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Gedragscode leden en niet-leden bij sv CTO’70 
 

Het verwijderings- en sanctieprotocol naar aanleiding van ongewenst en/of wangedrag 
van leden, ouders en publiek van sv CTO’70. 
 

De leden van sv CTO’70 en het publiek langs de lijn bij wedstrijden van sv CTO’70 
dienen respect te hebben en te tonen voor (assistent-) scheidsrechters, medespelers, 
tegenstanders, leiders, trainers en mede-toeschouwers. 
 

Gedragscode sv CTO’70 in grote lijnen voor leden en niet leden 

- Zonder respect geen voetbal 
- Wij zijn sportief en respectvol 
- Wij accepteren beslissingen van scheidsrechter en assistent-scheidsrechters 
- Onze ouders/supporters moedigen positief aan 
- Samen helpen we geweld, discriminatie en vandalisme te voorkomen 
- Blijft van andermans spullen af 

 
Een goed CTO-lid … 

- … respecteert en accepteert beslissingen van de scheidsrechter. 
- … benadert voetballers nooit lachwekkend bij fouten of verlies van een wedstrijd. 
- … is altijd sportief. Goed voorbeeld doet goed volgen. 
- … zal kritiek, op- en/of aanmerkingen op de training, op trainers, begeleiding of 

organisatie bij de desbetreffende voetbalcoördinator en/of bestuurder melden. 
- … vermijdt het gebruik van grof beledigend taalgebruik aan het adres van spelers, 

trainers, leiders, (assistent)scheidsrechters en toeschouwers. 
- … meldt zich op tijd af voor aangegane verplichtingen, zoals wedstrijd, training en 

kantinedienst 
 
Een goede ouder/verzorger, supporter en niet-lid… 

- … geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het 
veld.  

- … vervult een voorbeeldfunctie gedrag, enthousiasme en sportiviteit. 
- … houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers 

en begeleiders. 
- … komt niet in de kleedkamer tijdens de rust, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van 

de begeleiding. 
- … zal spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische 

aanwijzingen geven. 
- … zal kritiek, op- en/of aanmerkingen op trainer, begeleiding of organisatie bij de 

desbetreffende voetbalcoördinator en/of bestuurder melden. 
- … vermijdt het gebruik van grof beledigend taalgebruik aan het adres van spelers, 

trainers, leiders, (assistent)scheidsrechters, mede-toeschouwers. 
- … toont enthousiasme over goed spel van sv CTO’70 als ook voor de 

tegenstander. 
- … respecteert en accepteert beslissingen van de scheidsrechter. 
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- … benadert voetballers nooit lachwekkend bij fouten of verlies van een wedstrijd. 
- … is altijd sportief. Goed voorbeeld doet goed volgen. 
- … meldt op tijd aangegane verplichtingen af, zoals de kantinedienst. 

 
Waarschuwing en sancties aan leden, ouders/verzorgers, toeschouwers en niet-
leden 
Als het spel en emotie en of aanmoedigen omslaan in verbale en/of fysieke uitlatingen, 
discriminatie of respectloze uitingen, dan slaan het CTO-lid of de toeschouwer door. En 
dat wordt niet geaccepteerd door sv CTO’70.  
Tijd om actie te nemen: elkaar aanspreken op ongewenst gedrag, de club spreekt 
mensen aan – kan ook eventueel later - op ongewenst gedrag en zo nodig worden 
sancties opgelegd.  
 
Ouders/verzorgers, toeschouwers en niet-leden 
Het bestuur afd. voetbal van sv CTO’70 kan de volgende sancties opleggen: 
 

Bij verbale misdraging:   gele kaart. 
Bij twee gele kaarten:   rode kaart; maand terreinverbod sv CTO’70 
Bij ernstige verbale misdraging:   maand terreinverbod sv CTO’70 
Bij fysieke misdraging:   drie maanden terreinverbod sv CTO’70 
Bij gewelddadige fysieke misdraging: minimaal jaar verbod op deelname aan  

activiteiten van sv CTO’70 
 
Leden sv CTO’70 
Het bestuur afd. voetbal legt op advies van het Jeugdbestuur en de Commissie 
Voetbalzaken (CVZ) schorsingen op n.a.v. gele en rode kaarten en wangedrag onder de 
naam van sv CTO ’70. 
De onderstaande sancties van het bestuur afd. voetbal van sv CT’70 gelden bovenop en 
geheel losstaand van de door de KNVB opgelegde sancties aan het CTO-lid. 
 

Bij verbale misdraging:   gele kaart. 
Bij twee gele kaarten:   rode kaart; maand terreinverbod sv CTO’70 
Bij ernstige verbale misdraging:   maand terreinverbod sv CTO’70 
Bij fysieke misdraging:    Schorsing per direct, met royement als gevolg 
Bij gewelddadige fysieke misdraging:  Royement 
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sv CTO’70 zal sancties opleggen aan leden, ouders en publiek die zich voor, tijdens of 
na verenigingsactiviteiten (wedstrijden, trainingen en overige activiteiten) misdragen 
hebben, tegenover (assistent) scheidsrechters, eigen (kader)leden en/of (kader)leden en 
publiek van de tegenpartij.  
De CTO’70-bestuurder van dienst zal de persoon die zich misdraagt aanspreken op het 
gedrag. Indien de zich misdragende persoon geen gehoor geeft aan verzoeken van de 
voetbalbestuurder en dus de Sportiviteit & Respect-regels van de KNVB niet wenst te 
accepteren, kan de bestuurder de persoon vragen het terrein van sv CTO’70 te verlaten.  
Indien geen gehoor wordt gegeven aan de verzoeken van de bestuurder, kan deze 
assistentie vragen. Mocht ook dat geen resultaat opleveren, dan dient de politie te 
worden ingeschakeld. 
Sowieso dient er altijd de politie te worden ingeschakeld als een bedreigende situatie 
ontstaat. De veiligheid van de aanwezigen op het sportcomplex van CTO’70 staat 
voorop! 
 

De voetbalbestuurder van dienst zal een rapport opstellen waarin de misdraging(en) van 
het betreffende lid en/of de betreffende toeschouwer(s) wordt omschreven. Aan de hand 
van het rapport en na het plegen van hoor en wederhoor zal het voetbalbestuur van sv 
CTO’70 een eventuele sanctie uitspreken. Het voetbalbestuur zal het treffen van 
maatregelen tegen een zich misdragend lid of misdragende bezoeker niet laten 
afhangen van het optreden van de KNVB, politie of justitie. 
De duur van het verbod op deelname aan activiteiten van sv CTO’70 hangt mede af van 
de aard en de zwaarte van de misdraging. Bij ernstige fysieke misdraging is de sanctie 
automatisch een jaar verbod op deelname aan alle activiteiten, inclusief alle 
evenementen van sv CTO’70. De definitieve sanctie wordt door het voetbalbestuur 
opgelegd. Beroep hiertegen is niet mogelijk. 
 
sv CTO’70 verplicht zich bij ernstig wangedrag van leden en niet-leden tot: 
 

- het vragen van politiebijstand, indien (assistent)scheidsrechters of een (kader)lid 
van de bezoekende of eigen vereniging daarom vraagt met het oog op doen van 
aangifte. 

- het volledig meewerken aan een politieonderzoek, inclusief het zo nodig doen van 
aangifte. 

- het vragen om politiebijstand bij dreigende omstandigheden. 
- de bezoekende vereniging te informeren over misdragingen van zijn supporters. 
- alle vormen van fysiek geweld aanhangig te maken bij de tuchtcommissie van de 

KNVB, onder opgave van getuigen. 
 
 
Dit document is een aanvulling en deels gebaseerd op het Beleidsplan 2014-2019 van sv CTO’70. 


