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REGLEMENT van de TUCHTCOMMISSIE 

VOORBURGSE MIXED HOCKEY CLUB  

CARTOUCHE 

 

22 juni 2015 

 

 

 

I  Algemene bepalingen 

 

Artikel 1.  Opdracht 

De Tuchtcommissie is door het bestuur belast met het onderzoeken van overtredingen en het 

opleggen van maatregelen. 

 

Artikel 2.  Samenstelling 

1. De Tuchtcommissie telt minste drie leden, die drie jaar of langer lid van de vereniging zijn.  

2. De leden worden op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering 

benoemd. 

3. De voorzitter is verantwoording schuldig aan de voorzitter van het bestuur. 

 

Artikel 3.  Administratie 

1. De Tuchtcommissie brengt jaarlijks verslag uit aan de algemene ledenvergadering. 

2. De secretaris van de vereniging houdt archief ter zake van de dossiers in de klachtzaken 

die aan de Tuchtcommissie zijn voorgelegd. 

3. De dossiers en alle daarmee samenhangende stukken worden drie jaar na de uitspraak 

vernietigd. 

 

Artikel 4.  Overtredingen en maatregelen 

1. De Tuchtcommissie is door het bestuur gemachtigd om maatregelen aan leden, aspirant-

leden en derden op te leggen die de clubregels en de regels van Bondsreglement van de 

KNHB, waaronder het spelreglement valt, overtreden. 

2. De Tuchtcommissie neemt geen beslissing dan na oproeping, binnen één week, van het lid 

die de overtreding heeft gemaakt en van de eventuele aangever. Partijen kunnen zich laten 

bijstaan door een raadsman. 
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II  Maatregelen 

 

Artikel 5.   

1. Indien een klacht gegrond wordt verklaard legt de Tuchtcommissie een van de volgende 

maatregelen op: 

a. Een waarschuwing; 

b. Een berisping; 

c. Een taakstraf; 

d. Een schorsing van 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 6. 

1. Een afschrift van de uitspraak van de Tuchtcommissie wordt verzonden aan de 

overtreder, de aangever en aan het bestuur. 

2. De Tuchtcommissie houdt een overzicht bij van maatregelen die zijn opgelegd aan leden 

of aspirant-leden. 

3. De Tuchtcommissie int de aan een lid opgelegde boete en/of bijdrage voor de door de 

Tuchtcommissie van de KNHB en Cartouche gemaakte administratiekosten. 

4. De Tuchtcommissie houdt een financieel overzicht bij van de opgelegde en geïnde boetes 

en/of administratiekosten en legt deze jaarlijks voor aan de penningmeester van de 

vereniging. 

5. De penningmeester van de vereniging is belast met het afdragen van de door de 

Tuchtcommissie van de KNHB berekende administratiekosten. 
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III  Overtredingen van het Spelreglement KNHB en bij Evenementen 

 

Artikel 7.  Gele en rode kaarten, VELDHOCKEY 

 

1. Een lid dat een gele of rode kaart krijgt wordt met voornaam en teamvermelding op de 

verenigingssite gepubliceerd. 

1. Een lid dat een 2e en 4e gele kaart krijgt wordt een boete opgelegd: voor juniorleden een 

boete van € 10 en voor seniorleden een boete van € 15. 

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

wedstrijd geschorst en een boete opgelegd: voor juniorleden een boete van € 10 en voor 

seniorleden een boete van € 15. 

3. Een lid dat een 5e en verdere gele kaart krijgt wordt voor twee wedstrijden geschorst en 

wordt een boete opgelegd: voor juniorleden een boete van € 10 en voor seniorleden een 

boete van € 15. 

4. Bij een rode kaart voor VERBAAL wordt het lid minimaal één wedstrijd geschorst en voor 

FYSIEK minimaal twee wedstrijden, conform het tuchtreglement van de KNHB en wordt 

een boete opgelegd: voor juniorleden een boete van € 10 en voor seniorleden een boete 

van € 15. 

5. 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 op en 3 wedstrijdpunten in mindering. 

 

Artikel 9.   Gele en rode kaarten,  ZAALHOCKEY 

 

1. Een lid dat een 1e gele kaart krijgt wordt een boete opgelegd: voor juniorleden een boete 

van € 10 en voor seniorleden een boete van € 15. 

2. Een lid dat een 2e of 3e gele kaart krijgt wordt voor de eerstvolgende door de hockeybond 

uitgeschreven en volledig te spelen zaalhockeywedstrijd geschorst en wordt een boete 

opgelegd: voor junioren een boete van € 10 en voor senioren een boete van € 15.  

3. Een lid dat een 4e of elke daarop volgende gele kaart krijgt wordt voor de eerstvolgende 

twee door de hockeybond uitgeschreven en volledig te spelen zaalhockeywedstrijden 

geschorst en wordt een boete opgelegd: voor juniorleden een boete van € 10 en voor 

seniorleden een boete van € 15. 

Tegen een speelverbod voor het krijgen van een gele kaart tijdens een zaalwedstrijd is 

geen beroep mogelijk. 

4. Bij een rode kaart voor verbaal wordt het lid één zaalwedstrijd geschorst en bij fysiek 

twee zaalwedstrijden, conform het tuchtreglement van de KNHB en wordt een boete 

opgelegd: voor juniorleden een boete van € 10 en voor seniorleden een boete van € 15. 
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5. Het lid en diens coach zijn verantwoordelijk voor de (directe) uitvoer van een speelverbod, 

bij een eerst volgende door de KNHB uitgeschreven zaalhockeywedstrijd. De KNHB legt 

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

 

Artikel 10.  Boete 

1. 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 gebreke blijven 

wordt betrokkene direct geschorst totdat de boete is voldaan. 

2. Een te late tenuitvoerlegging, door de vereniging, van een speelverbod levert een door de 

KNHB opgelegde geldboete op en drie wedstrijdpunten in mindering. 

  

Artikel 11.  Evenement 

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

agressie tijdens een evenement, georganiseerd door de vereniging, krijgt een verbod op 

toegang tot een 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.  

 

IV  Administratieve procedures 

 

Artikel 12. 

1. De secretaris van het bestuur en de wedstrijdsecretarissen junioren en senioren zenden 

alle informatie over wangedrag, gele en rode kaarten en overige relevante gegevens 

betreffende overtredingen zo snel mogelijk door aan de Tuchtcommissie. 

2. Commissieleden, coaches en lijncoördinatoren kunnen door de Tuchtcommissie worden 

geïnformeerd en/of gehoord. 

3. De Tuchtcommissie stelt vóór de eerstvolgende wedstrijd het lid en de coach op de 

hoogte van de opgelegde maatregel, indien dit een schorsing van deze wedstrijd betreft.  

4. Tot en met de dag waarop het opgelegd speelverbod of het verbod tot begeleiding 

plaatsvindt, is een speler niet speelgerechtigd voor een ander team van de vereniging en 

een teambegeleider niet gerechtigd om een ander team te begeleiden vanaf de 

teambank. 

5. De boetes, die door de Tuchtcommissie aan de speler wordt toegestuurd, zijn 

samengesteld uit de door de KNHB opgelegde bijdrage in de administratiekosten voor 
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schorsingen na een gele of rode kaart, verhoogd met het door het bestuur vastgestelde 

bijdrage in de door de vereniging gemaakte administratiekosten. 

6. De bondsboetes, welke voor niet-, te laat- of foutief ingevuld inzenden van het 

wedstrijdformulier worden opgelegd, worden aan de aanvoerder ter betaling doorgestuurd 

7. Het meldingsformulier “wangedrag junioren” voor het ontvangen van een rode kaart voor 

een fysieke of verbale overtreding wordt door de Tuchtcommissie, binnen een week na de 

dag waarop de betrokken wedstrijd is gespeeld naar het bondsbureau gezonden. Dit 

formulier geldt als verklaring van de vereniging. Een door het jeugdlid zelf geschreven 

verhaal (verklaring), stelt de Tuchtcommissie van de KNHB op prijs. 

8. Na het ontvangen van een rode kaart voor een fysieke overtreding door seniorenleden 

wordt door de speler (door tussenkomst van de Tuchtcommissie) een schriftelijke 

verklaring, binnen een week na de dag waarop de betrokken wedstrijd is gespeeld, naar 

het bondsbureau gezonden. 

9. Door de Tuchtcommissie wordt na de tenuitvoerlegging van een wedstrijd schorsing het 

“formulier opgave tenuitvoerlegging (FOTS)” naar de KNHB opgestuurd. 

 
 

V   Cursus en examen clubscheidsrechter 

 

Artikel 13. 

1. Op grond van artikel 14 van het HUISHOUDELIJK REGLEMENT van VMHC Cartouche 

zijn spelende leden verplicht binnen twee jaar na het tijdstip waarop zij de hoedanigheid 

van juniorlid B, als bedoeld in artikel 4, lid 3, onder c, van voornoemd huishoudelijk 

reglement bereiken dan wel, indien dit later is, na de toelating als lid, de cursus te 

volgen die vanwege de vereniging door de Arbitragecommissie wordt georganiseerd 

(hierna: de cursus clubscheidsrechter) en het examen af te leggen, dat vanwege de 

bond wordt gehouden ter verwerving van de kwaliteit bevoegd clubscheidsrechter 

(hierna: het examen). 

2. Van spelers die, na daartoe door de Arbitragecommissie te zijn uitgenodigd, zonder 

geldige reden voor een 2e keer niet aanwezig zijn en die zich ook niet hebben afgemeld 

voor het volgen van de cursus clubscheidsrechter en het afleggen van examen (hierna: 

verzuim), worden na ieder examen de namen doorgegeven aan de Tuchtcommissie. 

3. Voor spelers die in verzuim zijn en waarvan de namen op grond van het bepaalde in het 

tweede lid door de Arbitragecommissie zijn doorgegeven aan de Tuchtcommissie, geldt 

de volgende procedure: 

a. elke speler wordt zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor een gesprek met de 

Tuchtcommissie om een mondelinge toelichting te geven op het verzuim (hoor en 

wederhoor); 
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b. de speler krijgt vervolgens alsnog de gelegenheid om binnen een week na het 

gesprek als bedoeld onder a. een afspraak te maken met de Arbitragecommissie 

voor het afleggen van een (individueel) examen van de cursus clubscheidsrechter; 

c. de speler doet daarvan binnen een week mededeling aan de Tuchtcommissie 

(tuchtcommissie@hc-cartouche.nl); 

d. bij niet nakoming van het bepaalde onder b. en c. is sprake van onreglementair 

verzuim en kan de Tuchtcommissie per direct een passende maatregel treffen 

waaronder het opleggen van een schorsing aan de betreffende speler: de speler is 

dan niet speelgerechtigd voor VMHC Cartouche totdat het examen van de cursus 

clubscheidsrechter is afgelegd. 

 

mailto:tuchtcommissie@hc-cartouche.nl
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Samenvatting Maatregelen.  
De Tuchtcommissie int de aan een lid opgelegde boete en/of bijdrage voor de door de Tuchtcommissie van de KNHB en Cartouche gemaakte 
administratiekosten en het lid dient deze binnen TIEN dagen te betalen.  
Bij het in gebreke blijven wordt betrokkene direct geschorst totdat de boete en/of de bijdrage in de administratiekosten is voldaan. 
 

VELD wedstrijden:  GELE kaart voor VERBAAL en FYSIEK ZAAL wedstrijden : GELE kaart 

2e kaart 
KNHB stuurt kennisgeving dat een 3e gele kaart een 
schorsing oplevert  + boete  

1e kaart 
KNHB stuurt kennisgeving dat een 2e gele 
kaart  een schorsing oplevert + boete  

3e kaart Één wedstrijd schorsing + boete 2e en 3e kaart  Één wedstrijd schorsing +  boete 

4e kaart boete 
4e en verdere 

kaart 
 

Twee wedstrijden schorsing + boete 

5e en 
verdere 
kaart 

Twee wedstrijden schorsing + boete   

RODE kaarten bij VELD- en ZAAL wedstrijden Verschillen KNHB en Cartouche 

RODE kaart voor VERBAAL RODE kaart voor FYSIEK KNHB-boetes: voor junioren € 7,50 en voor senioren € 12,50 

Één wedstrijd schorsing + boete 
Twee wedstrijden schorsing + 
boete 

CARTOUCHE boetes: KNHB-boetes + € 2,50 opslag; voor 
junioren € 10 en voor senioren € 15 
 

Misdragingen tijdens een evenement, georganiseerd door de vereniging 

Waarbij sprake is van verbale of lichamelijke agressie een verbod op 
toegang tot een of meerdere evenementen 

Bij het in bezit hebben en/of gebruik van drugs en/ of wapens 
voorgedragen aan het bestuur voor een verbod op toegang 
tot evenementen of een royement van de vereniging 

 

 


