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Handhaving gedrags regels. 
 
Om de gedragsregels te kunnen handhaven is het nodig dat iedereen weet wat hem of haar te wachten 

staat als de regels toch overtreden worden. MBC’13 hoopt oprecht dat de maatregelen, zoals 

beschreven in onderstaande tabel, niet toegepast hoeven te worden. Wij hopen dat een dergelijke lijst 

aanzet tot nadenken en dat hierdoor minder maatregelen nodig zijn. Tevens sporen wij iedereen aan tot 

sociale controle.  

MBC’13 vindt dat zowel spelers, leiders, trainers, coördinatoren, bestuursleden én ouders een 

verantwoordelijkheid hierin hebben.  

 

Bevoegdheid tot het nemen van sanctiemaatregelen. 

Leiders en trainers zijn bevoegd om spelers te waarschuwen of te bestraffen indien daar aanleiding toe 

is.  

Bijvoorbeeld door inlassen van een extra reservebeurt. 

Bij herhaaldelijke overtreding van de regels of ernstig wangedrag is het zeer wenselijk contact op te 

nemen met desbetreffende commissie of bestuursleden omtrent het nemen van passende maatregelen. 

De jeugdcommissie is bevoegd om spelers, jeugdleiders en trainers te waarschuwen en maatregelen te 

treffen indien daar aanleiding toe is en de gedragsregels worden geschonden. 

Het bestuur en/of leiding van MBC’13 bepaalt bij wangedrag de strafmaat. Hierover valt nooit te 

onderhandelen. 

Deze regels gelden voor zowel de thuis-als ook de uitwedstrijden. 

 

 

Incident Actie Sanctie  
Stelen van spullen Politie inschakelen Schorsen en voordragen aan bestuur voor 

mogelijk  

royement  

 

Bedreigen en/of slaan van  

spelers, leiders, trainers,  

coördinatoren etc.  

 

Aanspreken 

overtreder,  

informeren ouders en  

vertrouwens-contact 

persoon 

1ste overtreding: gelijk de laatste 

waarschuwing  

en 4 speelweken schorsing  

2de overtreding: schorsen en 

voordragen aan  

bestuur voor mogelijk royement.  

 

Ongewenste intimiteiten. melden bij  

vertrouwens-contact 

persoon of  bestuur  

 

Schorsen.  

Nader onderzoek volgt en bepaald  

Straf maatregel  

 

Pesten, intimideren, discrimineren  van  

teamgenoten, leiders etc.  

 

Aanspreken 

overtreder,  

informeren ouders en  

vertrouwens-contact 

persoon  

1ste overtreding: waarschuwing  

2de overtreding: 2 speelweken 

schorsing  

3de overtreding: laatste waarschuwing 

en 4 Speelweken schorsing  
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door bestuur  

 

4de overtreding: schorsen en 

voordragen aan  

bestuur voor mogelijk royement.  

 

Bekladden en vernielen van  

spullen en spugen ed. in de  

kantine, in kleedlokalen en/of  

het gehele sportcomplex  

 

Aanspreken 

overtreder,  

informeren ouders en  

vertrouwens-contact 

persoon 

door bestuur  

 

Kosten verhalen op overtreder/ouders  

1ste overtreding: gelijk de laatste 

waarschuwing  

en 4 speelweken schorsing  

2de overtreding: schorsen en voordragen 

aan  

bestuur voor mogelijk royement  

 

 

 

 

 

Herhaaldelijk zonder afmelding  

weg blijven van  trainingen /wedstrijden  

 

 

 

 

 

Aanspreken 

overtreder  

en informeren ouders  

door leider.  

 

 

 

 

 

Bij herhaling: informeren  

TC jeugd of bestuur door leider  

1ste overtreding: waarschuwing door 

leider.  

2de overtreding: 2 speelweken 

schorsing  

3de overtreding: laatste waarschuwing 

en 4 speelweken schorsing. 

4de overtreding: schorsen en 

voordragen aan  

hoofdbestuur voor mogelijk royement 

 

Wangedrag langs de kant door ouders of 

toeschouwers 

 

 

 

 

 

 

 

Ernstige belediging van scheidsrechter,  

trainer/leider/ 

wedstrijdleider/commissieleden/bestuursleden 

en andere vrijwilligers. 

Aanspreken 

overtreder 

door scheidsrechter/ 

bestuur. 

 

 

 

 

 

Aanspreken 

overtreder door TC 

jeugd en/of leider. 

1
e
 overtreding, aanspreken gedrag 

2
e
 overtreding, schriftelijk door bestuur. 

3
e
 overtreding, schriftelijk door bestuur, 

ontzegging toegang tot het gehele 

complex Mortelskoel. 

Bij herhaling van wangedrag volgt 

royement van het jeugdlid. 

 

 

Vriendelijk doch zeer dringend verzoek 

tot het onmiddellijk verlaten van het 

sportcomplex, de Mortelskoel. 

 

 

Coaches-trainers of begeleiders die meerdere 

keren worden weggestuurd door b.v. de 

scheidsrechter 

Aanspreken 

overtreder 

door bestuur 

1
e
 overtreding, aanspreken gedrag 

2
e
 overtreding, schriftelijk door bestuur. 

3
e
 overtreding, schriftelijk door bestuur, 

ontzegging toegang tot het gehele 

complex Mortelskoel. 

 

In alle overige, niet nader genoemde situaties, neemt het bestuur een beslissing.  

Genoemde maatregelen gelden natuurlijk voor alle activiteiten op onze eigen sportparken en ook bij 

bezoek aan uit wedstrijden. 

 

Extra hulp nodig. 

Mail naar: https://www.knvb.nl/themas/seksuele-intimidatie 


