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Calamiteitenplan DZC’68 (verkorte versie) 
 

 

Het Bestuur van DZC’68 voert een beleid om excessen in, op en rond de voetbalvelden uit te 
bannen. Hiervoor is door v.v. DZC’68 een calamiteitenplan ontwikkeld. Omdat het calamiteitenplan 
uitgebreid is, is ook een handzamer exemplaar ontwikkeld waarin alleen de hoofdelementen zijn 
opgenomen. 
Deze verkorte versie is gemakkelijker te hanteren voor teamofficials (trainers, leiders) en spelers. 
Het is de bedoeling dat de leiders – tijdens teambesprekingen – periodiek de onderstaande punten 

onder de aandacht brengen van hun spelers. 
Dit calamiteitenplan is een onderdeel van het Prettig Sportklimaat binnen DZC’68 waar Positief 

Coachen tevens een onderdeel van is. Uitgangspunten van Positief Coachen zijn plezier en 
zelfvertrouwen.  
 
Sinds 1 juli 2014 zijn de KNVB-strafcodes herzien. Het aantal van 46 strafcodes is teruggebracht 
naar acht.  

 
De acht strafcodes op een rij: 
KNVB 

Gele kaart 
 Strafcode 1: waarschuwing; 

 
Rode kaart 

 Strafcode 2: voorkomen van een doelpunt of ontnemen van een duidelijke scoringskans; 

 Strafcode 3: ernstig gemeen spel (tijdens een duel om de bal); 
 Strafcode 4: gewelddadige handeling (buiten een duel om de bal); 
 Strafcode 5: beledigen; 
 Strafcode 6: bedreigen; 
 Strafcode 7: spuwen; 

 Strafcode 8: overige overtredingen door teamofficials. 
 
De vereniging 

 Het misbruik maken van de spelerspas. 
 Het plegen van vernielingen aan de accommodatie en het bekladden hiervan (ook bij 

andere verenigingen). 
 Het plegen van diefstal (ook bij andere verenigingen). 

 Het beledigen, bedreigen, en overig onsportief gedrag bij DZC’68 en andere verenigingen 
(buiten strafcodes van KNVB).  

 
 
1. Beoogde doel 

 Het terugbrengen en stimuleren van normen en waarden in de voetbalsport. 
 Het creëren van een prettig sportklimaat binnen DZC’68 en op- en rond de velden. 

 Respect tonen voor de medemens (sporter en scheidsrechters). 
 Het kweken van meer speelgenot/plezier bij het beoefenen van de voetbalsport. 
 Het terugdringen van het aantal gele en rode kaarten. 
 Het beperken van doorschuiven van spelers naar andere teams bij schorsingen. 
 Het terugdringen van kosten ontstaan door het plegen van genoemde excessen en 

vernielzucht. 

 
2. Voor wie gelden de maatregelen? 

 Voor alle leden (trainers, leiders, ouders en spelers (van senior tot pupil)). 

 
3. Wat zijn de sancties? 

 Sancties kunnen variëren van: berisping, alternatieve straf, schorsing tot royement en 
betaling van de kosten (afhankelijk van het vergrijp); 

 Maatregelen kunnen variëren van: vermaning, terreinverbod, betaling van kosten 
(afhankelijk van het vergrijp). 
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 De sancties en maatregelen worden door het bestuur opgelegd en genomen. De 
Calamiteiten Commissie van DZC’68 is gemandateerd, namens het bestuur, aan leden 
sancties op te leggen en benodigde maatregelen te nemen. 

 Indien de Calamiteiten Commissie supplementaire sancties oplegt en/of maatregelen zal 

het bestuur worden geïnformeerd. 
 

4. Bericht/mededeling 
 Bij een vergrijp tijdens bindende wedstrijden van de KNVB (competitie en beker 

wedstrijden) krijgt de overtreder schriftelijk bericht van de KNVB. De vereniging kan via 
Sportlink.Club de opgelegde sancties opvragen. Eveneens wordt de trainer / leider, de 
betreffende manager en coördinator op de hoogte gebracht van de door de KNVB 

opgelegde sanctie.  

 
5. Bezwaar/beroep 

 Tegen KNVB-sancties (rode kaarten) kan beroep worden ingediend bij de KNVB door de 
speler zelf. 

 Tegen straffen/sancties die door de vereniging supplementair worden opgelegd is geen 
bezwaar mogelijk. Alleen bij royement kan bezwaar worden gemaakt bij het bestuur. 

 
6. Kosten. 

 De kosten voortvloeiende uit de begane excessen zijn voor rekening van de veroorzaker. 
 

7. Calamiteitenplan (uitgebreide versie). 
 De uitgebreide versie van het calamiteitenplan is in bezit van zowel trainer als leider. 

De informatie is voor belanghebbende te vinden op de website onder ‘Algemeen’  / 

Beleidsstukken. 
 
8. Informatie. 

 Informatie over uitvoering/toepassing van genoemd calamiteitenplan is verkrijgbaar bij de     
Calamiteiten Commissie (Raymond Edelbroek en Ab Brussen). 

 

 
 

In de bijlage staat beschreven hoe het proces in de praktijk gaat, met de daarbij gemaakte 
afspraken.  
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Bijlage Calamiteitenplan DZC’68  
 
 
Betrokkenen: 
Calamiteiten Commissie: Raymond Edelbroek 
    Ab Brussen 
 

Manager Prestatiesport: GertJan Spit 
Manager Breedtesport:  Max Riekel 
 
Betrokken bestuursleden: Egenius Lodewijks (secretaris) 

    Marieke van Erkelens 
 

Vertrouwenscontactpersonen: Jos Schleedoorn 
    Charlotte de Jong 
 
 
Na de wedstrijden op zaterdag  
Op maandag stuurt Johan Beuker een mail met een overzicht van de gele / rode kaarten gegeven 
door de KNVB (gegevens afkomstig uit SportLink). 

Mail wordt gestuurd naar de Calamiteiten Commissie, managers Prestatiesport en Breedtesport en 
betrokken bestuursleden.  
 
Prestatiesport 
Indien de kaarten betrekking hebben op spelers binnen de prestatiesport gaat de Manager 

Prestatiesport in gesprek met de betrokken spelers en worden de alternatieve activiteiten 
afgestemd.  

 
Breedtesport 
Indien de kaarten betrekking hebben op de spelers binnen de breedtesport pakt de Calamiteiten 
Commissie dit op en gaat met de betrokken spelers in gesprek. 
  
Communicatie 

door manager Prestatiesport 
 Trainer/leider en coördinator van betreffende speler worden op de hoogte gebracht 
 Calamiteiten Commissie wordt op de hoogte gebracht van de genomen acties en afspraken 

 
door Calamiteiten Commissie 

 Trainer/leider en coördinator van betreffende speler worden op de hoogte gebracht 

 Manager Breedtesport wordt op de hoogte gebracht van de genomen acties en afspraken 

 
Rapportage  
Calamiteiten Commissie maakt per casus een kort overzicht: om wie ging het, wat is er gebeurd, 
hoe is dit opgepakt, welke alternatieve activiteiten, welk resultaat.  
Per 3 maanden wordt dit naar Bestuur gestuurd.  
 
Evaluatie 

2x per seizoen, in de winterstop en aan het eind van het seizoen, wordt een evaluatie gepland met 
Calamiteiten Commissie en betrokken bestuursleden. Met elkaar afstemmen hoe het gaat en of er 
aanpassingen in de afspraken nodig zijn.  
 
Vertrouwenscontactpersonen 

Indien nodig en wenselijk kunnen de vertrouwenscontactpersonen ingeschakeld worden door de 

Calamiteiten Commissie en/of managers.  


