
   
BIJLAGE 6 FAIR-PLAY REGLEMENT 

 

6.1 Reglement jeugdspeler s.v. Grol  

  
Algemeen  

* Elke jeugdspeler van de s.v. Grol heeft er recht op, gelijkwaardig en met respect te worden 

behandeld als hij/zij zich tenminste aan de reglementen en voorschriften houdt die door de 

s.v. Grol gesteld zijn en aan de afspraken die gemaakt zijn met zijn/haar trainer/leider.  

* Wanneer een jeugdspeler zich onrechtvaardig behandeld voelt door medespelers, trainers, 

leiders of iemand anders van de s.v. Grol, kan hij/zij dit bespreken met zijn/haar leider. Als 

het probleem dan niet opgelost kan worden, kan hij/zij zich melden bij de leeftijdscoördinator.  

* Voor klachten over ongewenst gedrag van alle betaalde krachten en vrijwilligers binnen de 

vereniging, spelers en ouders heeft de s.v. Grol 1 of meerdere vertrouwenspersonen. Onder 

deze regeling vallen ook klachten over seksuele intimidatie/misbruik en discriminatie. Een 

klacht kan rechtstreeks worden ingediend bij de vertrouwenspersoon.   

 

Gedrag  

* Gedraag je netjes tegenover je leiders, medespelers, tegenstanders, leiders tegenstander, 

scheidsrechter en assistent-scheidsrechter.  

* Volg altijd de aanwijzingen van de trainer, leider en bestuursleden op.  

* Vandalisme en onfatsoenlijk gedrag wordt zowel op het sportpark van de s.v. Grol als op 

sportparken van tegenstanders niet geaccepteerd. Hetzelfde geldt uiteraard ook onderweg 

van en naar wedstrijden.  

* Schreeuwen, schelden en ruziemaken (op het sportpark, in het clubgebouw, langs en in het 

veld) tegen/met je trainer, leider, medespelers, scheidsrechter of wie dan ook wordt niet 

geaccepteerd.  

* Pesten mag nooit! Dit geldt niet alleen op de training en tijdens de wedstrijd maar ook voor 

en na de trainingen en wedstrijden, in de kleedkamer of onderweg van en naar het sportpark 

of uitwedstrijden.  

* Ga zorgvuldig om met eigendommen van de s.v. Grol, zoals ballen, kleding enzovoorts.  

* Diefstal leidt tot schorsing en kan zelfs betekenen dat je geen lid meer kunt blijven van de s.v. 

Grol.  

* Voor spelers tot 18 jaar is het verboden om alcohol te kopen en / of te gebruiken op het 

sportpark Den Elshof c.q. in het sportcafé. Voor alle spelers is het niet toegestaan alcohol of 

andere genotsmiddelen te nuttigen in de kleedkamers. Dit geldt zowel voor wedstrijden als 

trainingen. 

* Douchen (met badslippers) is na de wedstrijd en training verplicht. Verspil echter geen water 

tijdens het douchen en laat de kleedkamers (ook bij tegenstanders) schoon en netjes achter. 

Leiders zijn verplicht om hierop toe te zien.  

* Fietsen, brommers en scooters horen uitsluitend in de daarvoor bestemde stallingen en 

sporttassen in de daarvoor bestemde rekken in de garderobe van het clubgebouw.  

 

Specifieke gedragsregels m.b.t. Social Media gebruik 

* Je deelt geen berichten/foto’s/video’s via social media die de vereniging, leden van de 
vereniging of vrijwilligers van de vereniging op welke manier dan ook kunnen schaden en/of in 
een negatief daglicht kunnen stellen. 

* Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor berichten die je op sociale media plaatst en bent je 
bewust dat wat je publiceert voor lange tijd op sociale media aanwezig blijft.  

* Je bent voorzichtig bij het publiceren over, of in discussie gaan met anderen. Verkeerd 
opgevatte of slecht onderbouwde stukken, kunnen direct nadelige gevolgen hebben voor de 
persoon zelf of voor de vereniging. 

  

Tijdstippen van aanwezigheid/afmelding  

* Bij thuiswedstrijden ben je 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig. Voor 

prestatieve-elftallen gelden de door de leiders vastgestelde tijden.  

* Bij uitwedstrijden ben je 15 minuten voor vertrek aanwezig op “Den Elshof”. De leiders kunnen 

uiteraard afwijkende tijden vaststellen.  



* Voor de training ben je minimaal 15 minuten van tevoren aanwezig en sta je op tijd op het 

trainingsveld.  

* Bij verhindering van een training ben je verplicht de trainer ruim voor aanvang van de training 

in kennis te stellen met opgave van reden. Hierover kunnen per team afspraken gemaakt 

worden.   

* Bij verhindering van een wedstrijd meld je je uiterlijk donderdag voor 19.00 uur af bij één van 

je leiders met opgave van reden. Dit dient altijd persoonlijk te gebeuren.  

* Verhindering (zowel voor de training als de wedstrijd) is in principe alleen acceptabel wegens 

een blessure, ziekte, familieomstandigheden, werk of studie. Bij afwezigheid  kennisgeving 

zal de leider zich op de hoogte stellen omtrent de reden van afwezigheid. Indien men zonder 

geldige reden afwezig was, dan houdt dit automatisch in dat er maatregelen genomen 

worden. 

 

Tenue  

* Het is verplicht scheenbeschermers te gebruiken tijdens een wedstrijd en trainingen.  

* Tenue en voetbalschoenen dienen in goede staat te verkeren.  

* Tijdens de training draag je geen kleding die je voor en na de training of wedstrijd ook draagt.  

* Draag badslippers tijdens het douchen.  

 
Blessures 

* Bij een blessure dien je alle aanwijzingen van de dokter en/of de verzorger van de s.v. Grol 

op te volgen.  

  

Taken aanvoerder  

* Door de trainer(s) / leider(s) van een team wordt (eventueel in overleg met de spelers) één 

van de spelers tot aanvoerder benoemd. Als aan voerder van een team heeft een speler een 

aantal speciale taken, waarvan verwacht wordt dat hij die naar behoren zal uitvoeren. Te 

denken valt hierbij aan:  

- officiële wedstrijdtaken (handtekening zetten, tossen, etc.)  

- (indien nodig) verzorgen warming-up bij trainingen en/of wedstrijden  

- “rechterhand" van trainer(s) / leider(s) tijdens wedstrijden en / of 
trainingen.  

- (indien nodig) medespelers wijzen op hun gedrag, etc.  

 

 

6.2 Reglement jeugdkader s.v. Grol   

* Het kader valt formeel gezien onder het voetbalbestuur en de commissie jeugdzaken. 

* Het kader is verantwoording verschuldigd aan het voetbalbestuur (m.b.t. opleiding en 

vorming) en de commissie jeugdzaken (m.b.t. algemeen beleid).  

* Het kader dient zich aan de algemene richtlijnen van de Commissie Jeugdzaken en de 
technische richtlijnen van het Voetbalbestuur te houden en zo nodig in samenwerking met het 
voetbalbestuur en commissie jeugdzaken hierin eventuele veranderingen c.q. toevoegingen 
aan te brengen.  

* De vrijwilliger informeert bij verhindering van een speler of zichzelf  zo spoedig mogelijk de  

klasse-coördinator en/of de betreffende contactpersoon  van het voetbalbestuur, indien men 

vervanging wenst.   

* De vrijwilliger zorgt bij afwezigheid van een trainer/ leider zelf voor vervanging. Komt men hier 

niet uit, dan kan men contact opnemen klasse- coördinator voetbalbestuur.   

* De vrijwilliger draagt zorg dat een speler, die geschorst is door de KNVB of de s.v. Grol, niet 

deelneemt aan wedstrijden zolang deze geschorst is.  

* De vrijwilliger stimuleert dat de spelers zich ten opzichte van medespelers, tegenstanders, 

scheidsrechter en leiders van de tegenpartij sportief en correct gedragen.  

* De vrijwilliger draagt zorg dat op de eigen sportaccommodatie en die van andere verenigingen 

niets opzettelijk wordt vernield of verontreinigd.  

* Het kader, ingedeeld bij de O19-elftallen, ziet erop toe dat in het clubhuis men slechts met 

mate gebruik maakt van alcohol. Verboden is het gebruik van deze genotsmiddelen voor, 

tijdens of vlak na de wedstrijd.  

* De vrijwilliger is bij uitwedstrijden 15 minuten voor het aangegeven tijdstip van vertrek bij het 

vertrekpunt aanwezig. Indien er een afwijkende vertrektijd wordt aangehouden dient dit tijdig 

te worden doorgegeven. Is bij thuiswedstrijden 30 minuten voor de aanvang van de wedstrijd 

aanwezig.  

* De vrijwilliger is voor en na de wedstrijd/training in de kleedkamer aanwezig (onderling 

regelen). Draagt zorg voor schoonmaak van de kleedkamers na de wedstrijd. Ziet toe dat bij 

uitwedstrijden de kleedkamer netjes wordt achtergelaten. Verlaat als laatste de kleedkamer.  



* De vrijwilliger is verantwoordelijk voor en gaat dus zorgvuldig om met beschikbaar gestelde 

(training)materialen. Volgt dus de aanwijzingen van de Parkdienst op, controleert na afloop 

van de training het aantal trainingsballen en bergt ze vervolgens op in het ballenhok.  

* De vrijwilliger levert na afloop van de competitie het beschikbaar gestelde trainingspak, ballen, 

hesjes, elftal map, waterzak e.d. in.  

* De vrijwilliger vertegenwoordigt de s.v. Grol altijd en overal op waardige wijze en is bij 

wedstrijden van zijn elftal gekleed in het trainingspak (jeugdafdeling) dat hem beschikbaar 

gesteld is door de kledingcommissie.  

* De vrijwilliger vraagt zorg dat de spelers in het Grol-tenue spelen (een blauw shirt in de witte 

broek met de blauwe kousen omhoog). Wijst de spelers op de verplichting 

scheenbeschermers te dragen, op het goed onderhouden van hun voetbalschoenen en op 

goede lichaamshygiëne na de wedstrijd en training.  

* De vrijwilliger zorgt er voor dat bij een blessure de PMB van de s.v. Grol geïnformeerd wordt.  

* De vrijwilliger zorgt ervoor dat bij langdurige ziekte/blessure de betreffende speler een attentie 

aangeboden wordt in overleg met de klasse-coördinator.   

* De vrijwilliger ziet toe dat wanneer gebruik wordt gemaakt van eigen auto’s of bus er veilig 

wordt gereden. 

* De vrijwilliger draagt zorg dat de spelers die in auto’s of in het busje zitten zich naar behoren 

gedragen en maakt melding van ongeregeldheden. Een van de leiders dient bij de spelers in 

het busje te zitten.  

* De vrijwilliger zorgt bij thuiswedstrijden voor de opvang en begeleiding van de scheidsrechter 

alsmede leiders van de tegenstander en biedt hen hierbij een kop koffie aan.  

* De vrijwilliger uit tijdens de wedstrijd geen openlijke kritiek op de arbitrage.  

* De vrijwilliger past, indien gewenst, een preventieve wissel toe wanneer een speler van zijn 

elftal zich herhaaldelijk onsportief gedraagt.  

  
Clubscheidsrechter van de s.v. Grol 

* Draag tijdens competitiewedstrijden en oefenwedstrijden altijd een scheidsrechterstenue.   

* Fluit volgens de regels van de KNVB, maar stel je flexibel op en handel niet te impulsief of te 

star. 

* Denk bij het jeugdvoetbal in eerste instantie aan de mogelijkheid van tijdstraffen.  

* Meld ernstige ongeregeldheden direct aan de wedstrijdsecretaris. Denk hierbij ook aan het 

gedrag van trainers, leiders, grensrechters en toeschouwers.  

 

 

Assistent-scheidsrechter van de s.v. Grol 

* Gedraag je ten allen tijde neutraal en laat je in je beslissingen niet leiden door het belang van 

het elftal.  

* Protesteer niet tegen beslissingen van de scheidsrechter. Ben je het met een beslissing niet 

eens, maak dit dan kenbaar d.m.v. een vlagsignaal.  

* Ga niet in discussie met toeschouwers, spelers of begeleiders van elftallen over genomen 

beslissingen.  

 

 

6.4 REGLEMENT SENIORENLEDEN S.V. GROL 

 

Algemeen 

* Elke speler van de s.v. Grol heeft er recht op, gelijkwaardig en met respect te worden 

behandeld als hij/zij zich tenminste aan de reglementen en voorschriften houdt die door de 

s.v. Grol gesteld zijn en aan de afspraken die gemaakt zijn met zijn/haar trainer/leider. 

* Wanneer een speler zich onrechtvaardig behandeld voelt door medespelers, trainers, leiders 

of iemand anders van de s.v. Grol, kan hij/zij dit bespreken met zijn/haar leider. Als het 

probleem dan niet opgelost kan worden, kan hij/zij zich melden bij de daarvoor opgestelde 

contactpersoon van het Bestuur Senioren. 

* Voor klachten over ongewenst gedrag van alle betaalde krachten en vrijwilligers binnen de 

vereniging, spelers en ouders heeft de s.v. Grol 1 of meerdere vertrouwenspersonen. Onder 

deze regeling vallen ook klachten over seksuele intimidatie/misbruik en discriminatie.  

 

Gedrag 

* Men gedraagt zich correct tegenover leiders, medespelers, tegenstanders, leiders 

tegenstanders, scheidsrechter en assistent-scheidsrechters. 

* Men is trots op het feit dat men lid is van de s.v. Grol en men gedraagt zich er ook naar. 



* Wangedrag of vandalisme wordt zowel op het sportpark van de s.v. Grol als op sportparken 

van tegenstanders niet geaccepteerd. Overtreding van deze regel kan een schorsing tot 

gevolg hebben. Hetzelfde geldt uiteraard ook onderweg van en naar wedstrijden. 

* Schreeuwen, schelden en ruziemaken (op het sportpark, in het clubgebouw, langs en in het 

veld) tegen/met je trainer, leider, medespelers, scheidsrechter of wie dan ook wordt niet 

geaccepteerd. 

* Voor alle spelers is het niet toegestaan om genotsmiddelen te nuttigen in de kleedkamers. 

Dit geldt zowel voor wedstrijden als bij trainingen. Men houdt niet alleen voor zichzelf maar 

ook voor de teamgenoten de gouden regel in acht: Gebruik met mate! 

* Diefstal leidt tot schorsing en kan tot royement leiden. 

* Ga zorgvuldig om met eigendommen van de s.v. Grol, zoals ballen, kleding enzovoorts. 

* Fietsen, brommers en scooters horen uitsluitend in de daarvoor bestemde stallingen en 

sporttassen in de daarvoor bestemde rekken in de garderobe van het clubgebouw. DUS 

NERGENS ANDERS!! 

 

Tijdstippen van aanwezigheid 

* Men is bij thuiswedstrijden 45 minuten voor aanvang aanwezig. Voor selectie elftallen gelden 

de door de leider vastgestelde tijden. 

* Bij uitwedstrijden is men 15 minuten voor vertrek aanwezig op “Den Elshof”. 

* De leiders kunnen uiteraard afwijkende tijden vaststellen. 

* Wees voor de training op tijd aanwezig (minimaal 15 minuten van te voren).  

 

Afmelden 

* Bij verhindering van een training (in geval van een selectie-elftal) is men verplicht de trainer 

een half uur voor aanvang training hiervan in kennis te stellen (met reden). Hiervoor kunnen 

elftallen afwijkende afspraken maken. 

* Bij verhindering van een wedstrijd vrijdagavond voor 19.00 uur (wederom met opgave van 

reden). Ook hiervoor kunnen elftallen afwijkende afspraken maken. 

* Verhindering (zowel voor de training als de wedstrijd) is in principe alleen acceptabel wegens 

een blessure, ziekte, familieomstandigheden, werk of studie. 

 

Tenue 

* Zorg ervoor dat je in Grol-tenue (blauw shirt in een witte broek en de blauwe kousen omhoog) 

de wedstrijden speelt. M.b.t. kleding wordt verwezen naar het in dit handboek opgenomen 

hoofdstuk m.b.t. het kledingbeleid van s.v.Grol. 

* Het is verplicht scheenbeschermers te gebruiken tijdens een wedstrijd. Aangeraden wordt 

deze ook tijdens de trainingen te dragen. 

 

Blessures 

* Bij een blessure dient men alle aanwijzingen van de dokter en/of de verzorger van de s.v. 

Grol op te volgen. In dit handboek is nadere info te vinden m.b.t. medische begeleiding die 

vanuit de s.v. Grol is georganiseerd. 

* Bij blessures of dergelijke licht men vroegtijdig de trainer/leider in, zodat deze regelend kan 

optreden. 

 

Taken aanvoerder 

* Door de trainer(s) / leider(s) van een team wordt (eventueel in overleg met de spelers één 

van de spelers tot aanvoerder benoemd. Als aanvoerder van een team heeft een speler een 

aantal speciale taken, waarvan verwacht wordt dat hij die naar behoren zal uitvoeren. Te 

denken valt hierbij aan:  

o  officiële wedstrijdtaken (handtekening zetten, tossen, etc.) 

o (indien nodig) verzorgen warming-up bij trainingen en/of wedstrijden 

o “rechterhand" van trainer(s) / leider(s) tijdens wedstrijden en / of trainingen. 

o (indien nodig) medespelers wijzen op hun gedrag, etc. 

 

Straffen/sancties aangaande spelers, leiders en/of teams 

* Indien niet anders door de s.v. Grol is besloten, dan worden de door de KNVB in rekening 

gebrachte kosten voor gele en rode kaarten verhaald op de betreffende speler. 

* De door de KNVB in rekening gebrachte kosten i.v.m. het staken van wedstrijden of het niet 

spelen van een wedstrijd, waarbij de schuld bij het elftal ligt, worden verhaald op het 

betreffende elftal. 



* Het Bestuur Senioren kan besluiten tot (extra) sancties ten opzichte van spelers, leiders en/of 

teams ingeval van wangedrag, vandalisme of welke misdragingen dan ook. In extreme 

gevallen zal dit gebeuren na ruggenspraak met het hoofdbestuur. 

 

Specifieke gedragsregels m.b.t. Social Media gebruik 

* Je deelt geen berichten/foto’s/video’s via social media die de vereniging, leden van de 
vereniging of vrijwilligers van de vereniging op welke manier dan ook kunnen schaden en/of in 
een negatief daglicht kunnen stellen. 

* Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor berichten die je op sociale media plaatst en bent je 
bewust dat wat je publiceert voor lange tijd op sociale media aanwezig blijft.  

* Je bent voorzichtig bij het publiceren over, of in discussie gaan met anderen. Verkeerd 
opgevatte of slecht onderbouwde stukken, kunnen direct nadelige gevolgen hebben voor de 
persoon zelf of voor de vereniging. 

 

6.4 REGLEMENT KADER SENIOREN S.V. GROL 

 

* Elk kaderlid van de s.v. Grol heeft er recht op, gelijkwaardig en met respect te worden 

behandeld als hij/zij zich tenminste aan de reglementen en voorschriften houdt die door de 

s.v. Grol gesteld zijn. 

* Wanneer een kaderlid zich onrechtvaardig behandeld voelt door medekaderleden, spelers, 

trainers, leiders of iemand anders van de s.v. Grol, kan hij/zij zich melden bij de daarvoor 

opgestelde contactpersoon van het Bestuur Senioren. 

* Voor klachten over ongewenst gedrag van alle betaalde krachten en vrijwilligers binnen de 

vereniging, spelers en ouders heeft de s.v. Grol 1 of meerdere vertrouwenspersonen. Onder 

deze regeling vallen ook klachten over seksuele intimidatie/misbruik en discriminatie.  

* Het kader is verantwoording verschuldigd aan het Bestuur Senioren. 

* Elk kaderlid wordt geacht lid te zijn van de s.v. Grol en wordt aangemeld bij de K.N.V.B. 

* Het kader dient zich aan de richtlijnen van het Bestuur Senioren te houden en zo nodig in 

samenwerking met het Bestuur Senioren hierin eventuele veranderingen c.q. toevoegingen 

aan te brengen. 

* Dient voldoende kennis te hebben van de spelregels of zich deze kennis te verwerven zodat 

hij/zij als scheidsrechter op kan treden, wanneer dit nodig mocht zijn. 

* Informeert bij verhindering van een speler of van zichzelf zo spoedig mogelijk de betreffende 

contactpersoon van het Bestuur Senioren, indien men vervanging wenst. 

* Draagt zorg dat een speler, die geschorst is door de bond of door de s.v. Grol, niet deelneemt 

aan wedstrijden zolang deze geschorst is. 

* Stimuleert dat de spelers zich ten opzichte van medespelers, tegenstanders, scheidsrechter 

en leiders van de tegenpartij sportief en correct gedragen. 

* Draagt zorg dat op de eigen sportaccommodatie en die van andere verenigingen niets 

opzettelijk wordt vernield of verontreinigd. 

* Ziet er op toe dat in de kleedkamers en op het sportpark geen alcohol of andere 

genotsmiddelen genuttigd worden en dat men zich houdt aan de rookrichtlijn.  

* Bedenk, dat je als leider verantwoordelijk bent voor je elftal, dat je als leider steeds het goede 

voorbeeld moet geven.  

* Is bij uitwedstrijden 15 minuten voor het aangegeven tijdstip van vertrek bij het vertrekpunt 

aanwezig. Indien er een afwijkende vertrektijd wordt aangehouden dient dit tijdig te worden 

doorgegeven. Is bij thuiswedstrijden 45 minuten voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig 

tenzij hierover andere afspraken gemaakt zijn. 

* Draagt zorg voor schoonmaak van de kleedkamers na de wedstrijd. Ziet er op toe dat bij 

uitwedstrijden de kleedkamer netjes wordt achtergelaten. Verlaat als laatste de kleedkamer. 

* Vertegenwoordigt de s.v. Grol altijd en overal op waardige wijze. 

* Draagt zorg dat de spelers in het Grol-tenue spelen (blauw shirt in de witte broek met blauwe 

kousen ).  

* Informeert bij langdurige ziekte/blessure van een speler de betreffende contactpersoon van 

het Bestuur Senioren. 

* Zorgt er voor dat bij een blessure de Paramedische Begeleidingsgroep van de s.v. Grol 

geïnformeerd wordt. 

* Ziet er op toe dat wanneer gebruik wordt gemaakt van eigen auto’s of bus er veilig wordt 

gereden. 



* Draagt zelf ook het wij-gevoel uit en onderschrijft dat, d.w.z. indien noodzakelijk staat men 

zijn beste speler af aan een ander elftal. 

* Zorgt bij thuiswedstrijden voor de opvang en begeleiding van de scheidsrechter alsmede 

tegenstander. 

* Uit tijdens de wedstrijd geen openlijke kritiek op de arbitrage. 

* Past, indien gewenst, een preventieve wissel toe wanneer een speler van zijn elftal zich 

herhaaldelijk onsportief gedraagt. 

* Meldt ernstige ongeregeldheden aan de betreffende contactpersoon van het Bestuur 

Senioren. 

 

Assistent-scheidsrechter van de s.v. Grol 

* Gedraag je ten allen tijde neutraal en laat je in je beslissingen niet leiden door het belang van 

het elftal. 

* Protesteer niet tegen beslissingen van de scheidsrechter. Ben je het met een beslissing niet 

eens, maak dit dan kenbaar d.m.v. een vlagsignaal. 

* Ga niet in discussie met toeschouwers, spelers of begeleiders van elftallen over genomen 

beslissingen. 

 

Clubscheidsrechter van de s.v. Grol 

* Draag tijdens competitiewedstrijden en oefenwedstrijden altijd een scheidsrechterstenue. 

* Fluit volgens de regels van de KNVB, maar stel je flexibel op en handel niet te impulsief of te 

star. 

* Denk bij het jeugdvoetbal in eerste instantie aan de mogelijkheid van tijdstraffen. 

* Vermeld gele en rode kaarten op het wedstrijdformulier. 

* Meld ernstige ongeregeldheden direct aan de wedstrijdsecretaris van senioren of jeugd. Denk 

hierbij ook aan het gedrag van trainers, leiders, grensrechters en toeschouwers. 

 

6.5 Straffen/sancties aangaande spelers, kader of teams:  

* Indien niet anders door de s.v. Grol is besloten, dan worden de door de KNVB in rekening 

gebrachte kosten voor gele en rode kaarten verhaald op de betreffende speler.  

* De door de KNVB in rekening gebrachte kosten i.v.m. het staken van wedstrijden of het niet 

spelen van een wedstrijd, waarbij de schuld bij het elftal ligt, worden verhaald op het 

betreffende elftal.  

* Trainer(s)/leider(s) kunnen bij grens overtredend gedrag zelfstandig een speler deelname 

ontzeggen aan teamactiviteiten met daarbij de maximale duur van één week. De 

trainer(s)/leider(s) brengen de klasse-coördinator hiervan op de hoogte.    

* Zowel een lid van de jeugdcommissie, het bestuur senioren als een lid van het hoofdbestuur 

is zelfstandig bevoegd bij grens overtredend gedrag een speler deelname aan 

teamactiviteiten te ontzeggen met daarbij de maximale duur van twee weken. Indien het een 

minderjarige betreft worden de ouders/verzorgers hiervan op de hoogte gebracht door de 

klasse-coördinator/hoofdbestuurslid.   

* Het hoofdbestuur is bevoegd om een langere ontzegging aan teamactiviteiten te ontzeggen 

of om het lid te royeren. Indien het een minderjarige betreft worden de ouders/verzorgers 

hiervan op de hoogte gebracht door het hoofdbestuur. 

 

   


