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Bijlage 3:  

Gedragscode v.v.Teisterbanders - Sancties 

Algemeen 

Teisterbanders erkent de regels van de KNVB en in die zin de sancties die bij overtreding van 
de regels door de KNVB worden opgelegd. Het bestuur van Teisterbanders behoudt zich het 
recht voor de sancties van de KNVB met eigen sancties te verhogen. Afhankelijk van de ernst 
van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. 

Een Teisterbanders sanctie wordt altijd door de tuchtcommissie opgelegd en het 
hoofdbestuur neemt deze over en bekrachtigd deze. Daar is beroep tegen mogelijk. Als 
beroep wordt aangetekend, benoemd het bestuur een commissie van ten minste drie leden, 
met een onafhankelijke voorzitter. De commissie bestaat uit leden van de club met een 
leeftijd van 18 jaar of ouder (zie bijlage 4: Tuchtcommissie Teisterbanders). De uitspraak van 
deze commissie is bindend. 

Om duidelijk te maken wat deze Teisterbanders sancties inhouden volgt hier een indeling in 
categorieën van ontoelaatbaar gedrag, met de daaraan verbonden sancties. Los van de 
hieronder beschreven situaties, heeft het bestuur van Teisterbanders natuurlijk altijd het 
recht -en de plicht- om in voorkomende gevallen passende maatregelen te nemen. 

Het zal, naast het opleggen van de sanctie, altijd enige vorm van begeleiding aanbieden aan 
zowel dader als slachtoffer via het Vertrouwenspunt Sport. Dat biedt als VP steun aan slachtoffer 
en geeft advies bij het eventuele proces en ook steun daarbij. Ook de beschuldigde heeft behoefte 
vaak aan steun en advies inzake het proces. Die bieden we dan ook aan. Zoals bij slachtoffers, zonder 
oordeel. 

Signaleren is taak van iedereen, maar vooral van trainer en begeleider 

Elke Teisterbander kent en hanteert de gedragscode. Gedrag dat niet door de beugel kan, 
wordt direct gerapporteerd aan de (jeugd)coördinator, die in overleg met het bestuur 
bepaalt of en zo ja welke aanvullende maatregelen genomen moeten worden. 

Elke ouder, begeleider, trainer of speler kan zich daarnaast altijd rechtstreeks tot het bestuur 
en ook tot de vertrouwenscontactpersoon richten. 

Doorbelasten gele en / of rode kaarten 

Een gele en / of rode kaart heeft niet alleen consequenties voor betrokken team of speler. 
Het heeft consequenties voor heel Teisterbanders. Er moet door Teisterbanders voor iedere 
kaart een boete aan de KNVB worden betaald. 

Gele en / of rode kaarten kunnen door Teisterbanders worden doorbelast aan betrokken 
spelers. Boetes opgelegd door de KNVB aan een compleet elftal, voortvloeiend uit 
wangedrag van één of meerdere spelers, worden verhaald op het hele team dan wel op de 
aanwijsbaar betrokken speler(s). 
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Indien de KNVB daarnaast ook nog een schorsing oplegt, moge het duidelijk zijn dat 
Teisterbanders achter deze beslissing staat en dat aan de schorsing wordt voldaan. In 
voorkomende gevallen zal Teisterbanders de mogelijkheid overwegen om tegen een door de 
KNVB opgelegde straf in beroep te gaan. 

  

Sancties bij ongepast gedrag 

Bij elke vorm van fysiek geweld of ernstige bedreiging tegen scheidsrechters, 
grensrechters, begeleiders en trainers van de KNVB of van Teisterbanders zal door het 
bestuur van Teisterbanders (secretaris) aangifte bij de politie gedaan worden. 

 

1.1 Ongepast gedrag jegens een (assistent) scheidsrechter (KNVB of club): 

Fysiek geweld (trappen, slaan etc.) 

Bij poging daartoe: 

- Eerste keer: Maximaal 6 wedstrijden schorsing eventueel aansluitend op KNVB 
sancties. 

- Tweede keer: Maximaal 20 wedstrijden schorsing eventueel aansluitend op KNVB 
sancties. 

Bij daadwerkelijk plegen: 

- Teisterbanders zal altijd zelf aangifte doen of sterk aandringen op het doen van 
aangifte bij de politie 

- Daarnaast in iedere geval: 

- Eerste keer: Schorsing van 1 jaar voor deelname aan wedstrijden, trainingen 
en overige verenigingsactiviteiten 

- Tweede keer: Royement als lid van Teisterbanders. 

Bedreigen: 

- Eerste keer: minimaal 1 wedstrijd (extra) schorsing, eventueel aansluitend op KNVB 
sancties. 

- Tweede keer: minimaal 2 wedstrijden (extra) schorsing, eventueel aansluitend op 
KNVB sancties. 

- Derde keer: schorsing van half jaar voor deelname aan wedstrijden, trainingen en 
overige verenigingsactiviteiten 

- Vierde keer: royement als lid van Teisterbanders 
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1.2 Ongepast gedrag jegens een medespeler, tegenstander, en / of begeleider, trainer 
en supporter tijdens of na wedstrijden / trainingen. 

Fysiek geweld (trappen, slaan etc.) 

Bij poging daartoe: 

- Eerste keer: Maximaal 2 wedstrijden schorsing eventueel aansluitend op KNVB 
sancties. 

- Tweede keer: Maximaal 6 wedstrijden schorsing eventueel aansluitend op KNVB 
sancties. 

Bij daadwerkelijk plegen: 

- Teisterbanders zal altijd zelf aangifte doen of sterk aandringen op het doen van 
aangifte bij de politie 

- Eerste keer: Minimaal 2 en maximaal 8 wedstrijden schorsing eventueel aansluitend 
op KNVB sancties. 

- Tweede keer: Minimaal 4 en maximaal 12 wedstrijden schorsing eventueel 
aansluitend op KNVB sancties. 

- Derde keer: Royement als lid van Teisterbanders. 

Het verbaal en/of door gebaren beledigen, discrimineren, spugen etc. 

Sanctie: 

- Eerste keer: minimaal een berisping aansluitend op KNVB sancties. 

- Tweede keer: minimaal 2 wedstrijden (extra) schorsing, eventueel aansluitend op 
KNVB sancties. 

- Derde keer en volgende keren: minimaal 4 wedstrijden (extra) schorsing aansluitend 
op KNVB sancties 

- Aanhoudend: royement als lid van Teisterbanders 

 1.3 Wangedrag, mishandelen, bedreigen, beledigen tegen bestuursleden en / of andere 
 vrijwilligers van de vereniging. 

Sanctie: 

- Eerste keer: minimaal een berisping 

- Tweede keer: te beslissen door bestuur 

1.4 Plegen van vernielingen in, aan, rondom de accommodatie van Teisterbanders en / 
of tegenstander en / of aan door Teisterbanders geleende of gebruikte goederen. 
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Altijd: de schade zal op de dader verhaald worden; bij ernstige vernieling wordt 
aangifte gedaan. 

Sanctie: 

- Eerste keer: minimaal berisping 

- Tweede keer: minimaal 6 maanden schorsing van alle verenigingsac6viteiten en 
mogelijke een terrein verbod 

- Derde keer: royement als lid van Teisterbanders en mogelijke een terrein verbod. 

 

1.5 Plegen van diefstal in en rond de accommodatie van Teisterbanders 

Altijd: de schade zal op de dader verhaald worden; alleen in uitzonderingsgevallen 
wordt geen aangifte gedaan.  

Sanctie: 

- Eerste keer: minimaal 3 maanden schorsing van alle verenigingsactiviteiten en 
mogelijke een terrein verbod 

- Tweede keer: royement als lid van Teisterbanders en mogelijke een terrein verbod. 

 

1.6 Drugsbezit en drugsgebruik in en rond de accommodatie van Teisterbanders 

 Sancties: 

- Veld en accommodatieverbod en royement.  


