als hoofdbestuur van S.C. Stiens staan achter dit beleid en hebben ook besloten om bij het
aantreffen van en signaleren van excessen binnen onze vereniging eveneens op te treden en
passende maatregelen op te leggen (vooruitlopend op eventuele straffen vanuit de KNVB). Hiervoor
hebben wij een aantal gedragsregels opgesteld.
Vanzelfsprekend hoopt het hoofdbestuur dat het niet zover hoeft te komen. Wij gaan uit van een
gezamenlijke positieve instelling om zodoende veel plezier aan de voetbalsport te beleven. Wij
vragen van een ieder elkaar te blijven aanspreken en daar waar nodig te corrigeren.
Hoofdbestuur S.C. Stiens

Versie 1.1

Pagina 1 van 4

Respect van en voor elkaar binnen S.C. Stiens
Gedragsregels
(Daar waar over vereniging wordt gesproken wordt bedoeld S.C. Stiens)
Algemeen
1. Een ieder die de vereniging vertegenwoordigt is een voorbeeld voor anderen.
2. Er wordt niet gerookt in de gebouwen van de vereniging.
3. Drugs zijn op geen enkele wijze toegestaan.
4. Er wordt geen alcohol genuttigd op het veld en in de kleedkamers.
5. We praten niet over maar met elkaar.
6. Gebruik social media verstandig en breng de vereniging niet in diskrediet.
7. Niemand van en binnen de vereniging (leden, vrijwilligers, supporters, scheidsrechters,
tegenstanders) wordt beledigd, gediscrimineerd, bedreigd of gechanteerd (niet in woord of
gebaar).
8. Het gezag van het hoofdbestuur wordt geaccepteerd.
9. De accommodatie van de vereniging wordt netjes gehouden, vernielingen en diefstal zijn
ontoelaatbaar.
Wedstrijden / trainingen
10. Het gezag van de leiding van het elftal/zevental wordt geaccepteerd.
11. Het gezag van de scheidsrechters wordt geaccepteerd.
12. Tijdens wedstrijden wordt het officiële clubtenue gedragen.
13. Je bent zuinig op het clubtenue.
14. Je bent op tijd voor trainingen en wedstrijden.
15. Wanneer je bent verhinderd voor trainingen of wedstrijden meld je je tijdig af.
16. Je gedraagt je als gast bij een uitwedstrijd.

Versie 1.1

Pagina 2 van 4

Respect van en voor elkaar binnen S.C. Stiens
Vereniging sanctiemogelijkheden
Naast de sancties opgelegd door de KNVB kan het hoofdbestuur van de vereniging te allen tijde
besluiten aanvullende verenigingssancties op te leggen.
Onderstaand zijn de sanctiemaatregelen weergegeven in gradatie van licht naar zware straf. Het
hoofdbestuur van de vereniging heeft te allen tijde de mogelijkheid van onderstaande straffen af te
wijken, mits hiervoor in haar ogen voldoende redenen zijn binnen de grenzen van redelijkheid en
billijkheid.










Waarschuwing
o Bestaat uit een aantekening waarbij bij een eerstvolgende keer een zwaardere
sanctie wordt opgelegd.
o De strafcommissie heeft de bevoegdheid een waarschuwing te geven en de
strafcommissie zorgt voor de vastlegging hiervan.
Uitsluiting voor 1 of meerdere wedstrijden, trainingen, nevenactiviteiten
o Oranje kaart.
o Wordt door het hoofdbestuur opgelegd na overleg met de strafcommissie en de
betrokkene(n).
o Strafcommissie zorgt voor de vastlegging hiervan.
Schorsing voor een bepaalde periode van alle activiteiten
o Gele kaart.
o Wordt door het hoofdbestuur opgelegd na overleg met de strafcommissie en de
betrokkene(n).
o Strafcommissie zorgt voor de vastlegging hiervan.
Verwijdering
o Rode kaart.
o Betekent directie uitsluiting van alle activiteiten voor een langere periode en
eventueel gekoppeld aan een verbod om op het sportcomplex te mogen komen.
o Wordt door het hoofdbestuur opgelegd na overleg met de strafcommissie en de
betrokkene(n).
Royement
o Zwarte kaart.
o Betekent definitieve uitsluiting en verwijdering van de vereniging, verbod toegang
sportcomplex.
o Melding aan de KNVB.
o Wordt door het hoofdbestuur opgelegd.
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Samenstelling strafcommissie
1. Lid hoofdbestuur
2. Lid jeugdcommissie
3. Lid technische commissie

Tijdspad tussen ontoelaatbaar gedrag en sanctie
- Maximaal 20 werkdagen

Melding strafmaat
- indien < 18 jaar: aan ouders wordt melding gedaan
- indien 18 jaar of ouder: aan persoon zelf

Beroepsmogelijkheid
- Alleen schriftelijk en binnen 5 werkdagen na afgeven sanctie

Wijziging gedragsregels en strafreglement
- Alleen via hoofdbestuur
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