CORRECTIEF BELEID
Statuut “Normen & Waarden” s.v. Rood-Wit Veldhoven

Sanctiebeleid sportvereniging Rood-Wit Veldhoven
Incidentenlijst A
Omschrijving wangedrag in
het veld
Belediging in woord en/of
gebaar

Sanctie bij éénmalig

Sanctie bij herhaling

Berisping en/of directe of extra
wisselbeurt

Uitsluiting voor de
eerstvolgende wedstrijd
(schorsing).

Berisping en/of directe
wisselbeurt en uitsluiting voor
de eerstvolgende wedstrijd

Schorsing voor drie
wedstrijden

Berisping en/of directe of extra
wisselbeurt

Uitsluiting voor de
eerstvolgende wedstrijd
(schorsing)

Berisping en/of directe of extra
wisselbeurt en uitsluiting
eerstvolgende wedstrijd

Schorsing voor drie
wedstrijden

Berisping en/of directe of extra
wisselbeurt

Uitsluiting voor de
eerstvolgende wedstrijd
(schorsing)

Het gooien en/of trappen van
voorwerpen naar anderen

Berisping en/of directe of extra
wisselbeurt en uitsluiting
eerstvolgende wedstrijd

Schorsing voor drie
wedstrijden

Slaan en/of schoppen in de
richting van anderen

Schorsing voor drie
wedstrijden

Schorsing voor zes
wedstrijden

Bewuste mishandeling (bij
geen blijvend letsel)

Schorsing voor een jaar

Royement

Ernstige mishandeling
(blijvend letsel en/of
ziekenhuisopname)

Royement

Seksuele intimidatie of
vergelijkbare ongewenste
handelingen

Royement

Bijvoorbeeld vloeken en/of
verwensingen
Ernstige belediging
Bijvoorbeeld spugen en/of
racistische taal
Intimidatie (= dreigen met niet
nader omschreven handelen)
Bijvoorbeeld verbale
bedreiging en/of pesten
Ernstige intimidatie
Bijvoorbeeld dreiging met
geweld en/of slaande
beweging
Gewelddadig handelen
Bijvoorbeeld
handtastelijkheden (trekken
aan kleding, wegduwen, etc.)

Incidentenlijst B

Omschrijving wangedrag
buiten het veld, doch op het
sportpark en/of onder
verantwoording van de
vereniging.
Alcoholgebruik
(in verenigingsverband)

Regel

Bij overtreding

Onder alcoholmisbruik wordt
verstaan:

Eenmalig: berisping en/of
extra wisselbeurt. Voor niet
spelende leden of bezoekers
een mondelinge
waarschuwing.

Alcoholgebruik buiten de
kantine of terras, bij spelende
leden voor de wedstrijd of
training en in het algemeen bij
overmatige consumptie van
alcohol.

Bij herhaling: uitsluiting voor
een wedstrijd. Voor nietspelende leden of bezoekers
schriftelijke waarschuwing of
een tijdelijke terrein
ontzegging van 1 week.

In het kleedlokaal is
alcoholgebruik verboden.

Eenmalig: uitsluiting voor een
wedstrijd.

Alcoholgebruik is toegestaan
vanaf 18 jaar.

Bij herhaling: uitsluiting voor
5 wedstrijden
Drugsgebruik

Drugsgebruik is niet
toegestaan op het sportpark,
inclusief de directe omgeving
van het sportpark.

Eenmalig: schorsing voor 6
maanden. Voor niet-spelende
leden of bezoekers een terrein
ontzegging voor 6 maanden.
Bij herhaling: royement. Voor
niet-spelende leden of
bezoekers een permanente
ontzegging voor het sportpark.
Op het dealen van drugs
staat in ieder geval royement
en aangifte bij de politie.

Roken

Roken is in het algemeen
geoorloofd op toegestane
tijdstippen en/of plaatsen.

Eenmalig: berisping en/of
extra wisselbeurt. Voor nietspelende leden of bezoekers
een mondelinge
waarschuwing.
Bij herhaling: uitsluiting voor
een wedstrijd. Voor nietspelende leden of bezoekers
schriftelijke waarschuwing of
een tijdelijke terrein
ontzegging van 1 week.

Roken

In het kleedlokaal is roken
verboden

Eenmalig: uitsluiting voor
een wedstrijd.
Bij herhaling: uitsluiting voor
5 wedstrijden

Het kleedlokaal vuil of slordig
na een training of wedstrijd
achterlaten (ter beoordeling
door terreinbeheerder)

Het kleedlokaal wordt schoon
en netjes achtergelaten

Eenmalig: schoonmaken van
het kleedlokaal (individueel of
als team).
Bij herhaling: schoonmaken
van alle kleedlokalen
(individueel of als team).

Vernieling van de
accommodatie of andermans
goederen

De schade wordt verhaald op
de veroorzaker.

Schorsing voor een periode
passend bij de ernst van de
daad.
Bij niet-spelende leden of
bezoekers een terrein
ontzegging voor een periode
passend bij de ernst van de
daad.

Diefstal

Er wordt aangifte gedaan bij
de politie.

Royement. Bij bezoekers een
permanente ontzegging tot
het sportpark.

Opmerking: Incidentenlijst B is ook van toepassing bij wangedrag van leden op sportparken en
dergelijke bij andere verenigingen.

Omschrijving wangedrag
buiten het veld en sportpark
waardoor het imago van
Rood-Wit schade oploopt

Regel

Bij overtreding

Op heterdaad betrapt worden
tijdens het gebruik van drugs,
vernielingen, vechtpartijen en
overmatig alcoholgebruik
waarbij de betrokkene(n)
mede in verband wordt (of
worden) gebracht met s.v.
Rood-Wit

Alle leden van de vereniging
gedragen zich ook buiten het
sportpark zodanig dat de
naam van s.v. Rood-Wit niet in
diskrediet wordt gebracht

Uitsluiting voor wedstrijden,
trainingen en ontzegging
toegang tot Sportpark de
Korze voor de periode van 6
maanden.

Op heterdaad betrapt worden
bij het verstrekken van drugs

Het verstrekken van drugs
door leden van de vereniging
is ten alle tijden verboden

Royement.

