Huisreglement sc Heerenveen

1.
Dit Huisreglement sc Heerenveen is van toepassing op haar publiek. Hieronder wordt verstaan:
De personen die zich binnen het Abe Lenstra stadion, danwel de terreinen van sc Heerenveen,
bevinden tijdens of rondom het plaatsvinden van een voetbalwedstrijd in dit stadion.
en/of
de personen die een wedstrijd van sc Heerenveen bezoeken op basis van een door
sc Heerenveen afgegeven clubkaart dan wel via een door sc Heerenveen verstrekte toegangskaart.
2.
Het is voor het publiek verboden om:
-

-

het veld te betreden, zowel vooraf, tijdens als na afloop van de wedstrijd op straffe van
een geldboete van maximaal € 2.000,--;
om één of meer trommel(s), fluitje(s), vuvuzela(s), laserpen(nen) en daarmee
vergelijkbare instrumenten in het stadion mee te brengen en in bezit te hebben
zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van sc Heerenveen;
om te slaan en/of te schoppen tegen in het stadion geplaatste wanden, borden en
deuren en beplating van de tribune;
om het stadion te betreden of zich in het stadion te bevinden met ontbloot
(boven)lijf.

3.
De Standaardvoorwaarden van de KNVB worden hier als ingelast beschouwd en maken
dus integraal deel uit van het Huisreglement van sc Heerenveen.
4.
De directie van sc Heerenveen heeft op grond van dit Huisreglement een zelfstandige bevoegdheid
tot het opleggen van sancties aan personen die deel uitmaken van haar publiek naar aanleiding
van overtreding van de regels en voorwaarden genoemd in dit Huisreglement door de betreffende
persoon.
Deze bevoegdheid bestaat derhalve naast (en is derhalve niet beperkt tot) de bevoegdheid die
clubs reeds in artikel 10.2 van de Standaardvoorwaarden is toegekend.
Bovendien geldt deze bevoegdheid onverminderd het recht van de directie van sc Heerenveen om
de beoordeling van de vermeende overtreding over te laten aan de KNVB, welke op basis van de
Standaardvoorwaarden eveneens de bevoegdheid heeft om sancties op te leggen aan personen die
deel uitmaken van het publiek van sc Heerenveen.
De bevoegdheid van de directie van sc Heerenveen tot het opleggen van sancties vervalt op het
moment dat er voor de betreffende overtreding reeds een sanctie is opgelegd door de KNVB.
Bij het opleggen van een lokaal stadionverbod en/of boete is de directie van sc Heerenveen niet
gebonden aan de door de KNVB ter zake gehanteerde richtlijnen.

5.
Met uitzondering van de bevoegdheden op grond van artikel 6 van dit Huisreglement, legt de
directie slechts sancties (anders dan waarschuwingen) op in verband met overtreding van de regels
en voorwaarden van dit Huisreglement, nadat zij ter zake is geadviseerd door de adviescommissie
overtreding Huisreglement. Tegen de beslissing van de directie kan een klacht worden ingediend bij
de klachtencommissie. De adviescommissie en klachtencommissie worden nader geregeld in
respectievelijk het reglement adviescommissie overtreding Huisreglement en het reglement
klachtencommissie.
6.1
De directie van sc Heerenveen is gerechtigd op basis van een melding van politie en/of justitie
omtrent een voetbal gerelateerd gepleegd strafrechtelijk feit, bij wijze van voorlopige
ordemaatregel, de betreffende persoon de toegang voor de duur van maximaal zes weken te
weigeren tot haar stadion en wedstrijden (gedurende het onderzoek van politie en/of justitie en in
afwachting van hun beslissing tot het al dan niet inzenden van het dossier aan de KNVB in het
kader van de oplegging van een landelijk stadionverbod).
6.2
De directie van sc Heerenveen is gerechtigd op basis van een redelijk vermoeden van overtreding
van dit huisreglement, bij wijze van voorlopige ordemaatregel, de betreffende persoon de toegang
tot haar stadion en wedstrijden voor de duur van maximaal vier weken te weigeren (gedurende de
beoordeling door KNVB of adviescommissie overtreding Huisreglement).
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