Houten, december 2016
De Tuchtcommissie
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Inleiding
Dit Tuchtreglement beschrijft de richtlijnen die van toepassing zijn op het ten uitvoer brengen
van het tuchtbeleid (disciplinebeleid) van FC Delta Sports ’95.
De KNVB heeft regels, die zij toepast bij het treffen van sancties op de leden die via
verenigingen aangesloten zijn bij deze organisatie. FC Delta Sports ’95 dient als vereniging
eveneens een standpunt in te nemen als het gaat om misdragingen door leden die direct of
indirect met de vereniging in verband gebracht worden. FC Delta Sports ’95 heeft "normen en
waarden" hoog in het vaandel staan en heeft daartoe Gedragsregels opgesteld. Zoals bij elke
club vinden er ook bij FC Delta Sport ‘95 soms misdragingen plaats waarop personen in
kwestie op hun gedrag moeten worden aangesproken. Daarom is er een Tuchtcommissie in
het leven geroepen om hiermee eenduidig te werk te gaan. Straffen op zich is niet het doel
maar het aanspreken op gedrag en verandering hiervan des te meer.
Dit Tuchtreglement heeft als doelstelling om duidelijkheid te scheppen voor alle leden. Door
een duidelijk standpunt in te nemen m.b.t. dit onderwerp, en dit vast te leggen, heeft de
Tuchtcommissie, naast de Gedragsregels zoals die zijn opgesteld, een hulpmiddel in handen
waarmee zij in de praktijk tot een uitvoering van dit beleid kan komen.
1.0 Algemeen
Eindverantwoordelijk voor het Tuchtreglement is het algemeen bestuur van FC Delta Sports ’95.
Het Tuchtreglement is vastgesteld in de Algemene ledenvergadering van 15 december 2016 en
wordt ieder jaar bekrachtigd door het algemeen bestuur. Voor de uitvoering van het
Tuchtreglement is de Tuchtcommissie, conform artikel 6 lid 2 van de Statuten van FC Delta
Sports ’95, bevoegd.
Doelstelling van het Tuchtreglement is om als FC Delta Sports ’95 te kunnen optreden in
geval van misdragingen van personen, die direct of indirect in verband kunnen worden
gebracht met de vereniging. De Tuchtcommissie heeft tot taak om uitvoering te geven aan het
Tuchtreglement. Daarbij wordt rekening gehouden met de KNVB-regels en zowel de
Gedragsregels, die zijn vastgesteld door FC Delta Sports ’95, als de normen en waarden die
gelden bij algemeen geaccepteerde gedragsregels. Het gaat om alle gedragingen van personen,
zowel binnen het complex van FC Delta Sports ’95 als buiten het complex in hun
hoedanigheid van lid van FC Delta Sports ‘95.
Het bestaan van Tuchtreglement en een Tuchtcommissie ontslaat niet ieder op het complex
aanwezige persoon van de verantwoordelijkheid om anderen aan te spreken op gedragingen,
die niet passen binnen de normen en waarden en normale gedragsregels. Deze
verantwoordelijkheid geldt met name ook voor de hoofdgroeptrainers, trainers, begeleiders en
bestuurders. Uiteraard is hier ook een taak weg gelegd voor ouders/verzorgers. Van belang
voor het Tuchtreglement is een goede communicatie en voldoende draagvlak onder alle leden
binnen de vereniging.
Benadrukt wordt dat vooral misdragingen tegen vrijwilligers van FC Delta Sports ’95,
scheidsrechters en grensrechters enzovoorts niet acceptabel zijn en zo nodig extra zwaar
gesanctioneerd worden.
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Samenstelling Tuchtcommissie
De tuchtcommissie bestaat uit:
1 voorzitter;
1 lid, bij voorkeur vanuit de CMV;
1 lid, bij voorkeur vanuit de Senioren of Jeugdafdeling.
De aanstelling van de Tuchtcommissie vindt jaarlijks, bij het begin van het voetbalseizoen,
plaats. De aanstelling geschiedt door het algemeen bestuur van FC Delta Sports ’95.
1.2. Werkwijze en taken Tuchtcommissie
Nadat een zaak is aangedragen komt de Tuchtcommissie, zo nodig, bijeen voor een
hoorzitting van de betrokkenen, bij voorkeur in de bestuurskamer en kan zij ondermeer de
volgende beslissingen nemen:
De zaak in behandeling nemen.
De zaak doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon.
De zaak doorverwijzen naar de technische staf.
De zaak doorverwijzen naar het dagelijks bestuur, die het vervolgens óf kan behandelen óf
weer terug kan geven aan de Tuchtcommissie; dit alleen in het geval als de zaak niet in eerste
instantie door het algemeen bestuur is aangedragen.
De zaak doorverwijzen naar de politie.
Een hoorzitting van de Tuchtcommissie vindt plaats indien tenminste twee leden aanwezig
zijn. Indien de voorzitter niet aanwezig is, dan treedt een ander lid op als voorzitter.
In het geval dat er te weinig leden zijn, zal er een lid van het dagelijks bestuur van FC Delta
Sports ‘95 als zodanig als lid van de commissie optreden en mee stemmen. Bij staken der
stemmen heeft de voorzitter een dubbele stem.
De Tuchtcommissie is verantwoordelijk voor de volgende zaken:
Horen van het betrokken verenigingslid en desgewenst andere personen.
Het doen van een uitspraak.
Het uitspreken van een (voorlopige) sanctie.
In gang zetten van de (voorlopige) sanctie.
Het op de hoogte stellen van de belanghebbenden.
Het gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan het algemeen bestuur.
Naleving van het besluit/de uitspraak controleren.
Opheffen van de sanctie.

Horen van betrokkenen
Om een beeld te kunnen vormen van wat er is voorgevallen, zullen de betrokkenen gehoord
moeten worden. Indien noodzakelijk zullen ook getuigen gehoord worden. Dit kunnen de
scheidsrechter, assistent scheidsrechter(s), medespelers, leiders, ouders, enzovoorts zijn. Als
er geen getuigen beschikbaar zijn, dan zal afgegaan moeten worden op verklaringen van
slachtoffer(s) c.q. dader(s). Ook eigen waarnemingen door een lid van de Tuchtcommissie kan
van belang zijn. Mocht het nodig zijn om de politie in te schakelen, dan zal dit in overleg met
en door het bestuur gebeuren.
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Na het horen van de betrokkenen kan (afhankelijk van het incident) een bemiddeling
plaatsvinden door leden van de Tuchtcommissie en de betrokkenen. Er wordt besproken
welke factoren hebben geleid tot het incident. Vervolgens begeleiden de leden van de
Tuchtcommissie de betrokkenen bij het vinden van een oplossing en bij het vastleggen van
eventuele afspraken.

Het doen van een uitspraak en het opleggen van sancties
Na het horen van de betrokkenen, doet de Tuchtcommissie binnen tien werkdagen een
uitspraak. De betrokkenen worden zo spoedig mogelijk in kennis gesteld van de uitspraak. De
Tuchtcommissie is bevoegd om de sanctie in gang te zetten.
Van de beslissingen wordt het algemeen secretariaat schriftelijk in kennis gesteld. In het geval
van uitsluiting of schorsing van een lid kan de spelerspas uit de map worden gehaald en apart
bewaard. Het wedstrijdsecretariaat, de ledenadministratie, de trainer, de leiders en de
voorzitter van de betreffende commissie worden over die beslissing geïnformeerd.
Indien een lid een taakstraf krijgt opgelegd, en hij of zij weigert om deze uit te voeren, dan
komt daarvoor in de plaats een schorsing. Indien een lid geen uitvoering geeft aan een
opgelegde straf, dan kan de Tuchtcommissie een advies, gericht op royement of ontzegging
van de toegang tot het complex, uitbrengen aan het algemeen bestuur.
Wanneer er naar aanleiding van een door de Tuchtcommissie behandelde zaak een reden is
om van de diensten van een vrijwilliger geen gebruik meer te maken, zal het algemeen
bestuur dat hem/haar laten weten. Indien de Tuchtcommissie duidelijk aangeeft dat vanuit de
vereniging een sanctie is opgelegd, dan kan de Tuchtcommissie van de KNVB, zowel in
negatieve als positieve zin, rekening houden met de strafmaat.

Beroep
Een lid kan uiterlijk binnen één maand na de kennisgeving van een opgelegde straf in beroep
gaan bij het dagelijks bestuur van FC Delta Sports ‘95. Een beroep schort een sanctie niet op.

Verslag uitbrengen aan het algemeen bestuur
Het algemeen bestuur wordt voorzien van een (schriftelijk) verslag van de gebeurtenissen.
Mocht het door omstandigheden een langdurige zaak worden, dan dient het algemeen bestuur
op de hoogte gehouden te worden van de voortgang.

Terugkoppeling aan betrokkenen
Na afloop van haar onderzoek en/of bemiddeling informeert de Tuchtcommissie het algemeen
bestuur en de direct betrokkene bij het onderzoek omtrent haar bevindingen en/of van de
gemaakte afspraken tussen de partijen.
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Verantwoording
Ten behoeve van de transparantie in handelen en uitdragen van gevoerd beleid zal de
Tuchtcommissie jaarlijks een toelichting geven aan het bestuur ten aanzien van haar
activiteiten.
1.3 Bevoegdheden Tuchtcommissie
Het algemeen bestuur is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van en controle op de door
de Tuchtcommissie opgelegde sancties. Conform de Statuten is de Tuchtcommissie bevoegd
al dan niet voorwaardelijke sancties op te leggen naar aanleiding van vastgestelde
misdragingen.
De Tuchtcommissie is bevoegd om de volgende sancties op te leggen: voorlopige of
definitieve schorsing, uitsluiting en taakstraffen. Taakstraffen kunnen zijn:
• bardiensten;
• schoonmaken complex respectievelijk clubgebouw;
• ondersteunende diensten verrichten ten behoeve van de man van dienst;
• fluiten van wedstrijden;
• trainen van jeugdelftallen.
Alleen het algemeen bestuur is bevoegd om een lid/persoon de toegang tot het complex te
ontzeggen en over te gaan tot royement.
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