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Gedragsreglement voor Jeugdleden van V.V. RCS  
 

1.            Algemeen 
De gedragsregels gelden voor alle jeugdleden van RCS. Zij zijn van 

 toepassing op iedere overtreding van de volgende gedragsregels. 
  

2.           Gedragsregels   
De volgende overtredingen worden bestraft. 

      
   2.1          Aantasten van de goede naam en veiligheid van RCS, haar bezoekers,     
                  medewerkers, leden, vrijwilligers en eventueel andere personen. 

                
      2.2          Verhindering van een door RCS nagestreefd resultaat. 
 

2.3          In gevaar brengen van de autonomie en onafhankelijkheid van RCS. 
 

2.4          Schade toebrengen aan de door RCS nagestreefde principes. 
 

2.5 Op andere dan op normale wijze, zelf of medewerking verlenen aan 
bevuilen, beschadigen, vernielen et cetera van gebouwen, materialen, 
terreinen et cetera of zoekmaken of ontvreemden van materialen, 
eigendommen et cetera van RCS, andere verenigingen, organisaties of 
van personen.   

 
2.6 Het woordelijk beledigen/onheus bejegenen of lichamelijk letsel 

toebrengen of een poging daartoe van personen. 
 

2.7 Overtreding van de sportieve instelling, met name: 
2.7.1       Te laat aankomen of wegblijven van een wedstrijd of  

     training zonder de trainer/begeleider van het team hier ruim voor     
     aanvang van de activiteit  op de hoogte te hebben gesteld.   

 
2.7.2 Woordelijk of lijfelijk beledigen van een bevoegd persoon, een official  

of andere personen. 
 
      3.            Straf 
      3.1 De straffen worden overeenkomstig artikel 4 van deze gedragsregels 

door bevoegde personen opgelegd (zie artikel 6.1). 
 

3.2           De zwaarte van de straf zal in verhouding staan tot de zwaarte van de       
               overtreding, het motief, de schuld en of het de eerste keer of een    

            herhaling van strafbare overtreding(en) betreft. 
 

4.           Disciplinaire straf 
4.1 Mondelinge waarschuwing. 
 
4.2 Schriftelijke berisping. 

 
4.3 Tijdelijke uitsluiting van de wedstrijden en/of trainingen voor ten hoogste 

één maand. 
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4.4 Uitsluitingen van de wedstrijden en/of trainingen tot nader order, 

eventueel in combinatie met een taakstraf. 
 

4.5 Royement. 
 

5.            Handelswijze 
5.1 De straf voor de overtreding moet volgen op het ter kennis komen van 

de overtreding en de onder artikel 4.3. gestelde termijn gaat dan in. 
 
5.2 Besluiten voor opgelegde straffen moeten, met uitzonderingen van de 

mondelinge waarschuwing, schriftelijk uitgevaardigd worden en met 
redenen gemotiveerd. 

 
5.3 De betrokkene moet in de gelegenheid worden gesteld, mondeling of 

schriftelijk zijn mening te geven over het ingebrachte verwijt.  
      
      5.4          Bij diefstal, beschadiging van andermans eigendommen en  
                     geweldpleging wordt de politie ingeschakeld. 
 
      6.            Beslissingsbevoegd orgaan. 
      6.1          Voor het opleggen van straffen krachtens artikel 4.2, 4.3, 4.4 en 4.5  

is slechts het Hoofdbestuur bevoegd. Voor het opleggen van de straf 
krachtens artikel 4.1 zijn naast het Hoofdbestuur ook de 
trainers/begeleider van het team, de groepsleider van de categorie en 
de Jeugdcommissie bevoegd. Voor de straffen krachtens artikel 4.2, 
4.3, 4.4 en 4.5 is de Jeugdcommissie gerechtigd een voorstel te doen 
aan het Hoofdbestuur. 

 
      7.  Rechtsmiddelen   
      7.1          Alleen tegen de disciplinaire straffen krachtens artikel 4.4 en artikel 4.5   
                     kan verzet worden aangetekend. 
       

7.2 Het verzet moet binnen 14 dagen na verzending van het schriftelijk   
                besluit bij het Hoofdbestuur van RCS ingediend worden. Het heeft   
                geen schorsende werking. 
 
7.3 Het Hoofdbestuur moet binnen 14 dagen na binnenkomst van het  

schriftelijk verzet de behandeling ervan beginnen. Zij kan een 
mondelinge zitting houden. De beslissing moet schriftelijk geschieden 
en met redenen zijn omkleed. Tegen dit besluit staat geen rechtsmiddel 
meer open. 

                 
8. Slotbepaling  
8.1 De gewone rechtsgang is uitgesloten. 
 
8.2 De uitleg van deze richtlijnen is voorbehouden aan het Hoofdbestuur 

van RCS.  
     

 



NB   Voorbeeld Sanctieformulier, na invulling afgegeven aan de 
secretaris van het Hoofdbestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanctieformulier 
 

Naam: 

Adres: 

PC + Plaats: 

Tel. Nummer: 

Knvb nummer: 

Elftal: 

Probleem: 

 

 

 

 

 

Opgesteld door:                                datum:                        paraaf: 

Ondernomen actie: 

 

 

 

 

 

Behandeld door:                                   datum:                         paraaf: 

Voorstel; brief naar ouder(s):       ja  /  nee        datum:                    kopie bijvoegen 

Schade te verrekenen:                 ja  /  nee 

Afgehandeld door HB:                 ja  /  nee        datum: 
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