
TUCHTREGLEMENT                 

 

Artikel 1. Opdracht 

De tuchtcommissie is door het bestuur belast met het onderzoeken van overtredingen en het opleggen 

van maatregelen. 

 

Artikel 2. Definities. 

        a. "Lid": waar in dit reglement wordt gesproken over "lid", wordt bedoeld  een seniorlid,  

             juniorlid, erelid, lid van verdienste of een (betaald) medewerker van  NHC ‘De IJssel’, 

             waaronder ook coaches, ouders en andere begeleiders  vallen.                                                    

b. "Bestuur": waar in dit reglement wordt gesproken over "bestuur", wordt  bedoeld het  

      bestuur van NHC ‘De IJssel’, alsmede een lid van het bestuur van NHC ‘De IJssel’       

 

Artikel 3. Samenstelling tuchtcommissie 

Het bestuur benoemt de leden van de tuchtcommissie voor een zittingstermijn van vier jaren. 

Herbenoeming van een lid van de tuchtcommissie is mogelijk. 

De tuchtcommissie bestaat uit één voorzitter en (minimaal) 2 leden, waarvan minstens één lid 

actief hockeyer is en 1 afgevaardigde van het bestuur. 

De tuchtcommissie is bevoegd een zaak met minimaal twee leden te behandelen. 

Bij ontstentenis van de voorzitter wordt een van de leden van de commissie benoemd tot 

plaatsvervangend voorzitter. 

 

Artikel 4. Aanhangig maken tuchtprocedure 

Voorvallen die leiden tot het aanhangig maken van een tuchtprocedure: 

a. als een lid door een scheidsrechter in een wedstrijd definitief uit het veld is gestuurd 

b. als een lid in één seizoen drie, vijf, of meer keren tijdelijk uit het veld is gestuurd 

c. als het bestuur redenen heeft aan te nemen dat het lid c.q. de groepering van leden in 

strijd heeft c.q. hebben gehandeld met de statuten en/of reglementen van de vereniging en/of 

de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond 

d. een daartoe op grond van de statuten bevoegde persoon het bestuur daarom heeft 

verzocht, en het bestuur dit verzoek niet onredelijk voorkomt. 

e. wangedrag in welke vorm dan ook. 

 



 

Artikel 5. Wijze van behandeling door tuchtcommissie 

1. De tuchtcommissie regelt de wijze van behandeling van de zaak zelf.  

2. De tuchtcommissie is bevoegd een zaak schriftelijk af te doen. 

3. De tuchtcommissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting.  

4. De zittingen van de tuchtcommissie zijn in beginsel niet openbaar.  

 

Artikel 6. Het horen van leden door de tuchtcommissie 

1. De tuchtcommissie is bevoegd leden en niet-leden te horen en/of te raadplegen.  

2. Leden zijn verplicht de tuchtcommissie alle inlichtingen te verstrekken en hun medewerking te 

verlenen aan de werkzaamheden van de tuchtcommissie. 

3. Minderjarige leden zijn toegestaan zich te laten vergezellen door hun ouders/verzorgers. 

 

Artikel 7. Maatregelen en sancties  

1. Indien na onderzoek de aanleiding gegrond wordt verklaard legt de tuchtcommissie een van de 

volgende maatregelen op:                                                                                                                                 

 a. een waarschuwing;                                                                                                                 

 b. een berisping;                                                                                                                            

 c. een taakstraf;                                                                                                                              

 d. een schorsing voor het spelen van een of meerdere wedstrijden;                                              

 e. een verbod op toegang van door de vereniging georganiseerde evenementen;                        

 f. een boete en/of een bijdrage in de administratiekosten. 

2. De tuchtcommissie kan aan het bestuur voorstellen om een betreffend lid: 

a. een verbod op te leggen om het terrein van de vereniging of een gedeelte daarvan te 

betreden voor een nader te bepalen periode. 

b. te royeren als lid van de vereniging. 

Artikel 8. Uitspraak  

1. De tuchtcommissie deelt haar uitspraak, nadat het bestuur is geïnformeerd, bij voorkeur in 1e 

instantie mondeling met motivering, mede aan het betrokken lid (respectievelijk de betrokken 

leden) en het bestuur van de vereniging met eventueel straf en strafmaat.  

2. De tuchtcommissie zal haar besluiten ook schriftelijk communiceren en deze beknopt 

weergeven ter inzage van leden op het beveiligde deel van de website.    

3.Bij uitspraken met betrekking tot jeugdleden zullen ook de ouders hiervan schriftelijk op de 

hoogte worden gesteld. 



Artikel 9. Gele en rode kaarten 

1. Een lid dat een gele of rode kaart krijgt wordt met naam genoemd op het beschermde deel 

van de website van de vereniging. 

2. Een lid zal vanaf  een 2e gele kaart de boete moeten voldoen zoals deze door de KNHB is 

bepaald. 

3. Een lid dat een 3e gele kaart krijgt wordt , conform de reglementen van de KNHB, 1 

wedstrijd geschorst en moet de boete voldoen volgens de tarieven opgelegd door de KNHB. 

4. Een lid dat een 5e en verdere gele kaart krijgt wordt, conform de reglementen van de 

KNHB, 2 wedstrijden geschorst en moet de boete voldoen volgens de tarieven opgelegd door 

de KNHB. 

5. Bij een rode kaart voor VERBAAL wordt het lid minimaal 1 wedstrijd geschorst en voor  

FYSIEK minimaal 2 wedstrijden, conform het tuchtreglement van de KNHB en  moet de 

boete voldoen volgens de tarieven opgelegd door de KNHB.  Daarnaast zal een tuchtprocedure 

worden gestart om te onderzoeken of de aanleiding van de rode kaart een additionele sanctie 

rechtvaardigt. 

6. Het lid en diens coach zijn verantwoordelijk voor de (directe) uitvoer van een speelverbod, 

bij een eerst volgende door de KNHB uitgeschreven hockeywedstrijd. De KNHB legt bij het 

niet direct uitvoeren van de straf een boete en 3 wedstrijdpunten in mindering. 

 

Artikel 10. Boete  

 Leden en aspirant-leden die een boete krijgen opgelegd door de KNHB en de tuchtcommissie 

dienen deze binnen tien dagen te betalen. Bij het in gebreken blijven wordt betrokkene direct 

geschorst totdat de boete is voldaan.  

 

Artikel 11. Evenementen (incl. toernooien) 

1. Een lid dat zich ernstig heeft misdragen en waarbij sprake is van verbale of lichamelijke 

agressie tijden een evenement, georganiseerd door de vereniging of  bij een andere vereniging in 

de hoedanigheid als lid van NHC de IJssel, krijgt een verbod op toegang tot één of meerdere 

evenementen. 

2. Een lid dat zich tijdens een evenement schuldig maakt aan het in bezit hebben en/of gebruik 

van drugs en/of wapens wordt voorgedragen aan het bestuur voor:                                                          

a. een definitief verbod op toegang tot evenementen, georganiseerd door de vereniging;                

b. en/of een royement uit het lidmaatschap van de vereniging.  

 

 

 



Artikel 12. Beroep 

Tegen de uitspraak van de tuchtcommissie staat geen beroep open. De uitspraken van de  

tuchtcommissie zijn direct uitvoerbaar, tenzij de tuchtcommissie anders bepaalt.              

 

Artikel 13. Tenuitvoerlegging straffen  

De controle op en de feitelijke tenuitvoerlegging van opgelegde straffen berust volledig bij het 

bestuur. 

 

  Reglement opgesteld en goedgekeurd 17-09-2012  door het bestuur van  NHC ‘De IJssel. 

 

    

Voorzitter ,                         Secretaris, 

 

H.J. de Snoo                       J. Verweij 

 

 


