Procedure “Melding na excessen KNVB West II”
Wat verstaat de KNVB onder excessen?
-

Exces vindt plaats

Maak melding van het exces op het
wedstrijdformulier (o.a. evt. kaarten,
tijdelijk staken, etc.)
Meldpunt Sport en
Geweld /
KNVB Noodnummer
24 uur per dag
bereikbaar
0800 2299 555

Maak voor jezelf een schets (tekst en
locatie) van het gebeurde. In geval van een
exces tegen jou als official, bel dan het
meldpunt Sport en Geweld.

Stel op basis van de KNVB template je
rapportage op (zie link voor templates
hiernaast)

Maak de eerstvolgende werkdag
telefonisch melding bij de afdeling
Tuchtzaken op 0343 499 731

Stuur je schriftelijke rapportage uiterlijk
maandag 09.00 uur naar Westtuchtzaken@knvb.nl

-

ernstige bedreigingen en/of intimiderend
gedrag;
buitensporig fysiek geweld;
collectieve vechtpartijen;
buitensporig verbaal geweld;

Belangrijke documenten

-

Wedstrijdformulier KNVB (vermelding reden staken, molestatie)
Rapportage van de scheidsrechter
Rapport van rapporteur (indien aanwezig)
Proces-verbaal Politie (aangifte op politiebureau)
Doktersverklaring (bewijsvoering aard letsel, poliklinisch behandeld of
ziekenhuisopname)
Getuigenverklaringen (spelers, bestuur, overige)

Meer informatie & templates
Meer informatie over tuchtzaken, melden van excessen en gebruikte templates is
terug te vinden via: http://www.knvb.nl/assist/wedstrijdzaken/tuchtzaken
Ondersteuning nodig bij het opstellen van je rapportage?

Je kunt als KNVB official bij je districtsvertegenwoordiger Tuchtzaken hulp vragen
bij het correct invullen van het strafrapportage formulier
Wendy Brown is de coach verklaring scheidsrechters en kan je helpen en
ondersteunen bij eventuele vragen. Zij is te bereiken via 0343 499 731 of
wendy.brown@knvb.nl
Wat als excessieve overtreding tegen jou als scheidsrechter is?
Mocht er sprake zijn van een excessieve overtreding tegen jouw als (assistent-)
scheidsrechter, dan kun je natuurlijk ook terecht bij Scheidsrechters Vereniging
Leiden, naast het Meldpunt Sport en geweld. Vanuit SVL kun je ook indien gewenst
begeleiding krijgen rond de afhandeling van de strafzaak, eventueel mondeling
onderzoek en waar mogelijk andere ondersteuning.

Joey Waleveld is vanuit het bestuur het eerste aanspreekpunt. Je kunt hem
bereiken via molestatie@svleiden.nl of op de clubavond zelf. Daarnaast kun je
natuurlijk ook bij de andere bestuursleden terecht.

Eventueel bijwonen mondelinge
behandeling van de strafzaak

Einde proces

Met dank aan Koos Wernke, RSV

