
1 

 

FAIR PLAY-BELEID VROOMSHOOPSE BOYS 
 

 
 

1. DOEL  

Het doel van het Fair Play-beleid van de voetbalvereniging Vroomshoopse Boys is door middel 
van “Fair Play” het speelgenot en het plezier in het beoefenen van de voetbalsport te 
optimaliseren. Belangrijk hierbij is, dat we uitgaan van respect voor de tegenstander (spelers, 
begeleiding en supporters) en het arbitrale trio en het stimuleren van positieve normen en 
waarden in de voetbalsport. 
Het invulling geven aan dit Fair Play-beleid betekent vanzelfsprekend het terugdringen van het 
aantal gele- en rode kaarten en het voorkomen van excessen bij wedstrijden van teams van 
Vroomshoopse Boys. 

 
 

2. UITGANGSPUNTEN 

Bij het Fair Play-beleid van Vroomshoopse Boys hanteren we de volgende uitgangspunten: 

• we veroordelen verbaal en fysiek geweld op en rond de voetbalvelden; 

• we zorgen voor onpartijdige, eventueel gediplomeerde clubscheidsrechters, die binnen onze 
club dezelfde status hebben als officiële scheidsrechters. Dit houdt in: toepassing van gele- en 
rode kaarten, alsmede de hieruit voortvloeiende opstelling tot rapportage; 

• we zorgen voor naleving van de reglementen; 

• we zorgen voor een goede ontvangst van scheidsrechters, assistent scheidsrechters, 
tegenstanders en supporters; 

• in wedstrijden met teams van Vroomshoopse Boys spelen alleen speelgerechtigde spelers. 

• we verwijzen in voorkomende gevallen naar het opgestelde Fair Play-beleid van 
Vroomshoopse Boys; 

• bij ontoelaatbare gedragingen hanteren we onze voor de vereniging geldende strafnormen als 
genoemd in het Fair Play-beleid, die geheel los staan van mogelijk door de KNVB op te leggen 
straffen; 

• we maken het doel van ons Fair Play-beleid bekend en dragen ons beleid uit aan alle spelers 
en aan alle kaderleden. Tijdens de eerste introductiefase zullen kaderleden in een speciale 
bijeenkomst worden ingelicht. Via deze kaderleden zal het Fair Play-beleid verder in de club, 
dus bij de leden bekend gemaakt moeten worden. In de tweede fase zullen we het Fair Play-
beleid frequent aan de orde stellen in het clubblad, op onze website, op jaarlijkse 
kaderbijeenkomsten; en 

• we stimuleren als club het volgen van diverse kadercursussen en besteden ook speciale 
aandacht aan het bijbrengen van positieve waarden en normen bij onze jeugdleden. 

 

 

3. Uitvoeringsplan Vroomshoopse Boys 

De KNVB heeft een harder beleid ontwikkeld om excessen in en rond de voetbalvelden in te 
dammen. Zij treedt momenteel hard op tegen voetbalverenigingen waar molestaties van 
scheidrechters, discriminatie, spelverruwing en verbaal of fysiek geweld plaatsvinden. 

 
De straffen, die de KNVB daarbij oplegt zijn niet mis en variëren van zware schorsingen, fikse 
geldboetes, het in mindering brengen van wedstrijdpunten, een speelverbod voor alle teams van 
een vereniging in een weekend, het terugzetten van teams naar een lagere klasse tot in het 
ergste geval het royeren van een vereniging. 

 
Het bestuur van Vroomshoopse Boys staat volledig achter dit beleid en heeft dan ook besloten 
om bij het aantreffen en signaleren van genoemde excessen binnen de vereniging eveneens op 
te treden en passende straffen op te leggen vooruitlopend op de maatregelen van de KNVB. 
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Er zal adequaat worden opgetreden tegen leden (trainers, leiders, spelers, niet-spelende leden, 
ondersteunende leden etc.), ouders en supporters, die door onsportief gedrag de goede naam 
van Vroomshoopse Boys in diskrediet brengen. 
Ook bij vernielingen in en rond onze en/of andere accommodaties zullen verregaande 
maatregelen worden genomen en de kosten worden op de daders verhaald. 

 
Vanzelfsprekend hoopt het bestuur, dat het zover niet hoeft te komen. Ga altijd uit van Fair Play 
en probeer elkaar te corrigeren wanneer zaken dreigen mis te gaan. Wijs elkaar daarbij op de 
consequenties en gevolgen van negatief c.q. onsportief gedrag. 
Met name op trainers en leiders wordt een beroep gedaan om bij dreigende situaties in het veld 
tijdig in te grijpen en bijvoorbeeld spelers te wisselen om zo escalatie te voorkomen. 
 
 

4. Algemene richtlijnen 

 

1. Ingeval door een lid een feit wordt gepleegd als omschreven in Hoofdstuk 5., onder A. tot en 
met I., zal wegens de strijdigheid van dit feit met het Fair Play-beleid, dan wel wegens de 
aantasting van de eer, het aanzien of de goede naam van de vereniging of haar organen, dan 
wel wegens het toebrengen van (financiële) schade aan de vereniging, door het bestuur een 
straf worden opgelegd zoals telkens nader in Hoofdstuk 5., onder A. tot en met I., is 
aangegeven. 

2. Bij vermelding van het gepleegde feit op het wedstrijdformulier wordt de door het 
desbetreffende lid op te maken schriftelijke verklaring in het kader van de ten opzichte van de 
KNVB verplichte rapportage, aangemerkt als het gevoerde verweer; ingeval het lid nalaat de 
hiervoor bedoelde schriftelijke verklaring af te leggen, wordt hij geacht af te zien van het 
voeren van verweer. 

3. Onder KNVB-straf als bedoeld in Hoofdstuk 5., onder A. tot en met D., wordt verstaan de in 
eerste aanleg door de Tuchtcommissie van de KNVB dan wel in beroep door de Commissie 
van Beroep, aan de speler opgelegde straf. 

4. De door het bestuur op te leggen straf sluit in de gevallen als bedoeld in Hoofdstuk 5., onder 
A. tot en met D., onmiddellijk aan op de KNVB-straf. 

5. De door de KNVB aan de vereniging in rekening gebrachte boete en/of kosten wegens 
behandeling van een strafzaak, dienen door het lid dat deze boete en/of kosten heeft 
veroorzaakt, op eerste aanzegging van de penningmeester te worden vergoed binnen de 
daarbij gestelde termijn. Ingeval van niet of niet-tijdige betaling is het lid uitgesloten van het 
deelnemen aan alle verenigingsactiviteiten. 

6. In alle overige gevallen als bedoeld in Hoofdstuk 5., onder E. tot met I., zal het lid schriftelijk 
door het bestuur in staat van beschuldiging worden gesteld onder mededeling, dat binnen een 
week na dagtekening van de brief schriftelijk verweer kan worden gevoerd; ingeval het lid 
nalaat binnen de gestelde termijn te reageren wordt hij geacht af te zien van het voeren van 
verweer. Het lid kan een verzoek indienen om te worden gehoord terzake van het ten laste 
gelegde feit. 

7. Het bestuur neemt ter zake van tenlasteleggingen als bedoeld in Hoofdstuk 5., onder E. tot 
met I., uiterlijk binnen veertien dagen na verloop van de verweertermijn dan wel de 
mondelinge behandeling, een beslissing omtrent het al dan niet opleggen van een straf, de 
hoogte daarvan en de ingangsdatum. 

8. Tegen een volgens het bepaalde in Hoofdstuk 5. onder E. tot met I. opgelegde straf staat 
geen beroep open. 

9. Bij recidive, verzwarende dan wel verzachtende omstandigheden, kan het bestuur bij zich 
voordoende bijzondere omstandigheden afwijken van de strafmaat als aangegeven in  
Hoofdstuk 5. 

10. Het Fair Play-beleid treedt in werking met ingang van 12 september 2007. 
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5. Gepleegde feiten en bijbehorende straffen 

 

A. Beledigen, discrimineren en bedreigen van de scheidsrechter en/of assistent-scheidsrechter. 
Straf: Eerste keer:  één extra wedstrijd aansluitend op de KNVB-straf 

Tweede keer:  twee extra wedstrijden aansluitend op de KNVB-straf  
 
B. Trappen, spugen, slaan van de scheidsrechter en/of assistent-scheidsrechter. 

Straf: Eerste keer:  KVNB-straf + schorsing van een half jaar. 
Tweede keer:  uitsluiting van deelname aan alle verenigingsactiviteiten totdat is 

beslist op het voorstel aan de algemene ledenvergadering tot 
royement 

 

C. Beledigen, discrimineren en bedreigen van een tegenstander. 
Straf: Eerste keer: één extra wedstrijd aansluitend op de KNVB-straf 

Tweede keer: twee extra wedstrijden aansluitend op de KNVB-straf 
 

D. Trappen, spugen, slaan van een tegenstander. 
Straf: Eerste keer: één extra wedstrijd aansluitend op de KNVB-straf. 

Tweede keer: twee extra wedstrijden aansluitend op de KNVB-straf. 
Derde keer: uitsluiting van deelname aan alle verenigingsactiviteiten totdat is 

beslist op het voorstel aan de algemene ledenvergadering tot 
royement. 

 
E. Discrimineren, pesten en bedreigen van een medespeler voor, tijdens of na de training of 

wedstrijd. 
Straf: Eerste keer: berisping, ontzegging  training en schorsing van één bindende  

wedstrijd. 
Tweede keer: berisping, ontzegging training en schorsing van twee bindende 

wedstrijden.  
 

F. Trappen, spugen en slaan van een medespeler voor, tijdens of na de training of wedstrijd.  
Straf: Eerste keer: schorsing van maximaal 5 bindende wedstrijden. 

Tweede keer: schorsing van een half jaar. 
Derde keer: uitsluiting van deelname aan alle verenigingsactiviteiten totdat is 

beslist op het voorstel aan de algemene ledenvergadering tot 
royement. 

 
G. Plegen van vernielingen in, aan en rondom de accommodatie van Vroomshoopse Boys of 

van de tegenpartij 
Straf: Eerste keer: schorsing van een half jaar en eventueel onder begeleiding stellen  

van HALT en betaling van de kosten 
Tweede keer: uitsluiting van deelname aan alle verenigingsactiviteiten totdat is 

beslist op het voorstel aan de algemene ledenvergadering tot 
royement 

 

H. Plegen van diefstal in en rond de accommodatie van  Vroomshoopse Boys of van de 
tegenpartij 
Straf: Eerste keer: schorsing van een half jaar en eventueel onder begeleiding stellen  

van HALT en betaling van de kosten 
Tweede keer: uitsluiting van deelname aan alle verenigingsactiviteiten totdat is 

beslist op het voorstel aan de algemene ledenvergadering tot 
royement 

 

I. Wangedrag tegen (bestuurs)leden en/of medewerkers en/of overige betrokkenen van de 
eigen vereniging dan wel van de tegenstander, alsmede jegens scheidsrechter en/of 
assistent-scheidsrechter. 
Straf: Afhankelijk van de aard van de misdraging door het bestuur vast te stellen. 

 
 


