
Sanctiebeleid Basketbalvereniging High Five 
Voorgesteld door het bestuur , september 2021 
 
Inleiding 
De visie van High Five Tilburg is dat wij een thuisclub willen zijn. Een thuisclub is voor ons van groot 
belang om een levendige en gezonde vereniging te kunnen zijn en blijven. Want we maken met zijn 
allen de vereniging. Onze leden vinden dat thuisgevoel en een gezellige sfeer belangrijk. Daar hoort 
bij dat afspraken hebben gemaakt over gedrag, taken etcetera. Onze gedragsregels zijn gepubliceerd 
op onze website. Het komt voor dat leden zich niet (helemaal) aan de gedragsregels of aan de 
opgelegde taken houden. In veruit de meeste gevallen spreken de leden elkaar daarop aan en wordt 
het op die manier opgelost. Soms is dat echter niet voldoende. Voor die situaties hebben we een 
sanctiebeleid. In dit sanctiebeleid hebben we opgenomen wanneer we elkaar aanspreken op gedrag, 
en wanneer (voorwaardelijke) straffen of vergoedingen nodig zijn. 
 
Dit beleid is een uitwerking van artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement (Sancties en boetes).  
 
1. Niet nakomen van wedstrijdtaken 
1.1. Wedstrijdtaken zijn: 
a. scheidsrechter 
b. tafelofficial (timer, scorer en schotklok operator). 
1.2 Elk competitiespelend lid, of diens wettelijke vertegenwoordiger voor spelers tot 14 jaar, is 
verplicht om wedstrijdtaken uit te voeren. 
1.3.1 Wanneer een lid dat is ingedeeld voor een wedstrijdtaak niet komt opdagen (1) is hij een boete 
verschuldigd van €20,00 (scheidsrechterstaak) of €10,00 (tafelofficial) en (2) zal hij alsnog bij een 
andere wedstrijd voor een wedstrijdtaak worden ingedeeld. Van de boete wordt de helft uitgekeerd 
aan degene die de wedstrijdtaak overgenomen heeft. De andere helft gaat naar de clubkas. 
1.3.2 Vanaf het tweede verzuim van de dezelfde speler wordt er bovendien een schorsing opgelegd 
voor de eerstvolgende thuiswedstrijd van het eigen team. De speler dient wel aanwezig te zijn bij de 
wedstrijd van het eigen team waarvoor hij geschorst is. Hij krijgt dan een tafelofficaltaak. 
1.3.3. Zolang de opgelegde boete nog niet is voldaan, zal de opgelegde schorsing gehandhaafd 
blijven en mag deze speler niet in enig team spelen totdat de boete is betaald. Dit kan dus mogelijk 
voor meerdere wedstrijden zijn. 
1.4.1 Tegen een opgelegde boete en/of schorsing kan (na ontvangst hiervan) binnen 2 werkdagen 
bezwaar worden ingediend bij: de secretaris met een CC aan de wedstrijdsecretaris. 
1.4.2. Het bestuur zal binnen 3 werkdagen na het ontvangen van het bezwaar, (bindend) uitspraak 
doen. 
 
2. Ander ongewenst gedrag 
2.1. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van hoe binnen de vereniging gereageerd wordt op 
ongewenst gedrag. 
2.2. Wanneer de NBB een sanctie, boete of administratieve heffing aan de vereniging oplegt, kan 
deze worden verhaald op de persoon of het team dat deze heeft veroorzaakt. Op schriftelijk verzoek, 
vergezeld van een uitvoerige argumentatie, van de betrokken leden, kan het bestuur hiervan afzien. 
2.3. Wanneer een lid een directe diskwalificerende fout heeft gekregen, dient het lid dit binnen 24 uur 
te melden bij de secretaris van het bestuur en conform de reglementen van de NBB een schriftelijke 
verklaring in te dienen bij de Tucht- en Geschillencommissie van de NBB. Indien mogelijk zal het 
bestuur de speler begeleiden in de tuchtprocedure. 
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