19. Sanctiebeleid
verenigingen
Waarom een eigen
sanctiebeleid?

Hoe kom je tot een eigen
sanctiebeleid?

De NBB handhaaft de spelregels en
bestraft individuele leden die deze
overtreden. Maar er zijn misdragingen
waartegen de NBB niet kan optreden.
Voorbeelden zijn:
• Misdragingen van doelgroepen
die geen lid zijn van de NBB
(toeschouwers/ouders);
• Misdragingen buiten wedstrijden om;
• Overtredingen die niet bij de NBB
terechtkomen.

De NBB moedigt een eigen sanctiebeleid aan, maar elke vereniging bepaalt
zelf of het wenselijk is om het ook daadwerkelijk in te voeren. Om tot een eigen
sanctiebeleid te komen, is een aantal
stappen nodig.

De ene vereniging wordt hiermee
meer geconfronteerd dan de andere.
Zeker is dat deze misdragingen een
negatieve invloed op de sfeer en het
gedrag binnen de vereniging hebben.
Verenigingen staan niet machteloos.
Ze kunnen een eigen sanctiebeleid opstellen, zodat ze zelf kunnen
optreden. Dit is niet eenvoudig, maar
zorgt wel voor duidelijkheid binnen de
vereniging. Ook kan het bijdragen aan
een sportief, plezierig en veilig basketballklimaat voor alle betrokkenen.
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Stap 1. Zorg voor draagvlak binnen de
vereniging
Een vereniging die wangedrag binnen
de eigen vereniging aanpakt, kan op
weerstand stuiten. Deze maatregel werkt
dan ook alleen als er breed draagvlak is
binnen de vereniging.
Stap 2. Bepaal misdragingen en
sancties
Het belangrijkste is te bepalen welke
misdragingen je als vereniging wilt
aanpakken en welke sanctie je eraan wilt
koppelen. Leg dit beleid vast. Een aantal
voorbeelden van misdragingen en van
mogelijke sancties:
Soorten misdragingen
• Wangedrag tijdens wedstrijden door
spelers/coaches dat niet geleid heeft
tot een wedstrijdstraf;
• Wangedrag langs de lijn door ouders/
toeschouwers;
• Frequent wangedrag tijdens
wedstrijden;
• Spelers die meerdere diskwalificerende fouten per seizoen krijgen;

• Coaches die meerdere keren worden
weggestuurd door de scheidsrechter;
• Plegen van vernieling of diefstal op de
sportaccommodatie;
• Geven van overlast op de
sportaccommodatie;
• Overmatig alcoholgebruik, pesten,
beledigen, discrimineren.
Voorbeelden van sancties
• Een gesprek met bestuur, coach
of commissie;
• Een alternatieve straf;
• (Tijdelijke) uitsluiting van deelname
aan verenigingsactiviteiten;
• (Tijdelijke) ontzegging van de toegang
tot de accommodatie;
• Royement.
Stap 3. Stel een onafhankelijke
commissie in
Het is van groot belang dat de beoordeling van wangedrag binnen de eigen
vereniging overgelaten wordt aan een
onafhankelijke commissie.
Deze commissie heeft als taak het
wangedrag te inventariseren, hoor en
wederhoor toe te passen, een uitspraak
te doen over het wangedrag en eventueel een sanctie op te leggen.
Stel deze commissie liefst samen uit
leden afkomstig uit alle geledingen van
de vereniging.
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voorbeelD
verenigingslogo

1. Aanspreken

Sanctiebeleid
2. (Voorwaardelijke)
straf/schorsing/
uitsluiting

3. Schorsing/uitsluiting

4. Langdurige
schorsing/royement

Voorbeelden
- Te laat komen
van vergrijpen - Niet (tijdig) afmelden
- Niet netjes omgaan met
materiaal
- Niet aanwezig zijn bij
extra activiteiten
- Bij niet positief
aanmoedigen/stimuleren/aanspreken team,
tegenstander, scheidsrechter, eigen kind
- Bij niet voldoen aan
team- en clubtaken
(zonder te ruilen en/of
te berichten)

- Licht fysiek geweld
(duwen, trekken)
- Licht verbaal geweld
(schelden zonder
ziektes en kwetsende
verwijzingen)
- Het veld betreden
zonder toestemming
van de scheidsrechter
(alleen als je niet deelneemt aan de wedstrijd)
- Herhaaldelijk gedrag uit
de eerste fase

- Fysiek geweld
(schoppen, slaan,
kopstoot)
- Verbaal geweld
- Weigeren het speelveld
te verlaten
- Discrimineren
- Alcoholmisbruik
- Herhaaldelijk gedrag
uit fase 2

-

Actie

Aanspreken door trainer,
begeleider of bestuurslid
naar aanleiding van een
licht vergrijp.

Na (meermalen herhaling van) ongewenst
gedrag wordt een
verslag geschreven en
overhandigd aan de
sanctiecommissie.

Na (meermalen herhaling van) ongewenst
gedrag wordt een
verslag geschreven en
overhandigd aan de
sanctiecommissie.

Na (meermalen herhaling
van) ongewenst gedrag
of excessief gedrag wordt
een verslag geschreven
en overhandigd aan de
sanctiecommissie.

Maatregel

Maximaal drie keer
aanspreken, daarna volgt
officiële waarschuwing
door trainer, leider of
bestuurslid. Eventueel
in samenspraak met de
sanctiecommissie.

De sanctiecommissie
bepaalt in overleg met
betrokken trainer/leider of
er een voorwaardelijke of
onvoorwaardelijke straf/
schorsing gegeven
moet worden.

De sanctiecommissie
bepaalt in overleg met
betrokken trainer/
leider en het bestuur de
duur van de schorsing/
ontzegging toegang
sportaccommodatie.

De sanctiecommissie
bepaalt in overleg met
betrokken trainer/leider
en het bestuur of er
wordt overgegaan tot een
langdurige schorsing/
ontzegging toegang
sportaccommodatie
of royement.
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Diefstal
Drugsgebruik
Vandalisme
Ernstig verbaal geweld
Ernstig fysiek geweld
Overige excessen
Herhaaldelijk gedrag
uit fase 3
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