
                                                                                                                                                            

 
Protocol Sportiviteit & Respect 
op en rond de voetbalvelden van de V.V. Rijsbergen 
 
Als Voetbalvereniging VVR willen wij er alles aan doen om iedereen in een veilige 
omgeving plezier aan de voetbalsport te laten beleven. Wij kunnen dit niet alleen en hebben 
daarbij jouw steun nodig! 
 
Wat mag je van ons verwachten? 
Wij houden ons aan de volgende verenigingsafspraken: 
 
1. Onze vereniging staat voor plezier en sportief gedrag 
2. Wij keuren geweld, discriminatie, pesten en vandalisme af 
3. Wij zijn trots op onze club en ontvangen iedereen gastvrij 
4. Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat 
5. Wij tonen waardering voor de scheidsrechter, grensrechters, spelers en 
toeschouwers 
6. Wij laten de kinderen hun spel spelen 
7. Wij zorgen ervoor dat onze leiders en coaches sportief zijn en positief coachen 
8. Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen 
9. Wij hebben respect voor de eigendommen van anderen 
10. Als er problemen zijn, maken we er melding van (KNVB en/of politie) 
 
Wat verwachten wij van jou? 
1. Plezier en sportief gedrag 
2. Geen geweld, discriminatie, pesten en/of vandalisme 
3. Respect voor scheidsrechters, grensrechters, spelers, vrijwilligers en toeschouwers 
4. Geen grof taalgebruik en/of ongewenst gedrag 
5. Zorgvuldig gebruik van materialen en accommodatie 
6. Respect voor de eigendommen van anderen 
7. Geen drugs 
8. Verantwoord alcoholgebruik 
9. Geen alcohol onder de 18 jaar 
10. Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag en meld problemen aan het bestuur 
Als iedereen zich hieraan houdt, beleven wij allemaal heel veel voetbalplezier! 
 
 
 
 
 



 
 
 

Aanpak van excessen en sanctiebeleid 
Aanvulling op het protocol Sportiviteit & Respect op en rond de voetbalvelden van de 
V.V. Rijsbergen 
 
Inleiding 
 

Gezonde normen en waarden vormen de basis voor een goed functioneren van de 
samenleving. De V.V. Rijsbergen is een onderdeel van deze samenleving en in een vereniging 
zijn afspraken en regels nodig om een gezond (sport)klimaat te creëren. 
De Voetbalvereniging VVR wil door het protocol ‘Sportiviteit en Respect’ iedere betrokkene 
bekend en bewust maken van zijn of haar rol in het goed functioneren van de vereniging. 
 
 
 
Aanpak van excessen en sanctiebeleid 
 

Als onderdeel van de totale samenleving heeft ook iedere voetbalvereniging helaas te 
maken met excessen en onsportief gedrag. Binnen de lijnen, maar ook buiten het veld. 
Met enige bescheidenheid, mogen we echter vaststellen dat excessen binnen onze 
vereniging gelukkig uitzonderlijk zijn. Buiten de lijnen kunnen we vaststellen dat we ons over 
het algemeen netjes gedragen en ook binnen de lijnen zijn er nauwelijks buitensporige 
excessen. De vraag is, wat is de aanpak van de vereniging wanneer er zich een probleem 
voordoet? We kunnen hiervoor een heel uitgebreid beleidsdocument schrijven, waarin we 
tot in detail iedere specifieke situatie omschrijven. Het is sterk de vraag of dit in de praktijk 
zal leiden tot een passende oplossing? 
Er zullen vermoedelijk meer uitzonderingen zijn, dan beschreven regels. 
 
Aanpak en richtlijnen KNVB 
 

De KNVB vanaf het seizoen 2011/’12 gestart met een nieuwe aanpak. In de nieuwe aanpak 
wordt van verenigingen verwacht dat zij excessen direct melden bij de KNVB. Niet de 
verenigingen worden aangepakt, maar de veroorzakers. Een belangrijk onderdeel van de 
nieuwe aanpak is het zwaarder straffen van excessief verbaal en fysiek geweld. De 
zwaardere straffen komen tot stand door een verhoging van de strafmaat en de 
invoering van minimumstraffen. De nieuwe aanpak van de KNVB leidt ook tot het versnellen 
van de behandeling en het verbeteren van waarheidsvinding. Zaken worden sneller 
afgehandeld en korte procedures zorgen voor vaart in het proces. Hierdoor kunnen 
tuchtorganen binnen enkele weken uitspraak doen. De snelheid waarmee deze zaken 
worden afgehandeld zorgt overigens niet voor verlies aan nauwkeurigheid en kwaliteit. De 
KNVB heeft namelijk zijn tuchtorganisatie hierop ingericht. Zo is reglementair vastgelegd 
dat tuchtcommissies deze zaken altijd mondeling onderzoeken. Alle betrokkenen worden 
uitgenodigd om – in aanvulling op hun schriftelijke verklaring – de zaak mondeling nader toe 
te lichten. Deze stap levert de KNVB een enorme hoeveelheid extra werk op. Het zorgt 
echter wel voor grote verbetering in de waarheidsvinding. 
 



 
 
 
Sanctiebeleid V.V. Rijsbergen 
 

De V.V. Rijsbergen ondersteunt de aanpak van de KNVB en zal geweld en excessief gedrag direct 
melden bij de tuchtorganen van de KNVB 

De V.V. Rijsbergen accepteert de straffen van de KNVB en ziet toe op naleving 

Bij geweld, vernieling en/of diefstal wordt aangifte gedaan bij de politie en de schade verhaald 
op de veroorzaker 

Gele en rode kaarten worden ten alle tijden op het wedstrijdformulier vermeld 

Het bestuur van de V.V. Rijsbergen behoudt de mogelijkheid en recht tot het zelf opleggen van 
straffen en/of sancties, zoals: 

a. Waarschuwing 
b. Schorsing voor bepaalde duur 
c. Beëindiging lidmaatschap (royement) 

 


