
 
 
 
 
 
 
 
Tuchtprocedure van de v.v. RCS 
 
Bij v.v. RCS gaan sportiviteit en een goede sfeer h and in hand. In die sfeer willen we onze 
gezamenlijke hobby, het voetbal, bedrijven. We verw achten van onze leden dat zij een positieve 
bijdrage leveren aan de goede sfeer binnen de club én aan de goede naam van de club naar 
buiten toe.  
 
Wanneer clubleden de fout ingaan, moet er corrigerend opgetreden worden. In deze Tuchtprocedure 
staat beschreven welk gedrag binnen RCS niet op prijs gesteld wordt en welke straffen worden 
gevolgd wanneer trainers, leiders, spelers of ouders zich niet houden aan de geldende gedragsregels. 
 
Om duidelijk te maken wat de maatregelen concreet i nhouden zijn de onderstaande richtlijnen 
opgesteld: 
 
(A) algemene richtlijnen;                                                                                                                                             
(B) omschrijving van de incidenten;                                                                                                                                                   
(C) strafnormen. 
 
A. Algemene richtlijnen. 
1. Het bestuur is binnen de voetbalclub de instantie die een sanctie bepaalt en oplegt, conform de 

Statuten en het Huishoudelijk Reglement. 
 

2. De voorzitter en/of de jeugdvoorzitter van de vereniging zijn gemachtigd om namens het bestuur 
deze Tuchtprocedure toe te passen. 

 
3. De voorzitter en/of de jeugdvoorzitter van de vereniging zijn voor hun afdeling verantwoordelijk 

voor een tijdige, correcte en zorgvuldige afwikkeling van de Tuchtprocedure. 
 
4. Melding van incidenten  

Leden melden incidenten bij de secretaris of de jeugdsecretaris van de vereniging. Deze meldt 
vervolgens het incident bij de jeugdvoorzitter/voorzitter. Rond wedstrijden en trainingen is de 
elftalleiding eerst verantwoordelijke. Bij incidenten is zij verplicht dit direct aan de secretaris of de 
jeugdsecretaris te melden. 

 
5. Straffen kunnen eveneens worden opgelegd zonder dat deze formeel zijn geconstateerd door de 

scheidsrechter. 
 

6. De voorzitter en/of de jeugdvoorzitter nodigt het betrokken lid schriftelijk of digitaal uit voor een 
gesprek waarin deze wordt gehoord. Een verslag van dit gesprek wordt schriftelijk geaccordeerd 
door het betrokken lid en de voorzitter en of de jeugdvoorzitter. 

 
7. De voorzitter en/of de jeugdvoorzitter hoort in de tussentijd minimaal twee getuigen van de 

situatie. Het verslag van dit gesprek wordt schriftelijk geaccordeerd door de getuigen en de 
voorzitter en of de jeugdvoorzitter. 

 
8. Binnen één week na het horen van het betrokken lid, legt de voorzitter en/of de jeugdvoorzitter 

een straf op. Deze straf deelt de voorzitter en/of de jeugdvoorzitter zowel mondeling als schriftelijk 
of digitaal mee aan het betrokken lid, secretaris van het bestuur en elftalleiding.  
 



9. In geval van ontzetting (royement) geschiedt de schriftelijke mededeling per aangetekend 
schrijven, conform de Statuten. 

 
10. De opgelegde straf gaat met onmiddellijke ingang in. 

 
11. Een door het bestuur opgelegde straf kan bovenop de sanctie komen die door de KNVB wordt 

opgelegd. 
 
12. Het bestuur kan de maximumstraf verhogen als de zwaarte, omstandigheden en ernst van het 

vergrijp daarom vragen. 
 
13. Bij recidive, verzwarende of verzachtende omstandigheden kan de voorzitter en/of de 

jeugdvoorzitter afwijken van genoemde volgorde vermeld onder C;   
 
14. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur over te nemen maatregelen. 

 
15. Deze Tuchtprocedure ligt ter inzage in de bestuurskamer en is te raadplegen op de website van 

de v.v. RCS 
 

 
B. Onder incident wordt verstaan: 
 
1.   (a) het uitschelden van,      (b) het discrimineren van,  (c)  het bedreigen van,                                                             
      (d) het spugen naar,          (e) het trappen van (raak), (f)  het slaan van (raak),  
       de scheidsrechter en/of assistent-scheidsrechter, spelers en leiding tegenstander c.q. eigen 
vereniging 
 
 
2.    (a)  het plegen van vernielingen in, aan en rondom de accommodatie; 
       (b)  het bekladden van de accommodatie; 

Dit geldt ook voor de accommodatie van de tegenpartij. 
 
3.    (a)  het plegen van diefstal in- en rond de accommodatie. 
   Dit geldt ook voor de accommodatie van de tegenpartij. 

 
 

C. Straffen bij het plegen van de onder B. genoemde  incidenten. 
 
1.     a, b, c,) schorsing: twee bindende wedstrijden; 
  2e keer schorsing:  twee maanden. 
                 3e keer royement. 

                  
1.     d, e, f) schorsing: twee maanden; 

  2e keer royement 
                                        
2.    a, b, )                 1e keer schorsing: twee maanden en betaling van de kosten.        
                                 2e keer royement. 
 
3.    a)                        1e keer schorsing:  twee maanden en aangifte doen bij de politie. 
                                  2e keer royement en aangifte doen bij de politie.  
 
Wangedrag van niet-leden 
Voetbalvereniging v.v. RCS ontzegt de toegang tot de bij de vereniging in gebruik zijnde voetbal 
accommodaties aan bezoekers en/of toeschouwers, die zich misdragen hebben tegenover 
scheidsrechter(s), assistent-scheidsrechter(s), eigen kader of (kader van) de tegenpartij.  
De duur van het toegangsverbod hangt af van de aard van de misdraging.  
Nadrukkelijk wordt uitgesproken, dat de vereniging het treffen van maatregelen jegens een zich 
misdragende bezoeker of toeschouwer niet laat afhangen van het optreden van de politie of 
justitie. 
 
 



Voetbalvereniging RCS verplicht zich bij misdraging en van niet-leden  
1. politiebijstand te vragen, indien scheidsrechter, assistent-scheidsrechter of een (kader)lid 

van de bezoekende vereniging daarom verzoekt, met het oog op het doen van aangifte;  
2. volledig mee te werken aan een politieonderzoek, inclusief het doen van aangifte; 

politiebijstand te vragen bij dreigende omstandigheden;  
3. zich bij het effectueren van opgelegde sancties te voorzien van hulp van de bevoegde 

instanties, zoals de deurwaarder en/of politie;  
4. de bezoekende vereniging te informeren over misdragingen van supporters;  
5. alle vormen van fysiek geweld jegens scheidsrechter(s), assistent-scheidsrechter(s), 

(kader)leden van de bezoekende vereniging, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd, 
schriftelijk aanhangig te maken bij de tuchtcommissie van de KNVB, onder opgave van 
getuigen.  

 
Overig beleid 
Voetbalvereniging RCS spreekt uit om:  

1. een door een andere vereniging geroyeerd lid niet als lid te accepteren;  
2. bij aanmelding van een nieuw lid een door de andere vereniging opgelegde sanctie over 

te nemen;  
3. bij overschrijving naar een andere vereniging deze op de hoogte te stellen van de 

opgelegde sanctie. 
 


