2. Voorwaardelijke straf/
schorsing uitsluiting
- Te laat komen.
- Licht fysiek geweld (duwen,
- Niet (tijdig) afmelden.
trekken).
- Niet netjes omgaan - Licht verbaal geweld (schelden
met
zonder ziektes en kwetsende
materiaal.
verwijzingen).
- Niet aanwezig zijn bij - Het veld betreden zonder
toestemming van de
extra activiteiten.
scheidsrechter (alleen als je
- Bij niet voldoen aan
niet deelneemt aan de
team- en clubtaken
wedstrijd).
(zonder te ruilen en/of
- Herhaaldelijk gedrag uit de
te berichten).
eerste fase.
- Mobiel aanwezig in
kleedkamer
Aanspreken door trainer, Na (meermalen herhaling van)
leider, ouder/verzorger
ongewenst gedrag wordt melding
naar aanleiding van een gedaan bij de coordinator.
licht vergrijp.
1. Aanspreken

Vergrijp
(voorbeelden)

Actie

4.Langdurige schorsing /
royement
Fysiek geweld (schoppen,
- Diefstal.
slaan, kopstoot met de intentie). - Drugsgebruik.
Verbaal geweld.
- Vandalisme.
Weigeren het speelveld te
- Ernstig verbaal geweld.
verlaten.
- Ernstig fysiek geweld.
Discrimineren.
- Overige excessen.
Alcoholmisbruik.
- Herhaaldelijk gedrag uit fase
Herhaaldelijk gedrag uit fase 2.
3.

3.Schorsing / uitsluiting
-

Na (meermalen herhaling van)
Na (meermalen herhaling van)
ongewenst gedrag wordt melding ongewenst gedrag of excessief
gedaan aan de coordinator en
gedrag wordt melding gedaan
commissie G & R, een verslag
aan de coordinator en commissie
geschreven en overhandigd aan de G en R, een verslag geschreven
commissie G & R.
en overhandigd aan de
commissie G & R.
Maatregel Maximaal drie keer
De coordinator bepaalt na het
De commissie bepaalt na het horen De commissie bepaalt na het
aanspreken, daarna volgt horen van de betrokken
van de betrokken trainer/leider,
horen van de betrokken
officiële waarschuwing
trainer/leider en de betrokkene of coordinator en de betrokkene,
trainer/leider, coordinator en de
door trainer, leider.
er een voorwaardelijke of
eventueel in overleg met het
betrokkene na overleg met het
Eventueel in
onvoorwaardelijke straf/ schorsing bestuur de duur van de schorsing/ bestuur of aanleiding is tot een
samenspraak met
gegeven moet worden. Eventueel ontzegging terrein/overige sancties. langdurige schorsing/ ontzegging
coordinator.
in overleg met de commissie
terrein of royement.
G & R.

