GEDRAGSCOMMISSIE
WAT WORDT ER BEHANDELD
IN DE GEDRAGSCOMMISSIE?

WAT DOET DE
GEDRAGSCOMMISSIE?

Alle gedragingen die extra aandacht behoeven, die
door PSV zijn vastgesteld en kunnen worden afgedaan.
Dit kan zowel positief als negatief gedrag zijn.

De gedragscommissie adviseert de directie
om een uitspraak te doen over de gedraging.

WIE ZIJN DE LEDEN VAN DE
GEDRAGSCOMMISSIE?
1. Veiligheidscoördinator
2. Supporterscoordinator
3. Notulist

WAT KUN JE VERWACHTEN WANNEER JOUW GEDRAGING BIJ PSV BEKEND IS?
Jouw gedraging wordt
besproken in de
gedragscommissie.

Bij de eerste beoordeling
wordt gekeken of jouw
gedraging voortgang behoeft.

Wanneer jouw gedraging
géén voortgang behoeft worden
jouw gegevens verwijderd.
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Wanneer jouw
gedraging wél voortgang
behoeft, krijg je de
kans om jouw kant van
het verhaal kenbaar te
maken met eventuele
bewijsstukken.

Jouw kant van
het verhaal wordt
meegenomen in de
tweede beoordeling van
de gedragscommissie.

2

Gedragscommissie
geeft advies
aan directie.

De directie komt
met een definitieve
uitspraak.

TIJDLIJN
WEDSTRIJDDAG
Jouw gedraging is bekend bij PSV

EERSTE DONDERDAG NA DE WEDSTRIJD
Eerste beoordeling gedragscommissie

1 DAG LATER
je kunt de supporterscoördinator bellen om na te vragen of jouw gedraging voortgang heeft

HEEFT JOUW GEDRAGING WÉL VOORTGANG?
BINNEN 10 WERKDAGEN
Jij kunt een afspraak maken om jouw kant van het verhaal te vertellen

EERSTE DONDERDAG NA DE PERSOONLIJKE AFSPRAAK (OF NA 10 WERKDAGEN)
Tweede beoordeling van gedragscommissie en advies naar directie

BINNEN 3 WERKDAGEN
Uitspraak directie

UITLEG GEDRAGSCOMMISSIE
Voor meer informatie over de gedragscommissie kun je de notitie van de
gedragscommissie opvragen bij de SLO van PSV. Jouw contactpersonen zijn:
Koen van de Wal +31 (0)6 83 91 82 43 of k.vandewal@psv.nl
André Coensen +31 (0)6 82 48 11 79 of a.coensen@psv.nl

De tijdlijn is ter indicatie. Uitzonderingen zijn mogelijk bij beker- en Europese wedstrijden. Bij extreme gedragingen kan
het zijn dat bovenstaand tijdspad niet wordt behaald. Dit wordt dan tijdig met je gecommuniceerd.

