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Bestuursreglement “Clubregels Pinoké”

Preambule
Met circa 2.300 leden behoort PINOKÉ tot de grootste hockeyclubs van Nederland. Het bestuur ziet graag dat
iedereen zich er thuis voelt: leden, ouders, sponsors, pers, supporters en belangstellenden, en natuurlijk de
bezoekende teams en hun begeleiding.
De hier onderstaande huisregels, die overigens verder aangevuld kunnen worden, geven de spelregels, die gelden
op en rond PINOKÉ en die zijn vastgesteld door het bestuur van PINOKÉ. De gewone fatsoensnormen en
omgangsvormen gelden overigens altijd, zowel tijdens het hockeyspel - de wedstrijd en de training - als ervoor
en erna. Voor wat betreft de hockeywedstrijden gelden natuurlijk tevens de spel- en arbitrageregelgeving van de
KNHB, alsmede hetgeen de KNHB onder de noemer "Sportiviteit en Respect" (normen en waarden in de
hockeysport) uitdraagt.
Bestuursreglement Clubregels Pinoké
A. Uitgangspunt gedrag: Respect
1. Voel je lid van PINOKÉ. Draag je steentje bij om met elkaar de club goed te laten draaien en om sportiviteit,
gezelligheid en prestatie in stand te houden.
Een vereniging zijn doe je met elkaar en voor elkaar! Dat gaat alleen goed als ieder de ander bejegent op voet
van gelijkheid en met respect. Dit betekent dat je respect hebt en je verantwoordelijk voelt voor:
-de andere leden,
-het personeel en de vrijwilligers,
-het materiaal, zowel op en rond de velden als het clubhuis,
en dat je je eigen gedrag daarop aanpast en je bereid bent er ook op aangesproken te worden.
2. Gedraag je als teamspeler en speel het hockeyspel op een sportieve manier: wees beleefd en correct voor je
medespelers, coach, trainer en voor de scheidsrechter en de tegenstander. Je hebt ze allemaal nodig om een leuke
wedstrijd te spelen.
3. Coach en aanvoerder: Maak duidelijke teamafspraken en zorg voor "fair play” (voorkom agressief gedrag)
binnen het team. Stel je bij een thuiswedstrijd als gastheer/gastvrouw op voor de tegenpartij.
4. Supporter: Moedig op een positieve manier aan! Laat de scheidsrechter in zijn of haar waarde, ook als u het
niet eens bent met de beslissing.
5. Grove taal van spelers en coaches richting tegenstanders en/of scheidsrechters wordt niet getolereerd. Spelers
en coaches kunnen daarvoor van het veld worden gestuurd.
B. Clubhuis
1. Aankondigingen, foto's, informatieblaadjes enz. mogen niet met plakband, plakstift of punaises e.d. tegen
muren en deuren bevestigd worden; op vooraf toegewezen plekken mogen aankondigingen met plakband
worden opgehangen.
2. Lege flesjes, glazen, bekers, kratten en dergelijke dienen te worden teruggebracht naar de bar in het clubhuis.
3. Afval, waaronder plastic bekers, flesjes, flessendoppen en frietbakjes, moeten worden gedeponeerd in de
afvalbakken, die op het complex en in het clubhuis staan.
4. Gebruik de kleedkamer, douche en sanitaire ruimtes op de wijze waarvoor zij bedoeld zijn. Ruim na afloop
van het gebruik van de kleedkamer alles op en gooi de rommel in daarvoor bestemde vuilnisbakken. Check of
geen kleding achterblijft.
5. Gevonden voorwerpen dienen in de daartoe bestemde kist te worden gedeponeerd. Men mag geen spullen uit
die kist meenemen als men niet de eigenaar is. Na verloop van tijd worden deze spullen weggedaan.
6. Van diefstal van eigendommen van PINOKÉ zal aangifte gedaan worden.
7. PINOKÉ, noch het bestuur, zijn aansprakelijk voor op PINOKÉ zoekgeraakte eigendommen van leden en/of
bezoekers.
C. Medische zaken
1. PINOKÉ stelt hockeyen met een bitje en scheenbeschermers verplicht en beveelt het dragen van maskers
tijdens strafcorners aan.
2. In het clubhuis van PINOKÉ zijn achter de bar een goed gevulde EHBO koffer en ijsblokjes beschikbaar.
3. In geval van onweer verblijf je niet op of om de velden, maar zoekt ieder een schuilplaats in het clubhuis.
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D. Bar en Buffet
1. Het nuttigen van meegebrachte etenswaren of dranken in het clubhuis of op het PINOKÉ-complex is niet
toegestaan zonder voorafgaande toestemming van het horecateam.
2. Alle consumpties dienen contant te worden afgerekend.
3. Het is niet mogelijk, noch toegestaan, dat afgenomen consumpties ter latere betaling "op een bon gezet
worden".
4. Het is niet toegestaan om in het clubhuis gekochte alcoholhoudende drank elders (bijv. in de kleedkamers) te
nuttigen dan in het clubhuis of op het terras.
E. Kunstgrasvelden
1. Betreedt het kunstgras alleen met schone, daarvoor geschikte schoenen.
2. Het is absoluut verboden het kunstgrasveld te betreden door over de hekken/boardings te klimmen.
3. Het is verboden tijdens officiële wedstrijden jassen over de boarding en reclameborden te hangen met het oog
op zichtbaarheid van sponsors.
4. Neem geen kauwgom, bier/frisdrankflesjes of etenswaren mee op het kunstgrasveld of in de dug-outs.
5. Het is verboden te roken op het kunstgrasveld of in de dug-outs.
6. Gebruik het hekwerk/boarding rondom de kunstgrasvelden niet als zitplaats.
7. Het is verboden te klimmen in of zich te bevinden op de vaste en tijdelijke TV/videotorens, tenzij men als
(assistent-) cameraman of anderszins van het bestuur toestemming daarvoor heeft.
8. Het is niet toegestaan op het complex, m.n. op de kunstgrasvelden, andere sporten, georganiseerd of
ongeorganiseerd, te beoefenen dan de hockeysport, tenzij dat gebeurt met toestemming van het bestuurslid
accommodatie of een andere daartoe bevoegde PINOKÉ-functionaris.
9. Supporters kunnen de wedstrijd aanmoedigen langs het hek. Tijdens de wedstrijd en training mogen zij niet op
het veld.
10. Ook de kleinste kinderen moeten achter het hek staan. Er mogen geen kleine kinderen in de dug-outs tijdens
de wedstrijden.
11. Laat geen lege verpakkingsmaterialen op het veld of in de dug-out slingeren, maar gooi ze in een afvalbak.
12. Neem na een training of wedstrijd alle eigen spullen mee uit de dug-out.
F. Roken
1. In het clubhuis (bar, zaal, kleedkamers, fitnessruimte, vergaderruimtes etc.) mag niet worden gerookt.
2. Indien men buiten op het PINOKÉ-terrein rookt moeten peuken, deugdelijk gedoofd, opgeruimd worden.
3. Het is verboden te roken op het kunstgrasveld of in de dug-outs.
G. Alcohol
1. PINOKÉ voert een terughoudend alcoholbeleid.
2. Aan kinderen onder de 18 jaar wordt nooit alcohol verkocht. Deze leeftijdsgroep mag ook geen alcoholische
dranken nuttigen op het PINOKÉ-terrein.
3. Jeugdige personen die een alcoholische consumptie bestellen zullen zich altijd moeten legitimeren. Na
legitimatie ontvangen zij per keer één alcoholische consumptie. Indien meerdere consumpties gewenst zijn
bedoeld voor derden, dan zullen deze personen zich eerst aan de bar moeten legitimeren, alvorens de
consumpties worden verstrekt.
4. Pitchers en kratten bier worden op zaterdag niet uitgegeven.
5. Het is ouders, trainers en overige aanwezigen niet toegestaan alcohol aan jeugd onder de 18 jaar te
verstrekken.
6. Het bestuur behoudt zich het recht voor tot schorsing over te gaan van het lid dat de clubregels, en in het
bijzonder de alcoholregels, niet naleeft.
7. Indien PINOKÉ aansprakelijk gesteld wordt voor het niet naleven van de alcoholwetgeving, wordt de boete
doorbelast aan degene die de wetgeving en onze clubregels heeft overtreden.
8. Er wordt geen alcohol geschonken aan trainers, coaches en andere begeleiders van jeugdteams en
evenementen tijdens de uitoefening van hun functie.
9. Er wordt geen alcohol geschonken aan personen die fungeren als chauffeur voor het vervoer van spelers.
10. Degenen die op PINOKÉ alcoholhoudende drank tappen/schenken/serveren/verkopen dienen de cursus
"Verantwoord Alcoholgebruik" te hebben gevolgd.
11. Overmatig alcoholgebruik op de PINOKÉ-accommodatie wordt niet geaccepteerd. Indien het leden betreft
kan dit leiden tot schorsing en eventueel beëindiging van het lidmaatschap.
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12. Barpersoneel en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
13. Acties die het gebruik van alcohol stimuleren (happy hour, meter bier, rondje van de zaak) zijn in het
clubhuis niet toegestaan.
14. Ingevolge Artikel 2.8 APV van Amsterdam (inzake hinderlijk drankgebruik/blowverbod), is het verboden
om op parkeerterreinen alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met
alcoholhoudende drank bij zich te hebben, een en ander ter voorkoming van de verstoring van de openbare orde
en van de aantasting van het leefklimaat.
H. Drugs
1. Het gebruik van hard- en softdrugs op de PINOKÉ-accommodatie wordt niet geaccepteerd. Indien het leden
betreft kan dit leiden tot schorsing en eventueel beëindiging van het lidmaatschap.
2. Het aan derden beschikbaar stellen van bovengenoemde drugs op de PINOKÉ-accommodatie wordt niet
geaccepteerd. Indien het leden betreft kan dit leiden tot schorsing en eventueel beëindiging van het lidmaatschap.
Bovendien zal het bestuur de politie hiervan op de hoogte brengen.
3. Bij het vermoeden dat men hard- en softdrugs op de PINOKÉ-accommodatie bij zich heeft kan men ter
plaatse gefouilleerd worden en zal men eventuele zakken moeten legen en tassen e.d. moeten openen.
I. Agressie, geweld, criminaliteit, discriminatie en seksuele intimidatie
1. Agressie, geweld, criminaliteit (w.o. vandalisme), discriminatie en seksuele intimidatie op de PINOKÉaccommodatie wordt niet geaccepteerd. Indien het leden betreft kan dit leiden tot schorsing en eventueel
beëindiging van het lidmaatschap.
2. Bovendien kan het bestuur in het geval van agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en/of
criminaliteit, de politie hierbij betrekken.
3. Eventuele schade als gevolg van agressie, geweld, criminaliteit (w.o. vandalisme) zal worden verhaald op
betrokkene; in geval van minderjarigen zal worden verhaald op de ouders/verzorgers.
J. Rode en gele kaarten
1. De boete die de KNHB bij PINOKÉ in rekening brengt voor gele en rode kaarten verhaalt PINOKÉ op de
speler die de kaart heeft ontvangen. Dit geldt voor zowel senioren als voor de jeugd.
2. Naast de boete van de KNHB brengt PINOKÉ ook administratiekosten in rekening: € 5,- bij de jeugd en bij de
senioren.
3. PINOKÉ berekent bij de 1e aanmaning, zowel bij jeugdspelers als bij senioren, een extra boete van € 25,- . Bij
de 2de aanmaning wordt de speler geschorst totdat de boete is betaald.
4. De schorsing bij 3 of meer gele kaarten en bij een rode kaart gaat direct in. Bij een schorsing van een gele
kaart is verweer of beroep niet mogelijk. Het instellen van verweer tegen de rode kaart of het instellen van
beroep op de uitspraak van de tuchtcommissie heeft geen opschortende werking, evenals de aanvraag voor een
verlengde periode voor het instellen van verweer of beroep.
5. De ontvanger van een rode kaart stuurt dezelfde dag een verslag over de toedracht naar bestuur@pinoke.nl.
PINOKÉ brengt vervolgens verslag uit aan de KNHB zodat de tuchtcommissie van de KNHB tot een gedegen
beslissing kan komen.
6. Boetes
6.A Boetes gele kaarten veldcompetitie:
- 1x een gele kaart: geen boete
- 2x een gele kaart betekent boete: €7,50 jeugd; €12,50 senioren;
- 3x een gele kaart betekent 1 wedstrijd schorsing en boete: €7,50 jeugd; €12,50 senioren
- 4x een gele kaart betekent een waarschuwing van de tuchtcommissie van de KNHB en boete: €7,50 jeugd;
€12,50 senioren;
- 5x een gele kaart betekent 2 wedstrijden schorsing en boete: €7,50 jeugd; €12,50 senioren;
6.B Boetes gele kaarten zaalcompetitie:
- 1x een gele kaart betekent boete: €7,50 jeugd; €12,50 senioren
- 2x een gele kaart betekent 1 wedstrijd schorsing en boete: €7,50 jeugd; €12,50 senioren;
- 3x een gele kaart betekent 1 wedstrijd schorsing en boete: €7,50 jeugd; €12,50 senioren
- 4x en meer een gele kaart betekent 2 wedstrijden schorsing en boete: €7,50 jeugd; €12,50 senioren;
6.C Boetes rode kaarten (veld en zaal):
-schelden: 1 wedstrijd schorsing en boete €7,50 jeugd; €12,50 senioren.
-schelden 'met ziektes of vergelijkbaar': 2 wedstrijden schorsing en boete € 7,50 jeugd; €12,50 senioren.
-fysieke overtreding: 2 wedstrijden schorsing en boete €7,50 jeugd; €12,50 senioren.
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-al naar gelang de aard en zwaarte van de fysieke of verbale overtreding kan de tuchtcommissie van de KNHB
een verzwaring van bovengenoemde straf opleggen.
K. Overige boetes van de KNHB
1. Naast de boetes voor rode en gele kaarten, kan de KNHB ook andere boetes opleggen. Boetes die Pinoké
ontvangt voor teams en individuen verhaalt PINOKÉ altijd op de speler of het team dat de boete heeft
ontvangen. Dit geldt voor zowel senioren als voor jeugd.
2. Naast de boete van de KNHB brengt PINOKÉ ook € 25,- administratiekosten in rekening.
L. Vuurwerk
1. Het is een ieder - leden en/of andere bezoekers - verboden waar dan ook op de PINOKÉ-accommodatie
vuurwerk bij zich te hebben en/of dit te ontsteken.
2. Als vuurwerk worden aangemerkt rotjes, strijkers, vuurpijlen, zgn. "Bengaals vuur" al dan niet in fakkels,
andersoortige fakkels en alles wat daar op lijkt.
3. Bij het vermoeden dat men vuurwerk op de PINOKÉ-accommodatie bij zich heeft kan men ter plaatse
gefouilleerd worden en zal men eventuele zakken moeten legen en tassen e.d. moeten openen.
4. Personen die vuurwerk bij zich hebben zullen van het PINOKÉ-terrein verwijderd worden. Indien het leden
betreft kan dit leiden tot schorsing en eventueel beëindiging van het lidmaatschap.
5. Indien men geen gevolg geeft aan het verzoek om het vuurwerk af te geven, of indien men toch vuurwerk
ontstoken heeft, kan het bestuur besluiten de politie in te schakelen.
6. Eventuele schade als gevolg van vuurwerk zal verhaald worden op degene, die het vuurwerk in zijn bezit had,
dan wel ontstak; in geval van minderjarigen zal verhaald worden op de ouders/verzorgers.
M. Fitnessruimte
1. De fitnessruimte is in beginsel uitsluitend beschikbaar voor tophockeyers (H1 en D1) en hun begeleiding, voor
leden van FAB Fitness, alsmede voor fitness/coaching functionarissen en degenen die bij hen een
fitnessprogramma volgen, mits hiertoe een overeenkomst tussen voornoemde fitness/coaching functionarissen en
PINOKÉ bestaat.
2. PINOKÉ, noch het bestuur zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de
fitnessapparatuur door leden en/of derden.
N. Honden
1. Men wordt gevraagd terughoudend te zijn met het meenemen van een hond naar de hockeyclub. Mocht men
wel een hond meenemen, dan mag dit alleen indien deze kort is aangelijnd, zowel op het complex als in het
clubgebouw.
2. Het wordt sterk ontraden om honden in het clubhuis mee te nemen.
3. Ruim zelf de uitwerpselen op als de hond onverhoopt op het complex zijn/haar behoefte doet.
O. TD
1. Een TD is bedoeld voor senioren (= 18+).
2. De beveiliging kan bij de deur om een identiteitsbewijs vragen.
3. Personen jonger dan 18 jaar van buiten de verenging worden niet toegelaten op de TD.
4. Na 20.30 uur worden geen mensen meer toegelaten op het terrein.
P. (Brom)fietsen/scooters, auto’s parkeren
1. Rijden op (brom)fietsen en scooters langs de velden, of in de nabijheid van het clubhuis is ten strengste
verboden.
2, (Brom)fietsen/scooters niet tegen de hekken plaatsen, maar in de fietsenstallingen naast het oefenveldje. Men
parkeert hier voor eigen risico.
3. Auto's (ook de zgn. "bromfiets-auto's" 40 km e.d.) moeten geparkeerd worden op het parkeerterrein aan de Jan
Tooroplaan of de Nieuwe Kalfjeslaan. Men parkeert voor eigen risico.
Q. Betreden en verlaten van het complex/de buurt
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1. Betreding en verlaten van het PINOKÉ-complex is alleen mogelijk via de daarvoor geëigende in- en
uitgangen.
2. Men wordt geacht overdag en in het bijzonder in de avonduren zo rustig mogelijk het complex te verlaten en
geen overlast door lawaai of anderszins te veroorzaken op het complex en in de aanpalende buurten.
3. Het verdient aanbeveling in groepjes naar en van de trainingen te komen en niet alleen door het bos te gaan.
4. (Brom)fietsen en scooters dienen met zeer matige snelheid over fietspad te rijden en geen overlast te
veroorzaken voor bezoekers van PINOKÉ.
R. Specifiek voor teamondersteuners zoals trainers, coaches en begeleiders
1. De ondersteuner zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
2. De ondersteuner onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid
aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de
sportbeoefening.
3. De ondersteuner onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de
sporter.
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de ondersteuner en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn
onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5. De ondersteuner mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze
aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal
zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
6. De ondersteuner onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten, via welk communicatiemiddel dan
ook.
7. De ondersteuner zal tijdens training, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter
en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
8. De ondersteuner heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en
(machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de
(jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij
hun werk goed kunnen uitoefenen.
9. De ondersteuner zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling
tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die
in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
10. De ondersteuner zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is
betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij
de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de
ondersteuner in de geest hiervan te handelen.
S. Social Media
1. Trainers en coaches zijn het sportieve voorbeeld voor jonge sporters, wees je daarvan bewust. Tijdens de
training of wedstrijd, maar ook op sociale media. Sportiviteit en respect houden niet op na het laatste fluitsignaal,
maar gelden net zo goed op Twitter, WhatsApp en Facebook.
2. Wees je ervan bewust dat alles wat je online zet, voor altijd terug te vinden is. Denk dus na voor je iets post.
3. Gebruik sociale media om kennis en andere belangrijke informatie over de sport te delen.
4. Maak altijd duidelijk of je communiceert namens de vereniging of op persoonlijke titel.
5. Zet geen privacygevoelige informatie online. Wees terughoudend met namen en gebeurtenissen.
6. Ga niet in discussie met een speler of ouder op sociale media.
7. Bestuurders, trainers en coaches zijn in de eerste plaats vertegenwoordigers van PINOKÉ. Gedraag je daar
ook naar. Bij twijfel kun je beter iets niet publiceren.
8. Wees je ervan bewust dat niet alle foto’s of filmpjes geschikt zijn om online te zetten.
9. Heb je een duidelijk oordeel over een sporter? Bespreek dat dan persoonlijk. Evaluatie van iemands
sportprestaties horen niet op sociale media thuis.
10. Aardig zijn loont, ook online.
T. Zorgplicht
1. Zodra een kind op het hockeyveld staat voor een training, staat het onder verantwoordelijkheid van PINOKÉ.
Zodra het kind weer van het veld af is, staat het kind weer onder verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers.
2. Tijdens trainingen stuurt PINOKÉ geen kind van het veld, eventueel wel naar de dug-out. In dat geval vindt er
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na de training een gesprek plaats.
3. Tijdens PINOKÉ-kampen zijn deelnemers verplicht , tenzij anders overeengekomen, zich aan- en af te melden
bij de kampleiding waarbij tevens de verantwoordelijkheid voor het kind wordt overgedragen.
4. Bij wedstrijden is het kind, zodra het na de wedstrijd van het veld loopt, weer de verantwoordelijkheid van de
ouders/verzorgers. Bij uitwedstrijden en toernooien geldt dat de verantwoordelijkheid wordt overgedragen op de
verzamelplek aan het begin en einde van de wedstrijd of het toernooi, tenzij anders is overeengekomen.
U. Voorzorgsmaatregelen
1. PINOKÉ kan om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vragen.
2. Alle niet-leden die actief zijn voor PINOKÉ ondertekenen (digitaal) een verklaring waarmee zij aangeven dat
het tuchtrecht van de KNHB van toepassing is en dat betrokkene zich houdt aan de bepalingen in de statuten,
huishoudelijk reglement en gedragscodes van PINOKÉ.
3. PINOKÉ behoudt zich het recht voor navraag te doen of een (potentiele) vrijwilliger is opgenomen in het
Registratiesysteem voor plegers Seksuele Intimidatie.
V. Meldpunten en bevoegdheid handhaving
1. PINOKÉ, dat zijn we met z’n allen, dus spreek de ander aan op zijn gedrag als dit niet overeenkomt met de
clubregels.
2. Daarnaast zijn er voor vragen, opmerkingen of (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag waardoor de
veilige sportomgeving in het geding is, meldpunten. Afhankelijk van de aard en ernst van de melding heeft
PINOKÉ de volgende meldpunten beschikbaar (voor contactgegevens zie website):
- teambegeleider en aanvoerder
- categorie coördinator
- technische commissie
- bestuur
- Commissie van Beroep
- vertrouwenscontactpersoon PINOKÉ
- vertrouwenspunt sport NOC*NSF (internet: www.vertrouwenspuntsport.nl, email:
vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl, tel: 0900-2025590)
3. Het bestuur is gerechtigd personen die zich niet gedragen conform deze afspraken of zich anderszins
misdragen van het complex of clubhuis te verwijderen. Indien het leden betreft kan dit leiden tot schorsing en
eventueel beëindiging van het lidmaatschap. In voorkomende gevallen kan het bestuur de politie inschakelen.
Aanwijzingen in dit kader van PINOKÉ-bestuursleden en andere daartoe bevoegde PINOKÉ-commissieleden
en-functionarissen, PINOKÉ-trainers en-coaches moeten opgevolgd worden.
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