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Het bestuur is krachtens artikel 22c van de verenigingsstatuten bevoegd tot strafoplegging 

van leden. Sancties worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen aan de 

verplichtingen van de leden zoals vastgelegd in artikel 17b van de statuten. Sancties bestaan 

uit: 

1. Berisping 

2. Uitsluiting van wedstrijden  

3. Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten 

4. Aangifte bij politie 

5. Royement 

 

Een schorsing is een verzwaarde vorm van uitsluiting, waarbij het bestuur (een deel van) de 

rechten verbonden aan het lidmaatschap ontzegt. 

 

Tegen de 3 eerste vormen van strafoplegging bestaat geen beroepsmogelijkheid. Het besluit 

van het bestuur is daardoor eindoordeel.  

 

Een royement wordt alleen uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de 

statuten, reglementen (waaronder dit statuut met gedragsregels) en/of besluiten van organen 

van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel na 

sommatie nalatig blijft zijn verenigingscontributie te voldoen. De betrokkene wordt van een 

royement schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur. Hiertegen is binnen 1 maand 

schriftelijk beroep mogelijk bij de Algemene Ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn 

en hangende het beroep is de betrokkene geschorst. 

 

Aangifte bij politie zal alleen dan geschieden indien er sprake is van een misdrijf of een 

overtreding zoals deze zijn gedefinieerd in het Wetboek van Strafrecht en de Algemene 

Plaatselijke Verordening. Zie ook huishoudelijk reglement artikel 15. 

 

Voor het bepalen van de zwaarte van de straf, voor bepaalde categorieën van overtredingen 

wordt aansluiting gezocht bij de door de KNVB gehanteerde tuchtreglementen en 

strafopleggingen bij molestaties. Dit laatste overzicht is onderstaand terug te vinden.  
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Overzicht sancties 

 

Onderstaand overzicht geeft de strafmaat van de KNVB aan bij zogenaamde molestaties. 

Deze strafmaat is een leidraad voor het bestuur van vv Noordwijk bij het bepalen van de 

strafmaat voor overtredingen van de gedragsregels, zoals deze zijn beschreven in het ‘Statuut 

Waarden en Normen’ van de vereniging vv Noordwijk, voor zover deze reeds niet door de 

KNVB zijn of zullen worden bestraft. 

 

1. Protesteren  alleen gepleegd  samen met een of 
meer anderen 

a. als niet-speler speelveld betreden zonder 

toestemming scheidsrechter (code 7) 

berisping t/m 2 wedstr. 

uitsluiting 

2 t/m 4 wedstr. 

uitsluiting 

b. als niet-speler het door woord en/of gebaar te 
kennen geven het niet eens te zijn met een beslissing 
v/d scheidsrechter (code 8) 

berisping t/m 4 wedstr. 
uitsluiting 

2 t/m 6 wedstr. 
uitsluiting 

2. Belediging in woord en/of gebaar (tegen 
persoon of tegen gezag) 

alleen gepleegd samen met een of 
meer anderen 

a. eenvoudig  2 t/m 4 wedstr. uitsluiting 4 t/m 6 wedstr. 
uitsluiting 

b. grof 4 t/m 8 wedstr. uitsluiting 6 t/m 10 wedstr. 
uitsluiting 

c. discriminatie en racisme 6 t/m 10 wedstr. uitsluiting 3 t/m 4 mnd. uitsluiting 

3. Bedreiging alleen gepleegd samen met een of 
meer anderen 

a. dreigen met niet nader omschreven handelen, c.q. 
eenvoudig (v.b. “Ik krijg je nog wel”) 

6 t/m 8 wedstr. uitsluiting 
 

8 t/m 10 wedstr. 
uitsluiting 

b. dreigen met concreet fysiek gewelddadig handelen 
c.q. ernstig. (v.b. “Ik sla je straks in elkaar”) 

8 t/m 10 wedstr. uitsluiting 
 

4 t/m 6 mnd. uitsluiting 

4. Fysiek gewelddadig handelen alleen gepleegd samen met een of 
meer anderen 

a. handtastelijkheden (v.b. trekken aan kleding, 
wegduwen etc.) 

4 t/m 10 wedstr. uitsluiting 
 

8 t/m 10 wedstr. + 3 
t/m 5 mnd. uitsluiting 

b. het gooien en/of trappen van voorwerpen in de 
richting van / spuwen naar (niet raak) 

6 t/m 8 wedstr. uitsluiting 
 

3 t/m 5 mnd. uitsluiting 

c. het gooien en/of trappen van voorwerpen tegen / 
spuwen van (raak) 

8 t/m 10 wedstr. uitsluiting 
 

4 t/m 7 mnd. uitsluiting 

d. slaan en/of schoppen in de richting van (niet 
raak) 

4 t/m 7 mnd. uitsluiting 5 t/m 12 mnd. 
uitsluiting 

e. slaan en/of schoppen van (raak, geen pijn) 7 t/m 12 mnd. uitsluiting 8 t/m 14 mnd. 
schorsing 

5. mishandeling alleen gepleegd samen met een of 
meer anderen 

a. lichte vorm: geen letsel, wel pijn 12 t/m 24 maanden 
schorsing 

24 t/m 36 mnd. 
schorsing 

b. middelvorm: letsel (v.b. blauw oog) 
 

24 t/m 36 maanden 
schorsing 

36 t/m 48 mnd.  
schorsing 
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c. ernstige vorm: genezingsduur: > 10 dagen 36 t/m 48 maanden 
schorsing 

48 t/m 60 mnd. 
schorsing 

d. zware vorm: blijvend letsel ontzetting lidmaatschap 
KNVB 

ontzetting 
lidmaatschap KNVB 

 

 

6. Vuurwerk  
 

Strafmaat Alternatief 

a.Bezit en/of voorhanden hebben en/of afsteken 
van vuurwerk 

18 maanden uitsluiting 36 tot 45 uur 
werkstraf 

b.Overtreding landelijk stadionverbod 18 maanden uitsluiting 36 tot 45 uur 
werkstraf 

c.Gooien van voorwerpen en/of vloeistoffem 9 tot 24 maanden 
(afhankelijk van het feit 

en/of de gevolgen) 

15 tot maximaal 60 
uur werkstraf 

d.Openbare dronkenschap 9 maanden uitsluiting 15 tot 22 uur 
werkstraf 

 

 

Toelichting op overzicht sancties 

 

Naast de bestraffing van leden kan ook de vereniging door de KNVB bestraft worden, indien 

sprake is van molestaties door leden en/of toeschouwers: 

 

- De vv Noordwijk wordt verantwoordelijk gesteld voor een overtreding, welke is begaan 

door haar leden en al degenen die in de vereniging een al dan niet betaalde functie 

(welke dan ook) bekleden; 

 

- De vv Noordwijk wordt eveneens verantwoordelijk gesteld worden voor gedragingen 

van toeschouwers, die geen lid zijn van de KNVB, voor zover de vereniging ten 

aanzien van gedragingen onzorgvuldigheid ten laste wordt gelegd.  

 

 

 

Voor alle overige overtredingen welke niet vallen onder molestaties, volgt de vereniging de 

strafmaat zoals deze door de KNVB of (indien daar sprake van is) het Openbaar Ministerie 

wordt gehanteerd. 
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