Kaarten- en boeteregeling MHC Almelo per 24-11-2016
Het handhaven van de goede normen en gedrag op en rond de hockeyvelden staan hoog in het
vaandel. Ieder lid, zelfs toeschouwers, zijn gehouden aan het KNHB bondsreglement.
Voor gele en rode kaarten geldt een standaardafhandelingsprocedure. Voor overige misstanden
wordt per geval bekeken welke aanpak het beste voldoet.
Overzicht gevolgen gele en rode kaarten
Kaart
1 gele kaart
2de gele kaart
ste

3de gele klaart

4de gele kaart
5de gele kaart
en elke
volgende gele
kaart

Rode kaart

Gevolg
* registratie KNHB
* registratie KNHB
* kennisgeving KNHB aan de vereniging
* registratie KNHB
* speelverbod voor de eerstvolgende door de KNHB uitgeschreven wedstrijd
* Betrokkene stuurt uiterlijk een dag na de speeldag per e-mail een verklaring naar
het bestuur (secretaris@mhcalmelo.nl) over toedracht en aanleiding voor het
ontvangen van de kaart
* kennisgeving KNHB aan de vereniging en de betrokken speler/speelster/coach
* bijdrage in de administratiekosten
* registratie KNHB
* kennisgeving KNHB aan de vereniging
* registratie KNHB
* speelverbod voor de eerstvolgende 2 door de KNHB uitgeschreven wedstrijden
* Betrokkene stuurt uiterlijk een dag na de speeldag per e-mail een verklaring naar
het bestuur (secretaris@mhcalmelo.nl) over toedracht en aanleiding voor het
ontvangen van de kaart
* kennisgeving KNHB aan vereniging en betrokken speler/speelster/coach
* bijdrage in de administratiekosten
* registratie KNHB
* behandeling door tucht commissie KNHB
* Betrokkene stuurt uiterlijk een dag na de speeldag per e-mail een verklaring naar
het bestuur (secretaris@mhcalmelo.nl) over toedracht en aanleiding voor het
ontvangen van de kaart
* Automatisch speelverbod opgelegd door de vereniging voor de eerstvolgende
door de KNHB uitgeschreven wedstrijd in afwachting uitspraak tuchtcommissie (de
standaard straf is vaak voor een verbale overtreding 1 wedstrijd, voor een fysieke
overtreding 2 wedstrijden, maar de uitspraak van de tucht commissie telt). De door
vereniging opgelegde straf wordt in beginsel gevoegd bij de door de KNHB
opgelegde sanctie.
* Het bestuur vult het "meldingsformulier wangedrag junioren" in en verstuurt dit
aan de KNHB.

MHC Almelo volgt het tuchtreglement van de KNHB. Twee gele kaarten in 1 wedstrijd betekent twee
registraties. Op automatisch verbod tot deelname van wedstrijden als hierboven aangegeven is geen
verweer of beroep mogelijk. De betrokken speler/speelster wordt, indien het bestuur daarvoor
aanleiding ziet, uitgenodigd voor een gesprek.
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Afhandeling gele en rode kaarten
De secretaris van de vereniging ontvangt meldingen omtrent kaarten van de KNHB. De
kennisgevingen van de KNHB en niet-speelgerechtigheid (schorsing) en boetes worden per email
door de secretaris doorgegeven aan de coach (of aanvoerder indien het team geen coach heeft) en
de betreffende speler of speelster.
Rode kaart Junioren: Secretaris licht de voorzitter TC in, die zorg draagt voor de verklaring van de
betrokken speler / speelster, scheidsrechter en het invullen van het meldingsformulier wangedrag,
Rode kaart Senioren: Secretaris licht de voorzitter bestuur in, die zorg draagt voor de verklaring van
de betrokken speler / speelster, scheidsrechter en het invullen van het meldingsformulier
wangedrag.
Bij rode kaarten wordt het Formulier ‘Meldingsformulier Wangedrag Junioren’ ingestuurd uiterlijk de
2e maandag voor 12.00 uur na de wedstrijd waarin de rode kaart gegeven is.
De secretaris stuurt de benodigde bescheiden naar de KNHB.
Horen van betrokken speler/speelster/ coach
Indien een lid gehoord wenst te worden, dient hij/zij dit uiterlijk zondagavond om 24.00 uur na de
betreffende wedstrijd via e-mail (secretaris@mhcalmelo.nl) kenbaar te maken aan het bestuur. Het
lid zal op eigen verzoek uiterlijk dinsdag volgend op de wedstrijd waarin de verwijdering heeft
plaatsgevonden worden gehoord.
De rapportage van de scheidsrechter zal worden betrokken in het besluitvormingsproces.
Indien het betrokken lid, de coach, of de vereniging een mondelinge behandeling van de zaak wenst
voor de tuchtcommissie van de KNHB, dient daartoe uiterlijk donderdagavond volgend op de
wedstrijd waarop de verwijdering heeft plaatsgevonden een verzoek te worden ingediend bij de
tuchtcommissie van de KNHB.
Boeteregeling
Kosten verbonden aan kaarten
Bij iedere registratie worden door de KNHB kosten in rekening gebracht bij de vereniging. De kosten
worden doorberekend aan de betrokken speler/speelster.
Boetes wedstrijdformulieren
De KNHB beboet de vereniging voor het niet of onjuist invullen van wedstrijdformulieren. Het gaat
hier met name om het correct invullen van de naam-, adres-, en woonplaatsgegevens van degen die
een kaart heeft gekregen.
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Voor junioren geldt dat de betreffende coach verantwoordelijk is voor een correcte invulling van de
gegeven. Voor senioren geldt dat de aanvoerder van het team verantwoordelijk is. Boetes en
administratiekosten worden aan de verantwoordelijken doorberekend.

Overige boetes en administratiekosten
Voor diverse zaken kunnen door de KNHB boetes worden opgelegd, zoals opstellen nietspeelgerechtigde spelers/speelsters, het niet dragen van uniform clubtenue, terugtrekken van teams,
niet komen opdagen voor een wedstrijd, enz.
Voor alle kosten en boetes die worden opgelegd of doorberekend door de KNHB geldt dat deze
worden doorbelast aan de verantwoordelijken van de teams of zo mogelijk individuen.
Overige onregelmatigheden
Overige onregelmatigheden worden door de volgende bestuursleden in behandeling genomen:
Betreffende jeugdteams: Voorzitter TC
Betreffende senioren teams: Voorzitter bestuur
Algemeen / overige: Voorzitter bestuur.
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