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V.C.H. 

 
VOETBALCLUB HORSTERWEG 

OPGERICHT: 27 MEI 1945 

 

 
ADRES :Sportpark " MAASSENHOF " Langvenweg 8  Blerick 

CLUBLOKAAL :" DE HORST " Tel. 077 - 3824425 

POSTADRES : R.Wijnhoven, Schoolstraat 26, 5941 GC, Velden 

E-MAILADRES : Secretaris@vch-blerick.nl 

WEBSITE : www.vch-blerick.nl 
 

TOP E-SITE : www.vch-blerick.nl 
 

K.N.V.B. nr. : BBJT366 
 
 

PENNINGMEESTER 

(algemeen) 

 
M.Bedaux Gerrittenweg 15 Venlo 077-3518180  

Penningmeester@vch-blerick.nl 

 
 

PENNINGMEESTER 

(contributie) 

 
T.en G. Hendriks Requessenstraat 36 Blerick 06-36187228 

Contributies@vch-blerick.nl

mailto:Secretaris@vch-blerick.nl
http://www.vch-blerick.nl/
http://www.vch-blerick.nl/
mailto:Penningmeester@vch-blerick.nl
mailto:Contributies@vch-blerick.nl
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                                 VOORZITTER 

 

R.Rommerskirchen  Goudhaver 4 Steyl 06-21448243 

Voorzitter@vch-blerick.nl 
 

SECRETARIS 

R.Wijnhoven Schoolstraat 26 Velden 06-10872400 

Secretaris@vch-blerick.nl 
 

PENNINGMEESTER 

M.Bedaux Gerrittenweg 15 Venlo 077- 3518180 

Penningmeester@vch-blerick.nl 
 

CONTRIBUTIES 

T.en G. Hendriks Requessenstraat 36 Blerick           06-36187228 

Contributies@vch-blerick.nl 
 

WEDSTRIJDSECRETARISSEN 

( jeugd en senioren ) 
 

Marc Wolters Mimosastraat 4 Blerick 06-13015544 

José Wolters Mimosastraat 4 Blerick 077-3871767 

Wedstrijdsecretaris@vch-blerick.nl 
 

SPONSORCOMMISSIE 
 

R.Rommerskirchen Goudhaver 4 Steyl 06-21448243 

 W.Crijnen            Vliegenkampstraat  36    Venlo     06-53939438   

 R.Crijnen            Oleanderstraat 93          Venlo     06-48330455 

Sponsorcommissie@vch-blerick.nl 
 

LEDENADMINISTRATIE 

D.Stakenborg Antoniusstraat 76 Venlo 077- 3823355 

Ledenadministratie@vch-blerick.nl   06 - 37154903 
 
 

NOTULISTE 

C.JJoosten-Vercoulen  Op de Leues 45 Hout-Blerick 06-13227288 

bhpjoosten@home.nl 

 
 
 
 
 

mailto:Voorzitter@vch-blerick.nl
mailto:Secretaris@vch-blerick.nl
mailto:Penningmeester@vch-blerick.nl
mailto:Contributies@vch-blerick.nl
mailto:Wedstrijdsecretaris@vch-blerick.nl
mailto:Sponsorcommissie@vch-blerick.nl
mailto:Ledenadministratie@vch-blerick.nl
mailto:bhpjoosten@home.nl
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      BESTUUR VETERANEN 
 
 

Voorzitter 
 

Piet Hendrix  Horsterweg 141  Venlo 06-33848549 
       077-3828268 

veteranenvoorzitter@vch-blerick.nl 

 

Secretaris 
 

Marco van Heessel Scottstraat 53  Venlo 06-51107731 
       077-8501531 

veteranensecretaris@vch-blerick.nl 

 

Penningmeester 

Tonnie Hendrix  Horsterweg 302  Venlo 077-3828610 

veteranenpenningmeester@vch-blerick.nl 

 

Activiteitencoördinator 

Gé Baur   Nieuwekampstraat 2 Venlo 06-47474657 

 

gbaur@seaconlogistics.com 

mailto:veteranenvoorzitter@vch-blerick.nl
mailto:veteranensecretaris@vch-blerick.nl
mailto:veteranenpenningmeester@vch-blerick.nl
mailto:gbaur@seaconlogistics.com
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                 JEUGDBESTUUR

    
Jeugdvoorzitter: 

  Vacature jeugdvoorzitter@vch-blerick.nl  
 

Beleidscommissie: 

John Tostrams 06-55781345 
beleidscommissie@vch-blerick.nl 

 

Technisch jeugdcoordinator: 

Rene Damen 06-43146457 
technischcoordinator@vch-blerick.nl 

 
Jeugdcoordinator: 

Wiel Verstappen 077-3871791 / 06-3107827 
jeugdcoordinator-bovenbouw@vch-blerick.nl 

 
Jeugdcoordinator mini-pupillen: 

Marian van Es 06-18886320 
 

Coordinator Jeugd Voetbal Extra 
Stephan Dorssers 06-25166559 

jeugdcoordinator-mini@vch-blerick.nl 

 
Techniektrainer: 

Wiel Roox 06-22023150 
wielroox@ziggo.nl 

 

Keeperstrainer: 
Xander vd Weide 06-46732262 

xandervdw@home.nl 

 
Aannamecommissie: 

Dé Stakenborg 06- 37154903 
aanmeldcommissie@vch-blerick.nl 

 
Toernooicommissie: 

Rob Schel 06-83219858 

Lars Hutjens                      06-20450287 

                                          toernooicommissie@vch-blerick.nl 

 
Activiteitencommissie: 

Marian van Es 06-18886320 
activiteitencommissie@vch-blerick.nl 

 
Jeugdkampcommissie: 

Ersoy Yontar 06-18817003 
jeugdkampcommissie@vch-blerick.nl 

mailto:jeugdvoorzitter@vch-blerick.nl
mailto:beleidscommissie@vch-blerick.nl
mailto:beleidscommissie@vch-blerick.nl
mailto:technischcoordinator@vch-blerick.nl
mailto:technischcoordinator@vch-blerick.nl
mailto:jeugdcoordinator-bovenbouw@vch-blerick.nl
mailto:jeugdcoordinator-mini@vch-blerick.nl
mailto:wielroox@ziggo.nl
mailto:wielroox@ziggo.nl
mailto:jeugdcoordinator-keepers@vch-blerick.nl
mailto:06-%2037154903%20aanmeldcommissie@vch-blerick.nl
mailto:06-%2037154903%20aanmeldcommissie@vch-blerick.nl
mailto:toernooicommissie@vch-blerick.nl
mailto:activiteitencommissie@vch-blerick.nl
mailto:activiteitencommissie@vch-blerick.nl
mailto:jeugdkampcommissie@vch-blerick.nl
mailto:jeugdkampcommissie@vch-blerick.nl
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KLEDING 

Shirt: blauw wit gestreept Kousen: effen blauw Broek: wit 

Deze kleding is te verkrijgen bij SIJBERS SPORT Lambertusplein 1 

Blerick. 

 
HYGIËNE 

 

Natuurlijk is hygiëne voor iedereen van groot belang na trainingen en 

de wedstrijden; neem daarom altijd badslippers, zeep, handdoek en 

shampoo mee.Tevens is het voor alle jeugdspelers in principe verplicht 

om na trainingen en wedstrijden te douchen. 

 
OUDERS 

 

De ouders vanaf de E worden verzocht om op zaterdag niet meer in het 

kleedlokaal te komen. Dit vragen wij u om de kinderen binnen een grote 

groep zelfstandigheid aan te leren bij het douchen en het verzorgen van 

hun eigen spullen. 

Verder vragen wij de ouders om zich als sportief supporter te gedragen en 

beslissingen voor wat betreft trainingen en wedstrijden aan de 

jeugdleiders over te laten. 

 
MEDICIJNEN 

 

Mocht een jeugdlid medicijnen gebruiken en is dit van belang, neem dan 

even contact op met de jeugdleider. 

 

 
VERPLICHT 

 

Het is verplicht voor elke amateur-voetballer, ook de jeugdspelers, om 

scheenbeschermers te dragen tijdens de wedstrijden en training 
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AFMELDEN 
 

Jeugd: 

 als je niet kunt trainen meld je dan minimaal 1 uur voor aanvang 

bij je leider af 

 kun je niet met een wedstrijd mee doen meld je dan 1 dag voor 

de wedstrijd bij de leider af 

Senioren: 

 voor donderdag 20.00 uur zodat op tijd andere spelers 

opgeroepen kunnen worden 

Veteranen: 

 woensdagavond voor 19.00 uur bij één van de leiders 

Dames: 

 voor vrijdag 20.00 uur bij een van de trainers. 
 

 
WEDSTRIJDINFORMATIE 

 

Het wedstrijdprogramma voor de senioren – veteranen – jeugd is 
vanaf dinsdagavond te lezen op           www.vch-blerick.nl 

 
 

VERZEKERINGEN 
 

Ieder lid van V.C.H. heeft via de K.N.V.B. een ongevallen en een goede 

WA –verzekering; de verzekering is van kracht tijdens alle wedstrijden, 

trainingen en alle andere activiteiten die door de vereniging of een 

afdeling van de vereniging georganiseerd worden 

 
DIEFSTAL 

 

V.C.H. is niet aansprakelijk bij diefstal en beschadiging van eigendommen 

voor, tijdens, en na trainingen,wedstrijden en activiteiten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vch-blerick.nl/
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VERVOER 
 

Ouders van onze jeugdspelers die in het bezit zijn van een auto, worden 

door de leider benaderd om af en toe een keer spelers te vervoeren naar 

uitwedstrijden. 

Wij hopen dat u hieraan meewerkt, want zonder vervoer kan uw zoon of 

dochter niet voetballen bij een uitwedstrijd. 

 
LEEFTIJDSGRENZEN 

 

Spelers die een bepaalde leeftijd hebben bereikt, gaan over naar een 

andere groep. 

Geb.1996: Senioren 

Geb.1997-1998: A-groep Geb.1999-2000: B-groep 

Geb.2001-2002: C-groep Geb.2003-2004: D-groep 

Geb.2005-2006: E-groep Geb.vanaf 2008: F-groep 

 

Wanneer een kind 5 jaar is kan hij of zij ingedeeld worden bij de mini’s. 

 
Toch is het mogelijk dat een speler die jonger is dan bovenstaande 

richtdatum over gaat naar een oudere leeftijdsgroep. Dit gebeurt wanneer 

de speler te goed is voor zijn leeftijdsgroep of omdat een andere groep 

niet voldoende spelers heeft om de competitie mee te starten. 

 
Vanaf de D-groep moet men een recente pasfoto inleveren t.b.v. de 

verplichte spelerspas. 

 

                    BLESSURES 
 

Ernstige  blessures  dienen  binnen  24  uur  bij  de  secretaris  gemeld  te 

worden. 

 
LOTERIJ GROTE CLUB ACTIE 

 

Bij aanvang van het seizoen worden alle jeugdleden verplicht minimaal 5 

loten te verkopen van de GROTE CLUB ACTIE. Voor elk lot dat een 

jeugdlid meer verkoopt, krijgt hij of zij 30 eurocent per lot.Daarom 

verwachten wij dan ook dat alle jeugdleden deel zullen nemen aan de 

verkoop van de loten .De senioren en veteranen krijgen per elftal een 

aantal loten voor de verkoop of voor het elftal zelf. 
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Website 
 

Ook dit seizoen zal er geen papieren clubblad meer verschijnen alle 

actuele zaken komen alleen nog op de website van VCH 

Je kunt altijd een verhaal, een wedstrijdverslag of foto’s, mailen naar de 

redactie van de website Info@vch-blerick.nl 

 
SPONSORING 

 

Voor iedereen is het mogelijk om door middel van shirtreclame, reclame- 

bord langs het hoofdveld, advertentie in het clubblad of als sponsor van 

het TOP E-toernooi meer naamsbekendheid te krijgen. 

Voor informatie kunt u contact opnemen met Ron Rommerskirchen, 

Wil Crijnen en Rob Crijnen. 

 

AFGELASTINGEN 
 

Bij algehele afgelasting kunt u informatie krijgen bij de volgende media: 

Sportnieuws A.N.P. 06-91122333 

NOS Teletekst Pagina 603 

A.N.P. nieuws Vrijdag 18.00 uur 

Zaterdag 08.00 – 13.00 – 18.00 

Zondag 08.00 uur. 

www.vch-blerick.nl 

 
Alle teams van V.C.H. vallen onder district ZUID 2 KNVB regio 3 

mailto:Info@vch-blerick.nl
http://www.vch-blerick.nl/
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CONTRIBUTIE 

 
VCH Contributierekening: 

IBAN: NL 49 RABO 0107708167 
t.n.v.:  VCH 

Contributie vanaf seizoen 2015 – 2016. 
 
Elk spelend lid is contributie verschuldigd. De leeftijdscategorie waartoe men 
behoort bepaald de hoogte van de contributie. Het kan zijn dat een speler 
(tijdelijk) is ingedeeld in een lagere of hogere leeftijdscategorie, dit heeft 
echter geen effect op het te betalen contributiebedrag. 
 
De meeste leden betalen via automatische incasso. Dit kan per jaar en per 
maand. 
De maandincasso wordt gefactureerd omstreeks de 1e van de maand.  
 
Steunend lid  €  30,=  € 2,50  (per maand) 
Senioren  €174,=  €14,50 (per maand) 
Veteranen  €174,=  €14,50 (per maand) 
Dames   €174,=  €14,50 (per maand) 
A-categorie  €144,=  €12,00 (per maand) 
B-categorie  €138,=  €11,50 (per maand) 
C-categorie  €132,=  €11,00 (per maand) 
D-categorie  €126,=  €10,50  (per maand) 
E-categorie  €114,=  €  9,50  (per maand) 
F-categorie  €108,=  €  9,00  (per maand) 
F-mini   €  60,=  €  5,00  (per maand) 
 
Voetbal extra senioren – betalen contributie van hun leeftijdscategorie waartoe 
men behoort 
Voetbal extra junioren  – betalen contributie van hun leeftijdscategorie waartoe 
men behoort 
 
Teambegeleiders, Trainers en andere vrijwilligers betalen geen contributie. 
 
Elk nieuw lid is tevens inschrijfgeld verschuldigd. 
Het inschrijfgeld wordt ook automatisch afgeschreven van uw rekening. 
Senioren  €15,= 
Junioren en mini’s €10,= 
 
Indien u geen gebruik wenst te maken van de betaling via automatische incasso, 
dan dient u het contributiebedrag voor aanvang van het seizoen te voldoen. 
 
Tuchtzaken (kosten gele en/of rode kaarten) worden tevens via automatische 
incasso gefactureerd. 
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Jeugd Sport Fonds (JSF) 
U kunt een aanvraag indienen bij het Jeugd Sport Fonds voor de betaling van de 
contributie. Dit dient u ten alle tijden te doen via de intermediair JSF op de 
school van uw kind. U dient dit elk jaar opnieuw aan te vragen. 
 
Bij het in gebreke blijven van betaling volgt uitsluitsel van trainingen en 
wedstrijden. Een beoogde overschrijving naar een andere club wordt niet 
geaccepteerd. 
Een uitsluitsel/overschrijving wordt opgeheven/toegestaan na betaling. 
 

 
 

 

KORTING 
 

Het komt voor dat meerdere kinderen uit een gezin lid zijn van V.C.H., 

daarom heeft het bestuur besloten om deze gezinnen enigszins tegemoet te 

komen in de kosten van de contributie. 

De eerste twee kinderen krijgen geen korting. 

Het derde kind krijgt 50% korting. 

Het vierde kind krijgt 75% korting. 
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REGELS BINNEN V.C.H. 
 

Onderstaand besluit van het Hoofdbestuur en Jeugdbestuur is ook in het 

nieuwe seizoen van kracht. Als men zich niet aan de regels houdt wordt je 

geschorst voor een bepaald aantal wedstrijden of maanden. 

 
6 Maanden: Bij bedreiging, slaan en/of schoppen van of in de 

richting van scheidsrechter/assistent scheidsrechter 

Bij een 2e keer volgt royement 

6 Wedstrijden:         Het trappen, slaan of spuwen naar een speler. 

Bij een 2e keer volgt royement. 

2 Wedstrijden:         Als men door de scheidsrechter van het veld wordt 

verwezen. Gebeurt dit vaker,dan bestaat de 

mogelijkheid dat men van de club verwijderd 

wordt. 

2 Wedstrijden:         Bij belediging van de scheidsrechter en 

scheldpartijen 

1 Wedstrijd:  Als men zich bij de training of wedstrijd niet houdt 

aan de aanwijzingen van de trainer/leider. 

Gebeurt dit vaker dan bestaat de mogelijkheid dat 

men van de club verwijderd wordt. 

1 Wedstrijd: Als men zich niet afmeldt voor de wedstrijd – 

training. 

Is men vaker afwezig zonder afmelding,bestaat de 

mogelijkheid dat men van de club verwijderd wordt. 

1 Wedstrijd: Bij wanordelijk gedrag. 

Gebeurt dit vaker, dan bestaat de mogelijkheid dat 

men van de club verwijderd wordt. 

Is de opgelegde straf door de K.N.V.B. hoger, dan geldt de uitspraak van 

de K.N.V.B. 

Verder bestaat de mogelijkheid dat men van de club verwijderd wordt bij , 

onderlinge vechtpartijen, vandalisme, diefstal en vernielingen. 

Royement betekent dat men ook niet meer welkom is als lid bij de andere 

Blerickse verenigingen S.V.B. en H.B.S.V. 

Voor alle leden van V.C.H. geldt de volgende regel: 
 

Bij onbehoorlijk gedrag in woord of gebaar behoudt het bestuur zich het 

recht voor om het desbetreffende lid uit te sluiten. 
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Algemene gedragsregels 
 
 
Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of 

degene die meehelpt (een functie bekleedt) in een vereniging: iedereen 

moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit houdt in dat men 

gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel 

mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat 

er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar 

omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals 

tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze afspraken zijn 

voor zover het onze leden betreft vastgelegd in dit Gedragsconvenant, 

waarin we de waarden en normen voor ons handelen hebben vastgelegd en 

met elkaar afspreken deze te zullen nakomen. En zonodig er elkaar op aan 

te spreken... 

De volgende gedragsregels zijn daarbij van toepassing: 

1. Respect voor anderen is essentieel. Het gebruik van onbehoorlijk 

taalgebruik is onacceptabel. Geweld (verbaal en fysiek), 

beledigingen en molestatie aan het adres van derden zijn 

uiteraard verboden, pesten wordt evenmin geaccepteerd. 

2. Onze vereniging toont zich een goed gastheer voor bezoekende 

clubs en (assistent)scheidsrechters. Bij uitwedstrijden toont de 

vereniging zich een goede gast. 

3. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een 

verenigingslid is aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte 

schade. 

4. Voor het gebruik van de kantine is een specifiek 

bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’ opgesteld, waaraan 

een ieder die gebruik maakt van de kantine zich dient te houden. 

Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex buiten 

de kantine en het terras, dus ook in de kleedkamers, is verboden. 

Het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen 

op en rond de speelvelden is eveneens verboden. 

5. Rookverboden in clublokalen (kleedlokalen en kantines), kenbaar 

gemaakt met verbodsborden en/of teksten, dienen nageleefd te 

worden. 

6. Het gebruik van soft- en hard drugs is verboden. 
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7. Een verenigingslid dient zich te onthouden van ongewenste 

(seksuele-)intimidaties tegenover andere leden, vrijwilligers, 

functionarissen en gasten. 

8. Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging 

of KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. een gepleegde 

overtreding. De vereniging kan de door de KNVB opgelegde boetes 

en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het 

betreffende verenigingslid. 

9. Een verenigingslid dient een medelid aan te spreken op diens 

ontoelaatbaar gedrag in het geval dit medelid deze gedragsregels 

overtreedt. 

10. Een verenigingslid dat een duidelijke overtreding van de 

gedragsregels constateert dient dit te melden bij de door de club 

voor dit doel aangestelde vertrouwenspersoon die in deze een 

soort van “filterfunctie” richting het bestuur vervult. 

11. Een verenigingslid leeft de verenigingsregels na en is 

aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid zal, indien men 

zich heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, 

geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn 

met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden 

opgelegde verplichtingen als vermeld in artikel 6 van de statuten, 

zich dienen te verantwoorden voor het bestuur. 

12. Onderlinge communicatie geschiedt op basis van open- en 

eerlijkheid. Leden communiceren met elkaar in plaats van over 

elkaar! 

13. Een verenigingslid respecteert de binnen de vereniging bestaande 

gezagsverhoudingen (hiërarchische- en/of functionele aansturing 

door functionarissen, vrijwilligers, commissieleden en 

bestuurders). 

14. Een verenigingslid hanteert goede omgangsvormen en draagt deze 

uit, waardoor hij/zij zich een waardig ambassadeur voor de 

vereniging toont. 
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Aan alle ouders/verzorgers 

 

Betreft: Normen en waarden 

Aan: Ouders/Verzorgers 

 

 
Geachte Heer/Mevrouw, 

Onlangs hebben wij ons beleid omtrent “normen en waarden” binnen onze 

vereniging aangescherpt. In deze brief vragen wij uw aandacht voor de 

afspraken die binnen de vereniging gemaakt zijn in het kader van ons 

gedragsconvenant. 

Aanpak: 

 Elke leider/trainer wordt verplicht om melding te maken van elk 

feit dat ingaat tegen de normen en waarden die wij hanteren 

binnen onze vereniging. 

 Bij de eerste overtreding worden ouders/verzorgers op de hoogte 

gebracht door de leider/trainer en wordt de speler/speelster 

disciplinair gestraft door leider/trainer. Hiermee willen we de 

eerste verantwoordelijkheid voor gedragsverandering bij u leggen. 

 Bij de tweede overtreding zal de speler/speelster geschorst 

worden voor één wedstrijd. 

 Bij de derde overtreding zal de speler/speelster geschorst worden 

voor vier wedstrijden. 

 Bij de vierde overtreding zal overgegaan worden tot royering van 

de speler/speelster. 

 Binnen onze vereniging is Angelique Kluitmans als vertrouwens- 

persoon actief en zij zal als onafhankelijk staffunctionaris 

functioneren tussen bestuur en leden. Bij haar zullen 

overtredingen worden gemeld. 

 Vanzelfsprekend kunt u als ouders/verzorgers ook bij de 

vertrouwenspersoon en/of bestuur melding maken van 

overtredingen of signalen afgeven die hierop betrekking hebben. 
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 Wat is nu een overtreding van deze “gedragscode”?  

 

Volgens ons is dat heel eenvoudig gezegd, als je geen respect hebt voor 

een ander ben je in overtreding. Dan praten we over medespelers, 

tegenstanders, scheidsrechters, leiding en publiek. Maar respect hebben 

is ook weer een heel breed begrip. Wij vinden het bijvoorbeeld 

belangrijk dat je je afmeldt als je een keer niet kunt komen, dat je naar 

anderen toe altijd “normaal” doet en dus dat je gemaakte afspraken 

respecteert! Wanneer je je dan een keer misdraagt op het veld of bij 

een training, loop je het risico om daarop aangesproken te worden. 

U begrijpt natuurlijk wel dat we niet kunnen opsommen wat wel en niet 

door de beugel kan. Wij willen vooral een beroep doen op eenieders 

gezond verstand. We zijn hier bezig met het uitoefenen van onze hobby, 

dat geldt voor de spelers/speelsters, maar ook voor de vele vrijwilligers. 

Deze hobby moet leuk blijven, voor iedereen!! 

U zult te allen tijde op de hoogte gehouden worden, wanneer zich iets 

voordoet dat ingaat tegen onze normen en waarden. 

Hopende u hiermee voldoende te hebben ingelicht, 
 

 
Namens de jeugdafdeling van V.C.H. 
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Molestatiebeleid 
 
Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt zeker voor molestaties 

van (assistent) scheidsrechters. Onze vereniging zal er alles aan doen 

om molestaties te voorkomen. Dat is niet alleen een 

verantwoordelijkheid van het bestuur, maar van alle leden. In het 

geval van een dreigende molestatie is het de taak van de spelers om 

de scheidsrechter te beschermen. Onder alle omstandigheden! Niet 

alleen op het veld, maar ook op weg naar de kleedkamer en daarna! 

Mocht het desondanks toch misgaan, dan heeft de KNVB hiervoor een 

procedure ontwikkeld. Deze staat hierna weergegeven. 

 

 
Procedure bij molestaties 

Onder een molestatie wordt verstaan   

Molestatie is elke vorm van gewelddadig handelen jegens, of intimidatie 

van een scheidsrechter, assistent-scheidsrechter, speler, official en/of 

toeschouwer voor, tijdens of na de wedstrijd. 

Hoe wordt een molestatie gemeld   

De scheidsrechter of zijn vertegenwoordiger wordt verzocht de molestatie 

op de eerstvolgende werkdag na de wedstrijd uiterlijk om 12.00 uur te 

melden bij de afdeling Tuchtzaken van het betreffende districtsbureau 

van de KNVB.   

Het secretariaat van de afdeling Tuchtzaken verwerkt, onmiddellijk na 

melding, de gegevens in een speciaal daartoe vervaardigde checklist. 

Tevens dient het daarvoor verantwoordelijke lid van de werkcommissie 

scheidsrechterszaken (WCS) te worden ingelicht.   

Vervolgens wordt contact gezocht met het verantwoordelijk bestuurslid 

molestatiebeleid. Deze bepaalt in overleg met het betrokken WCS-lid of 

en wanneer de molestatiecommissie met de betrokken vereniging gaat 

praten. 

Samenstelling, taken en bevoegdheden van de molestatiecommissie: 

 

Samenstelling: 

* een lid van het (dagelijks) bestuur van het district 

* een lid van de werkcommissie scheidsrechterszaken (WCS) 

* een lid van de COVS 
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Taken: 

Tijdens het overleg van de molestatiecommissie met het bestuur van de 

betreffende vereniging zullen de volgende zaken worden behandeld: 

- het benadrukken van de ernst van hetgeen is voorgevallen. 

- wijzen op consequenties bij eventuele herhalingen. 

- analyseren van de aard van het incident (is het een incident of zijn er 

vaker problemen?) 

- informeren welke maatregelen er reeds door de vereniging zijn 

genomen. 

- de door de vereniging te nemen maatregelen op korte en lange termijn 

inventariseren om zo te komen tot een plan van aanpak. 

- de door de vereniging reeds genomen en te nemen maatregelen 

schriftelijk terugkoppelen. 

- preventief een gesprek aan te gaan met verenigingen waar het uit de 

hand dreigt te lopen. 

 

 
Bevoegdheden: 

De molestatiecommissie heeft geen bevoegdheid om te straffen. 

Gebaseerd op het resultaat van het overleg met betrokken vereniging zal 

de molestatiecommissie het desbetreffende bestuur (Bestuur 

Amateurvoetbal of het districtsbestuur) van advies voorzien inzake te 

nemen maatregelen. 

Het opleggen van straffen is voorbehouden aan de tuchtcommissie. 
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Meldingsformulier overtredingen Normen en Waarden 
 

 
Hierbij meldt,    

aan de vertrouwenspersoon en/of bestuur een overtreding van de 

gedragscodes bij V.C.H. door: 

   (naam) 

Datum overtreding:    

 

Overtreding van de gedragsnormen bij V.C.H. door: 

0 gebrek aan respect (in ruimste zin), blijkend uit: 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- 

0 niet accepteren van een beslissing, blijkend uit: 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 discriminatie, in de vorm van: 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 vernielzucht, in de vorm van: 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 diefstal (korte omschrijving): 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 provoceren/uitdagen (korte omschrijving): 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 niet-nakomen van afspraken; met de volgende omschrijving: 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 agressief gedrag in woord en daad, blijkend uit de volgende 

omschrijving: 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 overige overtredingen: 
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Over bovenstaand voorval is door de vertrouwenspersoon en/of 

bestuur op (datum) contact geweest met de ouders. 

 

 
Wordt betrokkene disciplinair gestraft? Zo ja, in welke vorm? 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

De mogelijkheden aankruisen en omschrijven. Heb je te weinig ruimte dan kun je 

op de achterkant van deze pagina je tekst noteren. Ook kun je er een eigen 

verklaring aan vastnieten. 

 
 

 
Stuur dit formulier naar: 

 

 
Angelique Kluitmans, Spireastraat 2, 5925GM Blerick, 

Telefoon: 06-17834685 

Vertrouwenspersoon@vch-blerick.nl 
 
 

Persoonlijk afgeven mag natuurlijk ook. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

mailto:Vertrouwenspersoon@vch-blerick.nl

