
Rapportageformulier collectieve overtredingen 

1. Wedstrijd: - 

Datum:

2. Naam:
Relatienummer:
Functie:
Adres:
Woonplaats:
Telefoonnummer (06-nummer):
E-mail:
Vereniging:

3. Heeft u het incident zelf gezien?
 Ja 
 Nee 

4. Wie vertoonden er wangedrag?
 Thuisspelende vereniging 
 Uitspelende vereniging 

4a. Welke functie hadden de personen die wangedrag vertoonden (meerdere opties 
   mogelijk)? 

 Spelers  Toeschouwers 
 Trainers/Leiders/Verzorgers  Assistent-scheidsrechters 
 Bestuursleden  Anders, namelijk   

4b. Tegen wie was dit wangedrag gericht (meerdere opties mogelijk)? 
 Spelers  Toeschouwers 
 Trainers/Leiders/Verzorgers  Assistent-scheidsrechters 
 Bestuursleden  Anders, namelijk   

5. Er was sprake van:
 Duwen- en trekken door meerdere spelers 
 Slaan door  aantal personen 
 Schoppen door  aantal personen 
 Bedreigen door   aantal personen 
 Kopstoot door   aantal personen 
 Anders, namelijk 

5a. Was het slaan raak: 5b. Was het schoppen raak: 
 Ja  Ja 
 Nee  Nee 

5c. Was de kopstoot raak: 
 Ja 
 Nee 

5d. Indien er sprake was van bedreigingen, wat werd er letterlijk gezegd? 
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6a. Heeft iemand letsel opgelopen?  

  Ja 
  Nee 
 

6b. Zo ja, welke personen waren dit en geef een omschrijving van letsel/verwonding:  
 1.       
 2.       
 3.       
 4.       
  

6c. Zijn de personen met letsel behandeld door een huisarts/in het ziekenhuis? 
  Ja 
  Nee 
 
6d.  Zo ja, welke personen waren dit? 

 1.       
 2.       
 3.       
 4.       
 

7. Naam vermoedelijke dader(s), zo mogelijk met relatienummer en naw-gegevens: 
 1.       
 2.       
 3.       
 4.       
 

8. Naam getuige(n), en eventuele aanwezig officials, zo mogelijk met relatienummer en 
naw-gegevens: 

 1.       
 2.       
 3.       
 4.  
 

9. Is er politie aanwezig geweest? 
  Ja 
  Nee 

 
9a. Is er door iemand aangifte gedaan bij de politie? 
  Ja  
  Nee 
 
10. Welke maatregelen heeft uw vereniging na het incident genomen? 
  Intern gesprek met spelers/begeleiding 
  Contact gezocht bestuur tegenpartij 

 Voorgedragen voor royement 
  Elftal teruggetrokken 
  Anders, namelijk       

 
11. Heeft uw vereniging individuele straffen opgelegd? 
  Ja 
  Nee 
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12. Welke individuele straffen zijn er opgelegd en aan wie zijn deze straffen opgelegd?
Naam 1:

 Geschorst (ook niet trainen) voor m.i.v. 
 Uitgesloten voor    wedstrijden m.i.v. 
 Accommodatieverbod voor  maanden m.i.v. 
 Functieontzegging m.i.v. 
 Anders, namelijk   

Naam 2: 
 Geschorst (ook niet trainen) voor m.i.v.
 Uitgesloten voor    wedstrijden m.i.v. 
 Accommodatieverbod voor  maanden m.i.v. 
 Anders, namelijk 

Naam 3: 
 Geschorst (ook niet trainen) voor m.i.v. 
 Uitgesloten voor    wedstrijden m.i.v. 
 Accommodatieverbod voor  maanden m.i.v. 
 Anders, namelijk 

Naam 4: 
 Geschorst (ook niet trainen) voor m.i.v. 
 Uitgesloten voor    wedstrijden m.i.v. 
 Accommodatieverbod voor  maanden m.i.v. 
 Anders, namelijk 

13. Omschrijf hier in uw eigen woorden het incident. LET OP: Verklaar alleen wat u ZELF
heeft waargenomen en wees zo volledig mogelijk.
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