“Samen zijn we VV Gilze”
Protocol Gele en Rode kaarten Jeugdteams

Kosten
De kosten die een gele of rode kaart mee zich meebrengt, zijn altijd voor rekening van de speler.
(Tenzij een team daar zelf andere afspraken over maakt)

Gele kaart
Wedstrijden in de A categorie (A1, B1 en C1)
Bij thuiswedstrijden checkt het wedstrijdsecretariaat of er sprake was van gele kaarten.
Bij uitwedstrijden dient leider bij het wedstrijdsecretariaat aan te geven dat er sprake was van een gele
kaart.
Sanctie van een gele kaart is altijd een geldboete, die door KNVB bij de vereniging wordt
geïncasseerd.
Betreffende spelers krijgen van het wedstrijdsecretariaat, een formulier waarop staat, dat ze kosten
zelf moeten dragen en dat ze het betreffende bedrag, contant op het wedstrijdsecretariaat moeten
betalen.
Binnen 4 weken moet boete betaald zijn.
Is dat niet het geval, wordt dit door wedstrijdsecretariaat aan leider doorgegeven en wordt spelerspas
niet beschikbaar gesteld. Speler kan dan niet aan wedstrijden deelnemen.
Na 4 gele kaarten in één seizoen, gaat de boete per gele kaart omhoog en wordt bij elke gele kaart
een wedstrijd schorsing opgelegd.
Speler en vereniging worden via e-mail van die schorsing op de hoogte gesteld.
Als speler 2 gele kaarten krijgt, valt dat onder bovenstaande regeling.
Sanctie is dan een dubbele geldboete.
Wedstrijden in de B categorie (overige jeugdteams)
Gele kaarten in deze categorie leiden tot een tijdstraf van tijdens de wedstrijd. Bij een tweede gele
kaart wordt de speler definitief van het speelveld verzonden. De scheidsrechter noteert het aantal
gegeven tijdstraffen op het digitale wedstrijdformulier.
Verder geen boetes of sancties
Voor alle pupillen geldt een tijdstraf van 5 minuten.
Voor junioren geldt een tijdstraf van 10 minuten.

Directe Rode kaart (geldt voor alle jeugdteams)
Bij thuiswedstrijden checkt het wedstrijdsecretariaat of er sprake was van directe rode kaarten.
Bij uitwedstrijden dient leider bij het wedstrijdsecretariaat aan te geven dat er sprake was van directe
rode kaarten.
Sancties van een rode gele kaart zijn:
- een geldboete, die door KNVB bij de vereniging wordt geïncasseerd,
- automatische schorsing voor eerste volgende wedstrijd, in afwachting van een
schikkingsvoorstel.
Betreffende spelers krijgen van het wedstrijdsecretariaat, een formulier waarop staat, dat ze kosten
zelf moeten dragen en dat ze het betreffende bedrag, contant op het wedstrijdsecretariaat moeten
betalen.
Binnen 4 weken moet boete betaald zijn.
Is dat niet het geval, wordt dit door wedstrijdsecretariaat aan leider doorgegeven en wordt spelerspas
niet beschikbaar gesteld. Speler kan dan niet aan wedstrijden deelnemen.
De KNVB zal enkele dagen na de wedstrijd een schikkingsvoorstel naar de speler en vereniging
sturen.

De speler heeft dan de mogelijkheid om binnen drie werkdagen te reageren dat schikkingsvoorstel
niet wordt geaccepteerd, middels een schriftelijk gemotiveerd verweerschrift.
Belangrijk om te weten is dat een schikkingsvoorstel in de regel lager is dan de straf die door de
tuchtcommissie bij een volledige behandeling wordt opgelegd.
Door niet akkoord te gaan met een schikkingsvoorstel loop je dus het risico dat uiteindelijk door de
tuchtcommissie een hogere straf wordt opgelegd.
Als een speler toch verweer wil voeren moeten leider, coördinator en wedstrijdsecretaris in kennis
worden gesteld.
Gaat speler niet akkoord met het schikkingsvoorstel en heeft hij dit tijdig schriftelijk kenbaar gemaakt,
dan volgt alsnog een volledige tuchtrechtelijke behandeling en worden de verklaringen van de beide
verenigingen (inclusief de tegenspeler) en de eventuele rapporteur en waarnemer opgevraagd. Voor
een speler geldt in dit geval dat de speler speelgerechtigd is tot de tuchtcommissie uitspraak heeft
gedaan, behoudens de automatische schorsing voor eerstvolgende wedstrijd. Op basis van het
volledige dossier doet de tuchtcommissie vervolgens uitspraak.
Van de uitspraak worden speler en vereniging via e-mail in kennis gesteld.
Tegen een uitspraak van de tuchtcommissie kan een speler in beroep gaan.
Dit brengt extra kosten met zich mee, die zullen door speler zelf gedragen moeten worden.
Als een speler in beroep gaat tegen een uitspraak van de tuchtcommissie, moeten leider, coördinator
en wedstrijdsecretaris in kennis worden gesteld
Leider geeft dit door aan wedstrijdsecretariaat, zodat zij kunnen zorgen voor het innen van die kosten,
conform de bestaande procedure.

