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Onder schorsen verstaan we het niet mogen deelnemen aan wedstrijden, trainingen of het niet mogen uitoefenen
van een functie namens onze vereniging. Het schorsingsbeleid bestaat uit het gedeelte waarin de KNVB tot
schorsing overgaat en een gedeelte waarin het hoofdbestuur tot schorsing overgaat.
De volgende situaties kunnen zich voordoen:
KNVB:
Ie
uitsluiting omdat men (meerdere) gele of rode kaart krijgt in een of meerdere wedstrijden;
2e
uitsluiting van elftallen of de gehele vereniging wegens het overschrijden van het aantal strafpunten die in
het kader van de Fairplay Cup worden uitgedeeld (bijvoorbeeld gestaakte wedstrijden, fraude wegens
expres foutief invullen wedstrijdformulier, opstellen ongerechtigde spelers, etc);
WWNA:
3e
schorsen voor het wegblijven bij wedstrijden;
4e
schorsen voor het te laat komen bij wedstrijden en trainingen;
5e
schorsen voor het plegen van wanordelijkheden bij wedstrijden op het sportcomplex door leden;
6e
schorsen voor het plegen van handelingen die niet kunnen in de ogen van het bestuur;
7e
schorsen voor het plegen van strafbare feiten in de zin van de wet;
8e
schorsen van mensen binnen onze vereniging die geen lid zijn, maar toch een functie uitoefenen;
9e
maatregelen tegen bezoekers die geen zijn lid en ook geen werkzaamheden voor onze vereniging
verrichten.
10e aansprakelijkheid voor gemaakte kosten

ad 1. Krijgt een speler(s) of een andere begeleider tijdens wedstrijden een straf die door de KNVB wordt
aangegrepen om betreffend persoon te schorsen, dan ontvangt hij/zij hiervan persoonlijk schriftelijk bericht,
evenals de verenigingssecretaris; in het bericht staat de ingangsdatum van de straf vermeld. Bij rode
kaarten is men, ondanks dat de KNVB nog geen uitspraak heeft gedaan, direkt uitgesloten voor de
eerstvolgende wedstrijddag.
Men kan in alle gevallen binnen 48 uur schriftelijk beroep aantekenen tegen de uitspraak van de tucht- of
strafcommissie. Men kan echter geen beroep aantekenen als men niet eerst schriftelijk de uitspraak van
KNVB heeft ontvangen. Voor het in beroep gaan tegen een straf dient een verzoek aan het bestuur gericht
te worden, zij bepalen of er door de vereniging beroep wordt aangetekend, danwel dat betreffende speler
zelf beroep dient aan te tekenen. In het laatste geval dient de waarborgsom door de speler zelf vooruit
betaald te worden aan de vereniging (2005 = € 65,00).
De geschorste speler(s) of begeleider(s) mogen nimmer in (oefen-)wedstrijden uitkomen (ook niet een
ander elftal). Indien een speler toch speelt, dan zal het hoofdbestuur de betreffende persoon aanvullend
schorsen voor 3 wedstrijden bovenop de straf van de KNVB. Voor deelname aan oefenwedstrijden dient
expliciet toestemming gevraagd te worden aan het hoofdbestuur.
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ad 2.

De KNVB heeft de mogelijkheid om de vereniging te straffen indien zij het jaarlijks vast te stellen aantal
strafpunten heeft overschreden in het kader van de Fair Play Cup.
De KNVB hanteert hiervoor een tabel. Veelal worden strafpunten toegekend indien wedstrijden worden
gestaakt of indien fraude wordt gepleegd. Ook bij regelmatig niet opkomen van een team worden
strafpunten toegekend c.q. wordt het betreffende team na 2 keer uit de competitie genomen. Het bestuur
van de vereniging kan worden uitgenodigd door de KNVB om tekst en uitleg te geven en krijgt alsdan
reeds een waarschuwing voor het uit de competitie nemen van de gehele vereniging bij herhaling van de
feiten.
Indien het aantal strafpunten welke door de diverse spelers, begeleiders of teams zijn opgelopen boven
de 300 uitkomt, kan de KNVB de vereniging voor een weekend uit de competitie nemen.

ad 3.

Spelers die (zonder tijdig af te schrijven) bij wedstrijden wegblijven worden door het hoofdbestuur gestraft:
1e keer wegblijven = 1 wedstrijd geschorst
2e keer wegblijven = 2 wedstrijden geschorst
3e keer wegblijven = rest van het seizoen geschorst
in dit kader geschorste spelers dienen tijdens hun schorsing wel de wedstrijden van hun team te
bezoeken.

ad 4.

Een speler die te laat komt bij de wedstrijden kan door de trainer cq. leider gestraft worden
(b.v. extra wisselbeurt). Een speler die te laat of niet op de training verschijnt, kan door de trainer worden
gestraft. Dit is overigens alleen mogelijk indien over trainingsbezoek vooraf duidelijke (evt. schriftelijke)
afspraken zijn gemaakt tussen trainer en speler(s).

ad 5.

Indien een lid zich (als supporter) met het wedstrijdgebeuren bemoeit en hierbij de vereniging, spelers,
tegenstander, begeleiders, scheidsrechter en andere aanwezigen op enigerlei wijze schade berokkent,
dan zal het hoofdbestuur deze persoon ter verantwoording roepen en een passende maatregel nemen.

ad 6.

Indien een lid zich misdraagt tegenover andere leden, bezoekers van onze vereniging zoals;
tegenstanders, begeleiders, scheidsrechters, officials enz., dan zal het hoofdbestuur de desbetreffende
persoon ter verantwoording roepen en daarbij een passende maatregel nemen.

ad 7.

Indien een lid strafbare feiten pleegt in de zin van de wet (diefstal, vernieling, bezit of gebruik drugs e.d.)
dan zal het hoofdbestuur de betreffende persoon ter verantwoording roepen en daarbij een passende
maatregel nemen. Tevens zal bij de politie aangifte worden gedaan.
De aangerichte schade zal verhaald worden op de desbetreffende persoon.

ad 8.

Een persoon die werkzaam is bij onze vereniging, maar geen lid is van onze vereniging kan door het
hoofdbestuur worden geschorst indien zij zich schuldig maken aan de onder punt 6 en 7 genoemde
zaken. Dan zal het hoofdbestuur de desbetreffende persoon ter verantwoording roepen en daarbij een
passende maatregel nemen.

ad 9.

Personen die geen lid van de vereniging zijn en die onze vereniging bezoeken en misdragen, zulks ter
beoordeling van het hoofdbestuur, kan door het hoofdbestuur verzocht worden het terrein te verlaten.
Indien nodig zal hem/haar (gedurende een vast te stellen periode) de toegang tot ons sportcomplex
worden ontzegd eventueel met inschakeling van de politie. Het hoofdbestuur zal in alle gevallen een
schriftelijke melding doen naar de politie over het voorval en de uitspraak.

ad 10. Indien de vereniging door de KNVB wordt gestraft door het toedoen van een persoon, al dan niet lid van
de vereniging en uit dat voorval vloeien financiële consequenties voort voor de vereniging, dan zal de
vereniging desbetreffende persoon hiervoor aansprakelijk stellen en deze kosten op hem/haar verhalen.
Algemeen
Strafoplegging door het hoofdbestuur vindt plaats overeenkomstig hetgeen hierover is vermeld in de statuten van
de vereniging, vastgesteld door de ledenvergadering van de voetbalvereniging WWNA. In deze statuten staan ook
de beroeps- en bezwaarprocedures die een door het hoofdbestuur gestraft lid ten dienste staan.
Royement van een lid kan alleen op voorstel van het hoofdbestuur aan de ledenvergadering voorgelegd worden
ter besluitvorming. Ook hiervoor staan het betreffende lid beroeps- en bezwaarprocedures ter beschikking.
Alle strafmaatregelen, uitgesproken door HB/Ledenvergadering op basis van dit reglement, zullen door de
secretaris van het hoofdbestuur in het Klubjournaal worden vermeld.

Aldus besloten in de hoofdbestuursvergadering van 05 oktober 2009
Hoofdbestuur WWNA
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