Schorsing en Uitsluitsel reglement PVCV
Het doel van de vereniging is het beoefenen van de voetbalsport. Van belang hierbij is dat iedereen te
allen tijde respectvol met elkaar omgaat. Zo af en toe wordt dat nog wel eens even vergeten. We
proberen er dan altijd onderling uit te komen en vaak lukt dat ook. Slechts in enkele gevallen zullen wij
als vereniging de hulp in moeten roepen van de tuchtcommissie.
De tuchtcommissie van PVCV wordt ingevuld door de leden van commissie Respect en zal bij
wangedrag advies uit gaan brengen aan het bestuur om sancties op te leggen volgens onderstaand
systeem. Het gaat dan om wangedrag in verenigingsverband voor alles wat zich vooral ook buiten het
veld om afspeelt. In het bijzonder gaat het dan om gedrag dat indruist tegen de huisregels van PVCV
en aanleiding heeft gegeven tot een klacht.
Op het veld blijven vanzelfsprekend als eerste de sancties van de KNVB van kracht. De sancties van
een scheidsrechter staan altijd los van verdere sancties van de vereniging. Een incident dat op het
voetbalveld is begonnen en aanleiding heeft gegeven tot een vechtpartij, schermutseling buiten het
voetbalveld of tot vroegtijdige beeindiging van een wedstrijd leidt bijna automatisch tot een interne
waarschuwing of sanctie naast of bovenop de sanctie van de KNVB.
Alle leden maar ook externen mogen melding maken van wangedrag via respect@pvcv.nl of de
meldingslink op de website. Dit kan ook worden gedaan bij de bevoegde commissie (Jeugdcommissie,
Seniorencommissie, Respectcommissie). De commissie zal eerst zelfstandig beoordelen of de weg
naar de tuchtcommissie kan worden vermeden. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn wordt de melding
doorgespeeld naar de tuchtcommissie die de melding op haar beurt af zal handelen. Binnen negen
weken na melding zal het bestuur een definitieve beslissing nemen in de zaak.
In beginsel zijn de waarschuwingen en sancties alleen bedoeld voor leden en alleen het gevolg van het
gedrag van het lid zelf. In uitzonderlijke gevallen kan een lid ook een waarschuwing en sanctie krijgen
als gevolg van het gedrag van een ouder, begeleider of anders gerelateerde bezoeker die zich niet aan
de huisregels van PVCV heeft gehouden.
Van licht naar zwaar kan het bestuur van PVCV, aan de hand van het advies van de tuchtcommissie,
de volgende waarschuwingen en sancties opleggen:
Blauwe kaart: deze kaart wordt verstrekt als waarschuwing zonder directe sanctie. Een blauwe kaart
is met name bedoeld om grenzen aan te geven en heeft een preventief doel. De tuchtcommissie zal
schriftelijk vastleggen dat bij een volgende overtreding een zwaardere sanctie wordt toegepast. Bij een
tweede blauwe kaart, krijgt een lid automatisch een gele kaart. Een blauwe kaart blijft hiervoor voor een
periode van 2 jaar van kracht.
Gele kaart: deze kaart wordt gegeven bij ernstig wangedrag. Bij een gele kaart wordt een lid voor 2
weken geschorst als lid en uitgesloten van deelname aan alle verenigingsactiviteiten, dwz wedstrijden,
trainingen en evenementen van het eigen team en alle andere teams van PVCV. Het lid is in deze
periode ook niet welkom op het sportpark Fletiomare Oost. Bij een tweede gele kaart binnen een periode
van 3 jaar, krijgt een lid automatisch een een rode kaart. Een gele kaart blijft hiervoor voor een periode
van 3 jaar van kracht
Rode kaart: deze kaart wordt verstrekt als het wangedrag zo ernstig is dat de overtreder gedurende
langere periode niet welkom is bij de vereniging. Bij een rode kaart wordt een lid voor tenminste 4 weken
geschorst en mogelijk langer, en gedurende die tijd uitgesloten van enige of alle verenigingsactiviteiten.

Het lid is in deze periode ook niet welkom op het sportpark Fletiomare Oost. Bij een tweede rode kaart
binnen een periode van 5 jaar, krijgt een lid automatisch een paarse kaart. Een rode kaart blijft hiervoor
voor een periode van 5 jaar van kracht.
Paarse kaart: deze kaart wordt alleen bij zeer ernstig wangedrag verstrekt. De consequentie van deze
kaart is dat de overtreder uit zijn lidmaatschap wordt gezet en er eventueel een gebiedsverbod wordt
aangevraagd voor het sportpark.

Naast bovenstaande kaarten is er ook nog de groene kaart. Deze kaart wordt verstrekt door de
commissie Respect bij positief gedrag en kan een blauwe kaart ongedaan maken. Onder positief gedrag
kan worden verstaan extra werkzaamheden voor de vereniging verrichten zoals bijvoorbeeld het fluiten
van wedstrijden en een sportieve houding op het veld en bij de vereniging gedurende een langere
periode.

Sancties
Het verenigingsbestuur van PVCV is bevoegd om straffen op te leggen zoals genoemd in artikel 6 van
de statuten. Naast dit orgaan zijn de jeugd- en seniorencommissie bevoegd om zowel een berisping als
een schorsing op te leggen/om een lid uit te sluiten van deelneming aan wedstrijden, zoals genoemd in
lid 4. In geval van een paarse kaart wordt het lid geschorst tot de eerst volgende algemene
ledenvergadering alwaar het bestuur bij bezwaar het royementsverzoek zal voorleggen aan de leden.

Beroep
Het kan voorkomen dat een lid het niet eens is met de opgelegde straf. Wanneer dit het geval is kan
het betrokken lid in beroep gaan tegen de uitspraak van het bestuur. Dit is mogelijk bij de
beroepscommissie.

Registratie
Blauwe, gele en rode kaarten worden geregistreerd voor de aangegeven periodes, met naam en
toenaam, en met de aanleiding voor de kaart. Deze informatie is in beginsel alleen toegankelijk voor
leden van de commissie respect, de tuchtcommissie en het bestuur, tenzij er sprake is van een
overschrijving naar een andere club en het bestuur van die vereniging navraag doet over gedrag.
Registratie van blauwe, gele en rode kaarten worden na beeindiging van het lidmaatschap verwijderd.
Een paarse kaart wordt geregistreerd voor een periode van 5 jaar na de verstrekkingsdatum. De
informatie is alleen toegankelijk voor het bestuur van PVCV en desgevraagd voor het bestuur van enig
andere KNVB vereniging, en alleen na aanmelding voor een lidmaatschap aldaar. Onder het convenant
van Utrecht zijn hierover afspraken gemaakt tussen de verenigingen.

Protocol procedure tuchtreglement
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Uiterlijk 2 weken na Schriftelijk in kennis stellen van betrokkenen van Tuchtcommissie
melding incident
de melding, indien mogelijk met voorstel voor
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Indien betrokkene akkoord gaat met voorstel voor afdoening, kan direct worden overgegaan tot stap 5.

Stap

Wanneer

Wat

Door wie

3

Uiterlijk 3 weken na melding
incident

Hoor en wederhoor toepassen

Tuchtcommissie

4

Uiterlijk 2 weken na hoor en
wederhoor
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Indien betrokkene in beroep gaat, zijn de volgende stappen aan de orde.
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