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FAIR PLAY-REGLEMENT VOOR DE VOETBALVERENIGING SVI  
 

 

Versiebeheer  

 

Versie Documentnaam Datum Wijzigingen 

2.0 Fair Play-reglement v.v. 

SVI mei 2019 2.0 

mei 2019 • Artikel 8 (Gedragsafspraken); 
• Artikel 10 (Drugs en alcohol); 

• Artikel 11 (samenstelling 

commissie); 

• Artikel 14 (Verantwoordelijkheden 
AB); 

• Artikel 17 (Meldingsformulier); 

• Artikel 18 (Sanctie bij ontoelaatbaar 

gedrag) 
• Artikel 20 (Strafnormen en sancties) 

• Bijlage B (Meldingsformulier); 

• Bijlage C (Strafnormen en sancties) 

geschrapt, verwerkt in Artikel 18; 
• layout aangepast. 

1.0 Fair Play-reglement v.v. 

SVI Status definitief okt. 
2010 1.0 

oktober 2010  

 

Artikel 1 - Reglementen  
Het Fair Play-reglement maakt onderdeel uit van de reglementenstructuur van v.v. SVI. 
Het Fair Play reglement vervangt het Tuchtreglement. Deze structuur stelt dat het 

Algemeen Reglement en het Fair Play-reglement door de Algemene Ledenvergadering 

vastgesteld dienen te worden.  
 

Naast deze reglementen kent de reglementenstructuur nog het Voetbalreglement en het 
Bestuursreglement “gebruik gebouwen en alcoholbeleid in sportkantines”. Deze laatste 

worden door het Algemeen Bestuur vastgesteld.  

 
Een schema is als bijlage A bij dit reglement opgenomen.  

Hoofdstuk 1 - DOELSTELLING EN DEFINITIES  

Artikel 2 - Doelgroep en doelstelling  
Met dit Fair Play-reglement neemt v.v. SVI een standpunt in ten aanzien van het zowel 

gewenst als ontoelaatbaar gedrag van leden, die direct of indirect in verband kunnen 

worden gebracht met onze vereniging. Het betreft gedrag bij wedstrijden, trainingen 
en/of activiteiten die door, namens en/of in naam van v.v. SVI plaatsvinden en 

ontoelaatbaar gedrag buiten v.v. SVI die de belangen of naam van de vereniging 
schaden.  

 

1. Doelstelling is het bevorderen van Fair Play (sportief gedrag) en het tegengaan van 
ontoelaatbaar gedrag en het bij spelende en niet-spelende leden (coaches, 
teambegeleiders, (assistent)scheidsrechters, toeschouwers e.d.) van de v.v. SVI;  



 Fair Play-reglement v.v. SVI mei 2019 v20 4 

2. Het Fair Play-reglement geldt voor alle leden van v.v. SVI, zowel veld- als 
zaalvoetbal;  

3. Het Fair Play-reglement beschrijft gedragsafspraken t.a.v. gewenst gedrag en biedt 
instrumenten om preventief en correctief te handelen t.a.v. ontoelaatbaar gedrag;  

4. Binnen v.v. SVI is de Commissie Fair Play ingesteld. Zij heeft taken, bevoegdheden 

en verantwoordelijkheden om Fair Play binnen v.v. SVI te bevorderen en geeft 
leiding aan de uitvoering aan het Fair Play-reglement;  

5. Met Fair Play, promoten en bevestigen we de goede naam van v.v. SVI.  
 

Artikel 3 - Definitie ontoelaatbaar gedrag 
Ontoelaatbaar gedrag is:  

1. het zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet dan wel met de statuten, 
reglementen, gedragsafspraken en/of besluiten van de vereniging waardoor de 
belangen van v.v. SVI worden geschaad;  

2. het zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wedstrijdbepalingen, statuten, 

reglementen en/of besluiten van de KNVB of waardoor de belangen van de KNVB of 

de voetbalsport in het algemeen worden geschaad.  
 

Artikel 4 - Categorieën ontoelaatbaar gedrag  
1. Spelovertredingen in wedstrijden, die een directe veldverwijdering (rode kaart) tot 

gevolg hebben. Voor de Commissie Fair Play geldt dat vanaf KNVB-code 21 een 

onderzoek kan worden ingesteld, in aanvulling op het KNVB-onderzoek. 

Spelovertredingen in de categorie t/m KNVB-code 20 worden alleen door de KNVB 

gesanctioneerd;  

2. Ontoelaatbaar gedrag in wedstrijden en trainingen;  
3. Ontoelaatbaar gedrag buiten wedstrijden en trainingen. Hieronder vallen onder 

andere:  

• ontoelaatbaar gedrag bij het bezoeken en bekijken van wedstrijden en 

trainingen; 
• ontoelaatbaar gedrag tijdens niet-voetbal activiteiten en bijeenkomsten;  

• ontoelaatbaar gedrag op en rondom de eigen accommodatie;  
• ontoelaatbaar gedrag onderweg naar een andere vereniging en/of op en rondom 

de accommodatie van de te bezoeken vereniging.  

 

Artikel 5 - Definities “spelovertreding” en “misdraging”  
1. Een spelovertreding is een lichte vorm van ontoelaatbaar gedrag in de vorm van 

overtreding van de KNVB-spelregels.  

2. Een misdraging is een zwaardere vorm van ontoelaatbaar gedrag in woord, gebaar 
en/of daad. Hieronder vallen onder meer:  

• Schelden, beledigen, discrimineren, obscene gebaren maken, spugen, pesten, 

(seksuele) intimidatie en dreigen met geweld;  
• Fysiek geweld plegen door slaan, schoppen, elleboogstoot geven, kopstoot geven 

e.d.;  

• Fysiek geweld plegen door het bewust onderuit halen van de tegenstander, 
terwijl bewust op een deel van het lichaam van de tegenstander wordt gespeeld;  

• Veroorzaken van gevaarlijke en/of levensbedreigende situaties en/of aanzetten 
tot agressie;  

• Veroorzaken van bekladdingen (graffiti) en rommel;  

• Vernielen van verenigingseigendommen en/of andermans eigendommen;  
• Het zich niet houden aan de geldende gedragsafspraken (zie hoofdstuk 2 van dit 

reglement);  
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• Het zich niet houden aan de afspraken die door de Algemene Ledenvergadering, 

het Algemeen Bestuur, Bestuursgroep, Commissie, Trainer en/of 
teambegeleiding zijn ingesteld;  

• Niet beschreven vormen van ontoelaatbaar gedrag, dit naar het oordeel van de 

Commissie Fair Play en het Algemeen Bestuur. 

Hoofdstuk 2 - GEDRAGSAFSPRAKEN  

Artikel 6 - Hoofdafspraken  
1. We hebben Respect voor elkaar, de materialen en de omgeving;  

2. We spelen Eerlijk volgens de regels;  

3. We spelen Sportief, ook als het even niet zo goed gaat;  
4. Iedereen kan en mag Meedoen.  

 

Artikel 7 - Gedragsafspraken algemeen  
1. Leden van v.v. SVI gaan met respect met elkaar en met onze gasten om;  

2. Een verenigingslid dient een medelid te corrigeren in het geval dit medelid de 

gedragsafspraken overtreedt;  

3. Een verenigingslid is aanspreekbaar op ongewenst gedrag. Een verenigingslid zal 

zich, indien of andere gedragingen die in strijd zijn met de gedragsafspraken en/of 

met de nakoming van de aan de leden opgelegde verplichtingen als vermeld in 

artikel 6 van de statuten, dienen te verantwoorden voor de Commissie Fair Play;  

4. Leden van v.v. SVI onthouden zich te allen tijde van verbaal en fysiek geweld;  

5. Onbehoorlijk taalgebruik, pesten en/of discriminatie wordt niet geaccepteerd;  

6. Leden van v.v. SVI tonen zich een goed gastheer voor bezoekende clubs, hun 

supporters en (assistent) scheidsrechters;  
7. Leden van v.v. SVI hebben respect voor andermans eigendommen.  

8. Leden van v.v. SVI gaan met respect om met eigen en verenigingseigendommen en 

zorgen daarmee voor het in goede staat houden van materialen, kleedkamers, 

clubhuis en andere verenigingseigendommen;  

9. Leden van v.v. SVI zijn aansprakelijk voor de door hem/haar aangerichte schade;  

10. Leden van v.v. SVI dienen zich te houden aan de door de KNVB en/of de vereniging 

opgelegde sanctie/strafmaat naar aanleiding van het gepleegde strafbare feit(en);  

11. Leden van v.v. SVI dienen zich te houden aan de door de vereniging opgelegde 

sanctie/strafmaat;  

12. Ieder lid is (mede)verantwoordelijk voor het fatsoenlijk achterlaten van de gebruikte 

kleedkamers (ook bij uitwedstrijden) en van de ruimte(s) in het clubhuis;  

13. Afval wordt in daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd;  

14. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders 

(bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras;  

15. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de 

kantine of elders op het terrein van de vereniging;  

16. Fietsen en bromfietsen worden in de fietsenstalling geplaatst;  

17. De statuten, reglementen en verenigingsbesluiten worden nageleefd.  
 

Artikel 8 - Gedragsafspraken voetbal: de 11 gouden (spel)regels  
1. SAMEN maken we de vereniging 

2. We schelden en pesten niet en gedragen ons correct en SPORTIEF 

3. We LUISTEREN naar de trainer en leider 

4. We komen afspraken na en zijn op tijd bij wedstrijden en trainingen 

5. We tonen RESPECT aan medespelers, de tegenpartij en de arbitrage 
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6. We gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en onze materialen 

7. We accepteren beslissingen van de scheids- en grensrechter 

8. De ouders van onze jeugdleden zijn BETROKKEN en zetten zich in door te helpen 

9. Toeschouwers moedigen POSITIEF aan 

10. Toeschouwers blijven buiten de lijnen 

11. We WAARDEREN het werk van vrijwilligers en zetten ons ACTIEF in als vrijwilliger 

 

Artikel 9 - Gedragsafspraken elftalleiding t.a.v. seksuele intimidatie  
1. De elftalleiding zorgt voor een omgeving en sfeer waarbinnen de speler zich veilig 

voelt;  

2. De elftalleiding onthoudt zich ervan de speler te bejegenen op een wijze die de speler 
in zijn waardigheid aantast, en verder in het privéleven van de speler door te dringen 

dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel;  

3. De elftalleiding onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik, seksuele 

intimidatie en/of seksueel getinte verbale intimiteiten tegenover de speler;  

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de elftalleider en jeugdige speler(s) 
tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel 

misbruik;  

5. De elftalleiding mag de speler niet op zodanige wijze aanraken dat de speler en/of de 
begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard 

zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van 

geslachtsdelen, billen en borsten;  

6. In die gevallen waarin de gedragsafspraken niet (direct) voorzien, ligt het binnen de 

verantwoordelijkheid van de elftalleiding in de geest hiervan te handelen;  

7. In voorkomende gevallen van seksuele intimidatie is het Dagelijks Bestuur het 

meldpunt. Deze onderzoekt en bepaalt, eventueel in overleg met de ouders/verzorgers 
welke vervolgstappen gezet worden (bv aangifte bij meldpunt seksueel geweld en/of 

politie).  

 

Artikel 10 – Drugs en alcohol  
1. Het is spelers, trainers en teambegeleiders te allen tijde verboden om voor, tijdens of 

na trainingen en wedstrijden stimulerende middelen en/of geestverruimende 
middelen te gebruiken;  

2. Het is spelers, trainers en teambegeleiders verboden om voor en tijdens wedstrijden 
en toernooien alcohol te nuttigen.  

 

Hoofdstuk 3 - COMMISSIE FAIR PLAY  

Artikel 11 - Samenstelling Commissie Fair Play  
1. De Commissie Fair Play dient uit minimaal drie en maximaal zeven personen te 

bestaan; 

2. De comissie-leden zijn lid van SVI, of ouder van een jeugdlid van SVI. De leden 
worden benoemd door het Algemeen Bestuur; 

3. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris, die tevens 
plaatsvervangend voorzitter is. 

  

Artikel 12 - Taken Commissie Fair Play  
1. De Commissie Fair Play heeft tot taak het bewaken van en uitvoering geven aan het 

door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde Fair Play-reglement;  
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2. Bevorderen sportief gedrag door het voeren van een jaarlijkse voorlichtingsavond, 

publiciteitscampagne(s) en andere acties. Belonen van sportief gedrag kan een van 
de acties zijn om Fair Play te bevorderen;  

3. Opstellen van een activiteitenplanning om Fair Play uit te dragen;  

4. Toetsen of het vastgestelde beleid uitvoerbaar en actueel is en indien nodig, op eigen 
initiatief en/of op verzoek van het Algemeen Bestuur, aanbevelingen doen voor 
bijstelling c.q. wijziging van het uit te voeren beleid;  

5. Onderzoeken, op eigen initiatief en/of naar aanleiding van een melding, van 

incidenten die vallen binnen de werkingssfeer van het vastgestelde Fair Play-
reglement;  

6. Schriftelijke vastlegging van plaats gehad hebbende incidenten, ingestelde 
onderzoeken en opgelegde sancties ten behoeve van recidiveregistratie en ten 
behoeve van verantwoording aan het Algemeen Bestuur en de KNVB;  

7. Op basis van onderzoek en vastgelegde verklaringen het opstellen van een 

schriftelijke rapportage, inclusief advies, aan het Algemeen Bestuur over de 
uitgevoerde onderzoeken;  

8. Contacten met de KNVB omtrent het onderzoek en de afhandeling van tuchtzaken;  

9. Bij de uitvoering van de taken houdt de Commissie Fair Play rekening met de 
statuten, reglementen, gedragsafspraken en besluiten van de vereniging;  

10. Bij de uitvoering van de taken wordt tevens rekening gehouden met de regels van de 

KNVB en met de normen en waarden, zoals deze in het normale rechtsverkeer van 

toepassing zijn.  
 

Artikel 13 - Bevoegdheden Commissie Fair Play  
1. De Commissie Fair Play is bevoegd om op basis van eigen constateringen en/of 

meldingen een onderzoek op te starten naar mogelijk ontoelaatbaar gedrag;  

2. De Commissie Fair Play is bevoegd, in afwachting van uitspraak door de 

Tuchtcommissie van de KNVB en/of gedurende het eigen onderzoek en/of in 

afwachting een uitspraak van het Algemeen Bestuur een voorlopige schorsing op te 

leggen;  

3. Bij vaststelling van minder ernstige voorvallen, waarbij geen rapportage en 

sanctieadvies richting Algemeen Bestuur noodzakelijk is, heeft de Commissie Fair 
Play de bevoegdheid om een ‘berisping’ te geven;  

4. De Commissie Fair Play is bevoegd om leden uit te ‘horen’ in een onderliggende 

zaak. Dit kan zijn als betrokkene en/of als getuige.  
5. De Commissie Fair Play is bevoegd tot het geven van gevraagd en ongevraagd 

advies aan het Algemeen Bestuur tot het opleggen van sancties en/of het treffen van 
maatregelen;  

6. De Commissie Fair Play is niet bevoegd om in geval van spelovertredingen t/m 

KNVB-code 20 een onderzoek op te starten die kan leiden tot een verenigingssanctie. 
De bevoegdheid voor het treffen van sancties in dit soort gevallen, is voorbehouden 

aan de Tuchtcommissie van de KNVB.  
 

Artikel 14 – Verantwoordelijkheden Algemeen Bestuur  
1. De Commissie Fair Play valt rechtstreeks onder het Algemeen Bestuur; 

2. Alleen het Algemeen Bestuur is bevoegd om sancties, met uitzondering van 

voorlopige schorsingen (in afwachting van definitieve uitspraak) en waarschuwingen, 
op te leggen;  

3. Het Algemeen Bestuur neemt, na schriftelijk rapport en advies van de Commissie 
Fair Play, beslissing over eventuele sanctie(s) en/of te nemen maatregelen;  

4. Voorstel tot royement (ontzegging van het lidmaatschap) van een lid gebeurt 
conform artikel 6, lid 5 van de Statuten en onder verantwoordelijkheid van het 
Algemeen Bestuur.  
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5. Het lid krijgt schriftelijke bericht mededeling over de opgelegde straf. In 

spoedeisende gevallen kan een opgelegde straf vooraf mondeling aan het lid worden 
medegedeeld. 

 

HOOFDSTUK 4 - WERKWIJZE COMMISSIE FAIR PLAY  

Artikel 15 - Melden en vaststellen van ontoelaatbaar gedrag en sancties  
1. Leden en niet-leden kunnen een zaak van ontoelaatbaar gedrag melden bij de 

Commissie Fair Play;  

2. De Commissie Fair Play onderzoekt de zaak (incl. mogelijkheid tot verweer en hoor 

en wederhoor) en stelt vast of er sprake is van ontoelaatbaar gedrag in welke vorm 
dan ook en adviseert het Algemeen Bestuur over de eventuele sanctie(s) en/of te 

nemen maatregelen. 
 

Artikel 16 - Richtlijnen Commissie Fair Play  
1. De Commissie Fair Play komt zo vaak bijeen als nodig is; een vergadering wordt 

direct belegd zodra een zaak vanwege ontoelaatbaar gedrag van een lid van v.v. SVI 
is geconstateerd en/of wordt gemeld (via meldingsformulier op website);  

2. Een hoorzitting van de Commissie Fair Play kan alleen doorgang vinden als tenminste 

twee leden van de commissie aanwezig zijn;  
3. Indien de Voorzitter van de Commissie Fair Play niet aanwezig is dan treedt één van 

de aanwezige commissieleden op als voorzitter;  
4. Van elke (hoor)zitting en vergadering wordt verslag gemaakt en waar nodig bij het 

dossier gevoegd;  

5. Een advies van de Commissie Fair Play moet door een meerderheid van de 
commissieleden worden onderschreven;  

6. Advisering aan het Algemeen Bestuur geschiedt schriftelijk en voorzien van alle 

dossierstukken;  
7. Het dossier wordt zodanig beheerd en gearchiveerd dat wordt voldaan aan de 

privacy-wetgeving;  
8. De Commissie Fair Play legt periodiek verantwoording af aan het bestuurslid BG 

Medewerkers & Organisatie over o.a. de onderzochte incidenten en de preventieve 

en correctieve maatregelen. 
 

Artikel 17 - Meldingsformulier  
1. Ontoelaatbaar gedrag in wedstrijdsituaties die geleid hebben tot directe 

veldverwijdering (rode kaart) en/of het staken van wedstrijden worden conform de 
KNVB-richtlijnen behandeld. In dergelijke gevallen dienen de standaard KNVB-

formulieren (wedstrijdformulier en rapportageformulieren) ingevuld te worden;  

2. Een afschrift van deze formulieren gaat naar de Commissie Fair Play;  

3. Naast de formulieren die moeten worden ingevuld conform de KNVB-richtlijnen 

(rapportage gestaakte wedstrijd/rode kaart e.d.) bestaat de mogelijkheid om 

ontoelaatbaar gedrag te melden bij de Commissie Fair Play via het speciale 

meldingsformulier (zie bijlage B.);  

4. Ook van de door de Commissie Fair Play zelf geconstateerd ontoelaatbaar gedrag 

wordt een meldingsformulier opgemaakt.  
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Hoofdstuk 5 - SANCTIES  

Artikel 18 - Sanctie bij ontoelaatbaar gedrag  
1. Bij bewezen ontoelaatbaar gedrag volgt in principe een sanctie; 

2. We onderscheiden bij het ontoelaatbaar gedrag ‘spelovertredingen’ en 

‘misdragingen’; 
3. In het geval van spelovertredingen t/m KNVB-code 20 wordt volstaan met de door 

de KNVB opgelegde straf; 
4. In het geval van ontoelaatbaar gedrag in de vorm van een spelovertreding vanaf 

KNVB-code 21 en/of geconstateerde misdraging kan het Algemeen Bestuur bij 

voordoende bijzondere omstandigheden afwijken van de KNVB strafmaat. Hierbij 
wordt rekening gehouden met recidive, verzwarende dan wel verzachtende 

omstandigheden. 

 

Artikel 19 - Vormen van sancties  
1. Het Algemeen Bestuur kan conform artikel 6 van de Statuten, na advies van de 

Commissie Fair Play, de volgende sanctie opleggen:  
• Berisping (zie lid 2.);  

• Functieontheffing (zie lid 3.);  

• Uitsluiting (zie lid 4.);  
• Schorsing (zie lid 5.);  

• Royement (zie lid 6.);  

• Een combinatie van bovengenoemde sancties.  
2. Een berisping betekent een officiële waarschuwing die schriftelijk wordt gegeven; 

3. Functieontheffing betekent een ontzegging van het recht om één of meer in de straf 
genoemde functies voor een in de straf genoemde termijn uit te oefenen; 

4. Uitsluiting betekent het niet mogen deelnemen aan één of meerdere wedstrijden 

en/of trainingen, een taak of activiteit; 
5. Een schorsing is een verzwaarde vorm van uitsluiting, waarbij het bestuur (een deel 

van) de rechten verbonden aan het lidmaatschap kan ontzeggen. Een schorsing 
betekent uitsluiting van deelname c.q. bijdragen aan verenigingsactiviteiten, voor 

meer dan één wedstrijd c.q. bepaalde tijd; 

6. Een royement betekent ontzetting uit het lidmaatschap, met de aantekening dat 
eventuele vorderingen gehandhaafd blijven totdat deze voldaan zijn. Een royement 

wordt alleen uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, 

reglementen (waaronder genoemde gedragsafspraken) en/of besluiten van organen 
van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel 

na sommatie nalatig blijft zijn verenigingscontributie te voldoen. 
 

Artikel 20 - Strafnormen en sancties  
1. Voor constateringen van ontoelaatbaar gedrag kan de Commissie Fair Play zelf een 

voorstel doen voor de strafnorm. Uiteindelijk beslist het Algemeen Bestuur.  
 

Artikel 21 - Bezwaarprocedure  
1. Tegen de uitspraak van het Algemeen Bestuur kan bezwaar worden aangetekend, 

met uitzondering van royement (zie lid 7 van dit artikel);  

2. Het bezwaarschrift moet schriftelijk binnen twee weken na dagtekening van de 

sanctiebrief bij de Secretaris van het Algemeen Bestuur worden ingediend;  

3. Het bezwaarschrift moet voldoen aan de volgende eisen:  

• Waar het bezwaar tegen gericht is (het geen ten laste gelegd is en/of de 
strafmaat);  

• Inhoudelijke argumentatie (redenen/argumenten om in bezwaar te gaan);  
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4. Tegen de uitspraak van op het bezwaarschrift bestaat geen verdere 

beroepsprocedure. De uitspraak is derhalve definitief;  

5. Gedurende de bezwaartermijn blijft de sanctie van kracht (geen opschortende 

werking);  

6. In het geval van royement (uitsluiting van het lidmaatschap) kan de betreffende 
persoon conform artikel 6, lid 6 van de Statuten binnen een maand na ontvangst van 

de brief met vermelding van de opgelegde straf in beroep gaan bij de Algemene 

Ledenvergadering;  

7. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft de straf van kracht 
(geen opschortende werking). 
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BIJLAGE A. - Model statuten en reglementen v.v. SVI  
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BIJLAGE B. - Melding Fair Play incident  
 

Als van een lid van v.v. SVI ontoelaatbaar gedrag is geconstateerd, kan dit worden 

gemeld via het meldingsformulier de SVI website. 

 

URL:     https://www.vvsvi.nl/klacht-fair-play/ 
 

Via SVI Homepage menubalk: Vereniging > Fair Play > Klacht Fair Play 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de website kan dan het volgende meldingsformulier worden ingevuld: 
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