
Tuchtreglement: 
 
Uitgangspunten van het tuchtreglement: 
 
je MAG lid zijn van Roomburg dan 
heb je het RECHT om te spelen,  
en tevens de PLICHT om bij te dragen aan de organisatie van het totaal. 
 
Tegen deze achtergrond zijn de volgende aspecten in overweging genomen: 
 
De onderstaande maatregelen vallen binnen het bestaande kader van de door de Algemene 
ledenvergadering van Roomburg in 2002 vastgestelde reglementen en de daarin vermelde 
sancties. Deze kunnen dus variëren van het (tijdelijk) opleggen van een speelverbod tot het 
uit een bepaald team plaatsen of boetes en extra taakstraffen. 
 
Spelers aan wie door de Junioren- of Seniorencommissie een individuele sanctie wordt 
opgelegd kunnen in beroep gaan bij het bestuur. Over de ultieme sanctie, het royeren als lid, 
brengen de beide commissies slechts een advies uit aan het bestuur. 
 
Op de uitvoering van een individuele sanctie wordt toegezien door de Lijncommissaris van 
de Juniorencommissie, die hierover de trainer-coach van het bewuste team in kennis stelt. 
Bij de senioren zien de Heren- en Dameselftalcommissies hierop toe. 
 
Tegelijkertijd met de ten uitvoerlegging van de sanctie wordt aan de speler een soort nieuw 
'sollicitatieproces' opgelegd om ervoor te zorgen dat de herinnering aan rechten en plichten 
weer scherp wordt: de juniorencommissie neemt dan een soort examen af op basis van 
elementen uit het Club Jeugd Plan en de reglementering van Roomburg. 
 
Bij de overgang van junioren naar senioren wordt informatie over de individuele speler 
doorgegeven aan de Heren- of Dameselftalcommissie ten behoeve van de indeling voor het 
nieuwe seizoen. 
 
Het bestuur van Roomburg heeft conform artikel 23 van het Huishoudelijk Reglement de 
Juniorencommissie en de Seniorencommissie (Heren- en Dameselftalcommissies) nu 
formeel gemandateerd eventueel dergelijke maatregelen te treffen. Bij de individuele 
sancties is het conform de vigerende reglementen vooral de Tuchtcommissie waar een 
speler terechtkomt. 
 
Het onderstaande overzicht geeft een overzicht van de voornaamste elementen van 
wangedrag. 
 
En natuurlijk hopen het bestuur en de Senioren- en de Juniorencommissie dat we dit 
allemaal niet nodig hebben. 
 
Het bestuur en de Senioren- en Juniorencommissies 
 
september 2006 
 

Team Wangedrag Sanctie Recidivisme 

Fluiten Niet komen opdagen Zelf scheidsen regelen voor 
volgende eigen wedstrijd 

3 wedstrijden/rest van 
het seizoen zelf 
scheidsen regelen 

EHD Niet komen opdagen EHD tijdens eigen wedstrijd, 
extra EHD 

3 eigen wedstrijden 



EHD Gratis consumeren Betalen Boete van € 25 

Veegdienst 
(C-jeugd) 

Niet komen 
opdagen/te vroeg 
vertrekken 

Extra veegdienst/veegdienst na 
CD-disco, 

Strafbepaling door 
Juniorencommissie 

Competitie Niet komen opdagen Boetes door team te betalen Boeteverzwaring tot 
max € 50 (=maximale 
bestuursboete) 
Team uit de competitie 

Competitie Wedstrijdformulier 
niet tijdig 
inleveren/uitslag niet 
communiceren 

Boetes door team te betalen Boeteverzwaring tot 
max € 30 
Andere 
coach/teammanager 

Indidvidu Wangedrag Sanctie Recidivisme 

Fluiten, EHD Niet komen opdagen na 2e keer: 1 wedstrijd 
speelverbod opgelegd door 
Juniorencommissie 

Tuchtcommissie 

Wedstrijden Gele/rode kaarten Tuchtcommissie Tuchtcommissie 

Op en rond 
het veld 

Vandalisme Opruimen/herstellen/betalen en, 
afhankelijk van ernst : 
Tuchtcommissie 

Tuchtcommissie 

Op en rond 
het veld 

Diefstal persoonlijke 
eigendommen 

Teruggeven/betalen 
Mogelijkheid: aangifte door 
vereniging bij politie 

Tuchtcommissie   

Op en rond 
het veld 

racistische, 
sexistische 
beledigingen 

Gesprek Juniorencommissie 
of Tuchtcommissie 

Tuchtcommissie 

In en rond 
de bar 

Bier/drank gooien Vegen/dweilen Tuchtcommissie 

In en rond 
de bar 

Niet betalen Alsnog betalen Tuchtcommissie 

Materialen Vandalisme Opruimen/herstellen/betalen 
en afhankelijk van de ernst: 
Tuchtcommissie 

Tuchtcommissie 

Materialen Diefstal Teruggeven/betalen 
Mogelijk: aangifte door 
vereniging bij politie 

Tuchtcommissie 

 

 


