GEDRAGSCODE
VV GERMANIA

Groesbeek, 18 februari 2013

INLEIDING DOOR DE
VOORZITTER
Bestuursvergadering waarin gedrag is besproken
van alle geledingen van de vereniging
Conclusie:
•De aanleiding voor deze bijeenkomst is een verschrikkelijk
incident waarbij Richard Nieuwenhuizen is overleden
•Ook bij Germania komt ongewenst gedrag voor (bij iedereen
weleens, ook bij het bestuur)
•We gaan elkaar daar op aanspreken en hebben daarbij de
volgende uitgangspunten:

UITGANGSPUNTEN:
•we proberen ons altijd sportief te gedragen,
ook als anderen minder sportief zijn;
•we sporten met elkaar,
dus ook met de tegenstander;
•we hebben altijd respect voor de scheidsrechter,
ook als deze een fout maakt;
•winnaar ben je als je ook tegen verlies kunt,
ook dit hoort bij sporten;

UITGANGSPUNTEN:
•voetballen is er voor iedereen,
niet alleen voor uitblinkers;
•afspraak is afspraak;
•wees zuinig op je eigen spullen,
maar ook op die van anderen;
•probeer altijd het goede voorbeeld te geven;
•spreek elkaar aan op het gedrag;
•bij een teamsport is de speler er voor het team
en het team is er voor de speler;

UITGANGSPUNTEN:
Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren,
pesten, irriteren, fysiek geweld of kwetsen van wie dan
ook wordt niet geaccepteerd en kan aanleiding zijn voor
sancties.

Deze uitgangspunten gelden dus voor
iedereen: bestuur, spelers, trainers,
begeleiders, vrijwilligers en
ouders/verzorgers en bezoekers.

Niemand wordt uitgezonderd!

Op en rond het sportcomplex:
Het sportcomplex is van ons allemaal.
Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft.
Neem daarbij de volgende punten in acht:
•Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op;
•Ga netjes om met de spullen van de vereniging;
•Blijf achter de hekken/reclameborden tijdens wedstrijden;
•Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine
•Fietsen en brommers/scooters worden netjes in de daarvoor
bestemde rekken of ruimte geplaatst;
•Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde
parkeerterrein;
•De toegang naar de velden worden in het belang van
de veiligheid vrijgehouden;
•Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex;
Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag
aangesproken (door iedereen)

Gedragsregels voor de speler
De spelers vormen het hart van de voetbalvereniging. Voor de
speler gelden, naast de algemene gedragsregels, de volgende
specifieke gedragsregels:
•Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van zijn/haar team
Kwetsend gedrag en uitspraken zijn uit den boze!
•Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt
zich tijdig af bij trainer/leider als niet aan de training of wedstrijd
kan worden deelgenomen;
•Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig;
•Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig;

Gedragsregels voor de speler (Vervolg)
•Heeft respect voor de tegenstander en de trainer/leider;
•Gedraagt zich sportief in en buiten het veld;
•Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de
grensrechters;
•Is zuinig op alle materialen die gebruikt worden tijdens training
en wedstrijd, en op de kleedkamers;
•Dient zich na training en wedstrijd te douchen
(afhankelijk van leeftijd en afspraken);
•Helpt desgevraagd mee met het opruimen van de materialen
van training of wedstrijd of het opruimen van de kleedkamer;

Gedragsregels voor de speler (Vervolg)
•Meldt bij de trainer / begeleider als iets defect is;
•Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer,
maar geeft deze in bewaring bij de trainer of begeleider.

Gedragsregels voor de trainer
Voor de trainer gelden er naast de algemene gedragsregels de
volgende specifieke regels:
•Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters,
grensrechters, begeleiders en tegenstanders;
•Spreekt speler(s) tijdens de training en wedstrijd aan op gedrag in
strijd met de gedragsregels;
•Ziet toe dat zuinig en netjes wordt omgegaan met materialen en
spullen van de vereniging en met de velden;
•Vervult een voorbeeldfunctie naar spelers, ouders/verzorgers en
begeleiders toe en gedraagt en handelt hier ook naar, ook als
toeschouwer bij welke wedstrijd dan ook

Gedragsregels voor de trainer (Vervolg)
•Is minimaal 15 minuten voor de training aanwezig;
•Zorgt in het kader van de voorbereidingen dat op tijd de
materialen voor training of wedstrijd klaar staan;
•Zorgt ervoor dat het veld na afloop van de training of wedstrijd
leeg is van gebruikte materialen;
•Bepaalt (in samenspraak met de overige trainers/begeleiders van
het team) de opstelling voor de wedstrijd;
•Gebruik van alcohol of drugs tijdens training of wedstrijd is
onverantwoord en wordt niet geaccepteerd!
•Neemt deel aan trainer-/begeleiders vergaderingen en eventuele
andere overlegvormen binnen de vereniging;

Gedragsregels voor de trainer (Vervolg)
•Zorgt voor een tijdige kennisgeving aan de spelers wanneer een
training of wedstrijd niet doorgaat;
•Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de
jeugdcommissie cq seniorencommissie. Bij wangedrag van de
jeugdspelers wordt terstond één van de ouders/verzorgers
telefonisch ingelicht;
•Verzorgt de coaching van het team

Gedragsregels voor de begeleider
Voor de begeleider gelden er naast de algemene gedragsregels
de volgende specifieke regels:
•Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters,
grensrechters, begeleiders en tegenstanders;
•Heeft een voorbeeldfunctie voor het team en corrigeert
jeugdspelers op ongepast gedrag;
•Is op tijd aanwezig voor thuis- en uitwedstrijden;
•Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter;
•Spreekt spelers, ouders en tegenstanders aan op gedrag in strijd
met deze gedragsregels en communiceert dit zo nodig naar
de jeugdcommissie;
•Zorgt voor toezicht in de kleedkamer, zowel thuis als uit;

Gedragsregels voor de begeleider (vervolg)
•Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen,
waterzak);
•Is verantwoordelijk voor het regelen van vervoer naar
uitwedstrijden;
•Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het
wedstrijdformulier;
•Gebruik van alcohol of drugs tijdens training of wedstrijd is
onverantwoord en wordt niet geaccepteerd!
•Zorgt voor het schoonmaken c.q. netjes achterlaten van de
kleedkamer;

Gedragsregels voor de begeleider (vervolg)
•Indien mogelijk Neemt deel aan trainer-/begeleiders
vergaderingen en eventuele andere overlegvormen binnen de
vereniging;
•Bezoekt zoveel mogelijk de trainingen van zijn team;
•Zorgt voor een tijdige kennisgeving aan de spelers wanneer een
training of wedstrijd niet doorgaat;
•Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de
jeugdcommissie of een vertegenwoordiger van het bestuur van
de vereniging;
•Laat het coachen over aan de trainer, tenzij die afwezig is

Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspelers
Voor de ouders/verzorgers van de jeugdspelers gelden naast de
algemene gedragsregels de volgende specifieke regels:
•Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door
respect te hebben voor iedereen op en om het veld;
•Houdt zich afzijdig ten opzichte van begeleiding en coaching
van het team door trainers en begeleiders tijdens trainingen
en wedstrijden;
•Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische of tactische
aanwijzingen geven;
•Helpen bij het vervoer naar uitwedstrijden en toernooien;
•Ervoor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een
training of wedstrijd;

Ondersteunende taken van ouders/verzorgers
Als ouder/verzorger heeft u
inmiddels begrepen dat wij uw medewerking hard nodig hebben
om de kwaliteit van onze jeugdafdeling hoog te houden.
Samengevat kunt u een goede bijdrage hieraan leveren door:
•ons tijdig op de hoogte stellen omtrent betreffende bijzonderheden
aangaande uw kind(eren),zoals afwezigheid, ziekte, studie e.d.
•uw medewerking te geven zodat de kinderen tijdig aanwezig
kunnen zijn op trainingen en bij wedstrijden, erop toe te zien dat
hun voetbalspullen in orde zijn. (Wel zelf schoenen laten poetsen)
•indien u in het bezit bent van een auto, ons te helpen met het
vervoer (bij toer beurt) naar uitwedstrijden, toernooien,
nevenactiviteiten;

Ondersteunende taken van ouders/verzorgers (vervolg)
•uw belangstelling te tonen voor de sportieve verrichtingen van
uw kind(eren);
•ons te steunen in het uitvoeren van ons jeugdbeleid;
•de contributie op tijd te betalen;
•zichzelf te realiseren, dat ouders geen coachfunctie hebben.
Natuurlijk mag u uw kind op een sportieve manier aanmoedigen,
coachen is echter alleen voorbehouden aan de leider of trainer.
Dit voorkomt bovendien onduidelijkheid bij uw kind;
•uw kind niet geldelijk te belonen voor het scoren van doelpunten.
Dit is slecht voor de ontwikkeling van de juiste teamgeest.;
•Het is ouders niet toegestaan tijdens trainingen en wedstrijden het
veld te betreden..

Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspelers
Vervolg
•Indien mogelijk, bijwonen van ouderavonden voor de jeugdteams
•Erop toezien dat uw kind zich op tijd afmeldt voor een
training of wedstrijd;
•Zorg dragen voor een tijdige betaling van de contributie;
•Uw kind aan te sporen mee te doen met allerlei activiteiten
binnen de vereniging.

O ja en dit nog: Neem niet uw sores mee naar het veld: Filmpje

Gedragsregels voor de vrijwilliger
Voor elke vrijwilliger, wel of niet betrokken bij het voetbal, geldt
dat hij of zij een belangrijke rol vervult in het welslagen van de
gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar ook de
vrijwilliger maakt afspraken met de vereniging en die zien er als
volgt uit:
•Dient erop toe te zien dat de ruimten die gebruikt worden tijdens
de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten;
•Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de
gedragscode e.d. contact op met de trainer/begeleider van het
desbetreffende team of indien dat niet mogelijk is met de jeugdcq seniorencommissie of een vertegenwoordiger van het bestuur;
•Fungeert als voorbeeldfunctie en gedraagt zich te allen tijde
sportief en correct;
•.

Gedragsregels voor de vrijwilliger (vervolg)
•Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen
van de vereniging
•Neemt geen gereedschap of ander materiaal mee naar huis tenzij
met toestemming van het bestuurslid accommodatie
(Gerrie Kamps)

Sancties
Sancties kunnen worden opgelegd door 2 instanties:
1. De KNVB

2. Germania bestuur (eventueel na overleg met techn.
commissie jeugd of senioren

Sancties

SANCTIES
KNVB

Sanctie codes KNVB

Spelbederf

Code Omschrijving van de overtreding
01
02A
02B
03
04A
04B
05
06
07
08
09

het gooien van een kluit aarde/pol gras of ander voorwerp
het wegtrappen van de bal terwijl het spel dood is
het weggooien van de bal terwijl het spel dood is
het onvoldoende afstand nemen bij een vrije schop
het vertragen van een spelhervatting
het belemmeren van een spelhervatting
het opzettelij bal met de hand spelen (anders dan code 41)
voortijdig speelveld verlaten zonder toestemming scheidsr.
speelveld betreden en aan spel deelnemen zonder
toestemming van de scheidsrechter
het door woord en/of gebaar te kennen geven het niet eens
te zijn met de beslissing van de scheidsrechter
ander onbehoorlijk gedrag in de vorm van spelbederf

Vervolg Sanctie codes KNVB
Lichte gewelddadige handelingen
Code Omschrijving
11
12

13
14
15
16
17
18

het vasthouden van een tegenstander
ongeoorloofd ten val brengen van een tegenspeler,
waaronder begrepen haken, omverlopen en neerleggen
(anders door middel van het trappen van een
tegenstander)
het wegduwen van een tegenspeler
ruw spel (w.o. blokkeren, onbeheerst, onbesuisd spel)
gevaarlijk spel
het bedreigen van een tegenstander
het beledigen van een tegenstander
ander licht gewelddadig handelen

Vervolg Sanctie codes KNVB
21
22
23

24
25
26
30
31
32
36
37
38
39
40

Het bedreigen van
Het gebruiken van grove of beledigende taal
Het protesteren, gepaard gaande met handtastelijkm
optreden, waaronder begrepen het trekken aan kleding of
lichaam, of het wegduwen van
Het trappen van/naar
Raak 27: Niet Raak
het slaan van/naar
Raak 28: Niet Raak
Het spuwen van/naar
Raak 29: Niet Raak
Het geven van een kopstoot
Raak 33: Niet Raak
Het geven van een kniestoot
Raak 34: Niet Raak
Het geven van een elleboogstoot Raak 35: Niet Raak
Bal in het gezicht duwen
Bal in het gezicht gooien
Weigeren naam op te geven van…
Weigeren het speelveld te verlaten
Een verkeerde naam opgeven

Vervolg Sanctie codes KNVB
41

42

43
44
46
99

Opzettelijk de bal met de hand spelen, waardoor de
tegenstamder een doelpunt of duidelijke scoringskans
wordt ontnomen
Het op onreglementaire wijze een tegenspeler, die zich
duidelijk in scoringspositie bevindt, beletten de bal te
spelen, waardoor die scoringskans wordt teniet gedaan
Het op grove wijze onderuithalen van
Het discrimineren van
Ruw wegduwen van/handtastelijk optreden tegen
Andere gewelddadige handeling of ernstig gemeen spel

Kosten registraties (gele kaarten) en directe straffen
Senioren
Administratiekosten
De eerste registratie alsmede de eventuele daaropvolgende registratie tot en met de
derde registratie
Vanaf de vierde registratie elke registratie

€ 13,80
€ 21,80

Strafoplegging bij directe straffen, alsmede twee waarschuwingen in een wedstrijd

€ 21,80
Junioren en pupillen
Administratiekosten
De eerste registratie alsmede de eventuele daaropvolgende registratie tot en met de
derde registratie

€ 6,20
€ 12,40

Vanaf de vierde registratie elke registratie
Strafoplegging bij directe straffen, alsmede twee waarschuwingen in een wedstrijd

€ 12,40

Komende maand neemt het
bestuur een besluit over welke
codes zullen worden verhaald
op de speler waarna
communicatie naar de teams
zal volgen

Sancties

SANCTIES
GERMANIA

Sancties
Sancties maken integraal onderdeel uit van de
gedragscode. Het zijn maatregelen die wij als bestuur
zullen nemen als de afspraken die wij in de gedragscode
hebben vastgelegd, niet nagekomen worden of
geschonden worden. Overtredingen van de
gedragsregels of ontoelaatbaar gedrag leiden tot
sancties opgelegd door de vereniging. Het bestuur heeft
een viertal sancties gedefinieerd.

Sancties(Germania)
•Sanctie 1: berisping

•Sanctie 2: officiële waarschuwing

•Sanctie 3: schorsen van een lid voor bepaalde tijd;

•Sanctie 4: royeren van een lid.

Sancties(vervolg)

•Sanctie 1: berisping door: Trainer, leider of bestuur
•Een berisping volgt direct op het vertoonde gedrag.
•De trainer of leider motiveert de berisping kort aan de speler.
•Beroep is niet mogelijk.
•Bij jeugdspelers wordt de berisping direct doorgegeven aan de
ouders.
•Een gesprek met de ouders is alleen noodzakelijk bij herhaling.
•Eenmaal per kwartaal worden door de trainer of leider
de gegeven berispingen binnen het team doorgegeven aan
de jeugd- cq seniorencommissie. (Randy vd Broeke/Wim Benders)
•In geval van een berisping foor het bestuur aan een lid
(bijv vrijwilliger) houdt het bestuur (secretaris) aantekening van de
berisping

Sancties(vervolg)
•Sanctie 2: officiële waarschuwing door Bestuur
Deze kan volgen n.a.v. een herhaling van wangedrag waarvoor
een berisping is gegeven of als gevolg van het geconstateerde
wangedrag of een tijdelijke ontzetting uit de functie. Een officiële
waarschuwing wordt altijd gevolgd door uitsluiting van één
wedstrijd. Uitsluiting vindt plaats na overleg met het bestuur of als
dat niet mogelijk is, na overleg tussen de coördinator, trainer /
begeleider van het betreffende team en de voorzitter van het
bestuur. Bij het ten uitvoer brengen van deze sanctie wordt de
betreffende speler of niet spelend lid uitgenodigd voor een
gesprek (bij een jeugdspeler in het bijzijn van één van de
ouders/verzorgers). Beroep is niet mogelijk. Na het gesprek wordt
de officiële waarschuwing ook schriftelijk kenbaar gemaakt aan de
betreffende speler of vrijwilliger

Sancties(vervolg)
•Sanctie 3: schorsen van een lid voor bepaalde tijd door Bestuur
Het besluit tot schorsing wordt voorbereid door het bestuur in
geval van schorsing voor een niet spelend lid en in overleg met de
trainer / begeleider van het team en de senioren-commissie en de
jeugdcommissie (indien het een jeugdspeler betreft).
Bij het opleggen van een schorsing wordt de vrijwilliger, speler (bij
jeugdspeler in het bijzijn van één van de ouders of verzorgers),
trainer, begeleider of ouder/verzorger uitgenodigd voor een
gesprek.
Beroep tegen een schorsing is niet mogelijk.
De coördinator archiveert wie, wanneer en waarom een schorsing
heeft gekregen. Voor niet spelende leden de secretaris van het
bestuur.

Sancties(vervolg)
•Sanctie 4: royeren van een lid door Bestuur

Een royement wordt alleen uitgesproken wanneer een lid in
ernstige mate in strijd met de statuten van de vereniging, de
gedragscode van de vereniging en/of besluiten van de vereniging
handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het
royement wordt voorbereid door het bestuur van de
vereniging, eventueel in overleg met de trainer / begeleider van het
team en de jeugdcommissie (indien het een jeugdspeler betreft).
De betrokkene wordt van een royement schriftelijk in kennis
gesteld door het bestuur.

Wangedrag van niet-leden:
Het bestuur zal de toegang tot de door de vereniging in gebruik
zijnde accommodaties ontzeggen aan bezoekers en toeschouwers
die zich misdragen hebben.
De duur van het toegangsverbod is afhankelijk van de aard en
zwaarte van de misdraging, ter beoordeling aan het bestuur.
Nadrukkelijk wordt hier uitgesproken dat het bestuur het treffen
van maatregelen tegen een zich misdragende bezoeker of
toeschouwer niet laat afhangen van het optreden van KNVB,
politie of justitie.

Wangedrag van niet-leden (vervolg):
Het bestuur verplicht zich bij ernstig wangedrag van niet-leden tot:
•Het vragen van politiebijstand, indien (assistent-)scheidsrechters
of een (kader)lid van de bezoekende of eigen vereniging daarom
verzoekt met het oog op het doen van aangifte;
•Volledig meewerken aan een politieonderzoek, inclusief het wel
of niet doen van aangifte;
•Het vragen van politiebijstand bij dreigende omstandigheden;
•Zich bij het effectueren van opgelegde sancties voorzien van hulp
van de bevoegde instanties, zoals de deurwaarder en/of politie;
•De bezoekende vereniging te informeren over misdragingen van
zijn supporters;
•Alle vormen van fysiek geweld schriftelijk aanhangig te maken bij
de tuchtcommissie van de KNVB, onder opgave van getuigen.

Overig beleid:
De voetbalvereniging Germania besluit om een door een andere
vereniging geroyeerd lid niet te accepteren.
Bij aanmelding van een nieuw lid wordt een door de andere
vereniging opgelegde sanctie overgenomen
(met uitsluiting van royement).
In deze situaties wordt met toestemming van betrokkene
informatie ingewonnen bij de vorige club.
Nadelige bevindingen kunnen consequenties hebben voor het
lidmaatschap van vv Germania.

Gedrag

Sanctie bij
Richtlijn sanctie bij
éénmalig
herhaling
Belediging en intimidatie in woord en/of gebaar
Belediging (bijv. vloeken Berisping
Officiële waarschuwing
en/of verwensingen)
Ernstige belediging
Berisping
Schorsing
(bijv. spugen en/of
racistische taal)
Intimidatie (bijv. verbale Berisping
Officiële waarschuwing
bedreiging en/of
pesten)
Gewelddadig
handelen
Handtastelijkheden
Berisping
Officiële waarschuwing
(trekken aan kleding,
wegduwen etc.)

Gedrag

Sanctie bij
éénmalig

Gewelddadig
handelen (Vervolg)
Het gooien en/of
Berisping
trappen van
voorwerpen naar
anderen
Slaan en/of schoppen in Officiële
de richting van anderen waarschuwing
Wangedrag tegen
Schorsing
scheidsrechters,
grensrechters of
vrijwilligers van de
vereniging of
tegenstander

Richtlijn sanctie bij
herhaling

Schorsing

Schorsing
Royement

Gedrag

Sanctie bij
éénmalig

Bewuste
mishandeling
Mishandeling (geen
Schorsing
blijvend letsel)
Ernstige mishandeling Royement
(blijvend letsel en/of
ziekenhuisopname)
Seksuele intimidatie of Royement
vergelijkbare
ongewenste
handelingen

Richtlijn sanctie bij
herhaling

Royement

Gedrag
Overige zaken
Vandalisme en
vernielingen

Drugsgebruik
Diefstal

Sanctie bij
éénmalig

Richtlijn sanctie bij
herhaling

Officiële
Schorsing
waarschuwing
waarbij de kosten
worden verhaald
op de vernieler
Royement
Schorsing
Royement

Omschrijving
Regel
Sanctie bij overtreding
wangedrag
Alcoholgebruik (in Alcoholgebruik
Eenmalig: berisping. Voor
Germania verband) onder 16 jaar is
niet-spelende leden of
wettelijk verboden. bezoekers een
Onder
mondelinge
alcoholmisbruik
waarschuwing.
wordt verstaan: bij Bij herhaling: officiële
spelende leden
waarschuwing. Voor niet
voor de wedstrijd of spelende leden en
training
bezoekers tijdelijke
complex-verbod van 1
maand.

Omschrijving
wangedrag

Regel

Sanctie bij overtreding

Drugsgebruik

Drugsgebruik en
dealen is niet
toegestaan op het
complex.

Eenmalig: schorsing. Voor
niet-spelende leden en
bezoekers tijdelijk
complex-verbod van 6
maanden
Bij herhaling: royement.
Voor niet-spelende leden
en bezoekers een
permanent complexverbod.
Bij constatering van het
dealen van drugs wordt
direct de politie
ingeschakeld.

Omschrijving
wangedrag
Roken

Regel

Sanctie bij overtreding

Roken is
Bij herhaling: berisping.
toegestaan
conform het bij
Germania geldende
rookbeleid
Vernielingen van Schade wordt
Schorsing voor een
de accommodatie verhaald op de
periode passend bij de
of andermans
vernieler en er
ernst van de daad.
Bij niet-spelende leden en
spullen
wordt melding
bezoekers een tijdelijk
gedaan bij de
complex-verbod voor een
politie.
periode passend bij de
ernst van de daad.

Omschrijving
wangedrag

Regel

Sanctie bij overtreding

Diefstal

Indien eigendom
van de
verenigingwordt
gestolen, wordt
melding bij de
politie gedaan.
Indien geen
eigendom van de
vereniging wordt
melding gedaan bij
de politie maar
moet de eigenaar
zelf ook melding of
aangifte doen.

Eenmalig: schorsing voor
6 maanden bij bewezen
schuld.. Voor nietspelende leden en
bezoekers een tijdelijk
complex-verbod van 6
maanden bij bewezen
schuld.
Herhaling: royment bij
bewezen schuld. Voor
niet-spelende leden en
bezoekers permanent
complex-verbod bij
bewezen schuld.

Omschrijving
wangedrag

Regel

Sanctie bij overtreding

Dopinggebruik

Het testen van
doping geschiedt
onder auspiciën
van de KNVB

Bij een positieve uitslag
en contra-expertise wordt
een spelend lig
uitgesloten van alle
verenigingsactiviteiten in
afwachting van de KNVB
sanctie.

Deze gedragscode, inclusief de
sancties, is door het bestuur van vv
Germania vastgesteld op de AB
vergadering van 7-2-2013

