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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Leden van de vereniging; toelating van spelers
Artikel 1

A:

Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen van 15 jaar of ouder.

B:

Nieuwe leden zijn pas speelgerechtigd als zij in het bezit zijn van een
geldige V & Z spelerskaart.

A:

De wedstrijden van de V & Z zaalvoetbalcompetitie worden gespeeld
volgens het Reglement Amateurvoetbal van de KNVB.

B:

Er wordt gespeeld onder auspiciën van de KNVB, district Noord, dit met
een zekere mate van autonomie.

C:

De wedstrijden staan onder leiding van door de KNVB gediplomeerde
scheidsrechters of verenigingsscheidsrechters.

D:

Spelers, coaches en lijnrechters worden opgegeven als recreatief lid van
de KNVB en voor hen wordt een verzekering afgesloten krachtens de
Collectieve Ongevallen- en W.A. verzekering van de KNVB.

KNVB
Artikel 2

Toelating van een nieuwe vereniging of team
Artikel 3

A:

Een nieuwe vereniging dient zich aan te melden bij het secretariaat en/of
de competitieleider. Dit geldt ook voor een nieuw op te geven 2de en 3de
team van de vereniging, maar elk team is apart en krijgt een eigen
teamnummer. Dit houdt in dat spelers niet onderling geruild kunnen
worden.

B:

Een nieuwe vereniging bestaat minimaal uit 10 spelende leden, plus
een lijnrechter en een coach (zie Artikel 5B).

C:

Na aanmelding ontvangt men een informatiebulletin, een opgaveformulier en een huishoudelijk reglement

D:

Na inlevering van het opgaveformulier bij het secretariaat en/of de
competitieleider ontvangt men een bericht dat het team meteen wordt
toegelaten, of eerst op een wachtlijst wordt geplaatst.

E:

Een nieuw toegelaten vereniging of team dient een borg van € 50.00 te
betalen. Pas na ontvangst van dit bedrag is men formeel toegelaten.

F:

Betaling van de borg en later de contributie kan geschieden door storting op
de bankrekening van V & Z Veendam (NL12 RABO 0365 0504 15) met
vermelding van nota nummer en naam team.

Overschrijvingen, naamswijzigingen
Artikel 4

A:

V&Z overschrijvingen, dit zijn dus interne overschrijvingen, dienen voor
1 augustus in het bezit te zijn van de ledenadministratie.
Overschrijvingsformulieren hiervoor zijn te verkrijgen bij de
ledenadministratie, deze zijn ook op de website van V&Z te vinden onder
kopje “formulieren”.
Verder kan men nog overschrijvingen doen in de kerstvakantie.

B:

Naamswijziging tijdens de competitie is mogelijk indien:
•
•

Het bedrijf of de instelling failliet gaat of niet meer garant staat voor
betaling van de contributie.
Het bedrijf of instelling in andere handen overgaat en daardoor een
andere naam krijgt.
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C:

Een vereniging die van naam wil veranderen dient dit voor 1 augustus
schriftelijk aan te vragen bij het secretariaat en/of de competitieleider van
V&Z Veendam. Men mag een willekeurige naam bedenken voor het team.
Deze naam moet wel door het V&Z bestuur worden goedgekeurd en mag
niet meer dan 18 leestekens bevatten. Indien nodig zal de naam ingekort
worden naar 12 leestekens, dit voor het bekend maken van de uitslagen
van de wedstrijden.

D:

Bij zogenaamde dubbele namen mag men ieder jaar de naam van de
sponsor wijzigen als de herkenningsnaam van het team maar behouden
blijft.

Speelgerechtigd, contributie en nota’s
Artikel 5
Teams kunnen alleen aan wedstrijden deelnemen als zij:
A: Voor aanvang van de competitie de contributie nota hebben voldaan. Indien
een team voor aanvang van de competitie nog niet heeft betaald, kan het
uitgesloten worden van de competitie.
Men kan ten allen tijd een betalingsregeling treffen met de penningmeester.

Artikel 6

Artikel 7

B:

Tenminste 10 spelende leden, een lijnrechter en een coach van 15 jaar of
ouder, die niet zijn geroyeerd door de KNVB of haar districten, hebben.

C:

Voor ieder lid op de ledenlijst een geldige spelerspas hebben.

A:

De contributie per team wordt op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
vastgesteld.

B:

Voor aanvang van een seizoen ontvangt de contactpersoon een nota voor
de contributie. die voor aanvang van de nieuwe competitie door de
penningmeester wordt verstuurd. Na afloop van de competitie volgt een
eindnota met eventuele boetes of andere nota's die nog openstaan.

C:

De eindafrekening vindt zo spoedig mogelijk plaats na afloop van het
seizoen.

D:

Zodra de schulden van een team, bijvoorbeeld ten gevolge van boetes en
kosten van strafzaken, hoger zijn geworden dan de borg, zal een
tussentijdse nota worden verstuurd.

A:

Bij elke wedstrijd is een team verplicht een lijnrechter en een coach aan te
stellen. Dit moeten KNVB- en/of V & Z- leden zijn (KNVB-leden moeten
zich kunnen legitimeren), zie Artikel 5B. Bij het in gebreke blijven, wordt
het boetesysteem van Artikel 13K en Artikel 13L toegepast.
Uitgangspunt van deze regel is dat ook daadwerkelijk gedurende de hele
wedstrijd een coach en een lijnrechter aanwezig zijn. Een speler die in de
1ste helft lijnrechter of coach is geweest mag in de rust wisselen met een
speler voor de 2de helft.

B:

Als thuisclub geldt steeds het team dat in het competitieprogramma het
eerst wordt genoemd. Het eerstgenoemde team dient gebruik te maken
van de aanwezige hesjes. Indien beide teams in een tenue met dezelfde
kleur verschijnen, beslist de scheidsrechter of er hesjes moeten worden
gedragen.

C:

De wedstrijdkleding van de teams dient te zijn voorzien van duidelijke
rugnummers.

D:

De teams verbinden zich zonder voorbehoud, de door hen aangerichte
schade aan de accommodatie enz. te vergoeden.

E:

Voor aanvang van een wedstrijd worden door de teams de
wedstrijdformulieren zo volledig mogelijk ingevuld. Het wedstrijdformulier
dient samen met de spelerspassen vijf minuten voor aanvang van de
wedstrijd te worden ingeleverd bij de tijdwaarneming.
Dit geldt zowel voor de beker- als voor de competitiewedstrijden.
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F:

Het wedstrijdformulier dient voor de wedstrijd te worden ondertekend door
beide aanvoerders. De scheidsrechter ondertekent het formulier na afloop
van de wedstrijd.

G:

De V&Z identiteitskaarten worden voor de wedstrijd gecontroleerd door
de secretaris-tijdwaarnemer.
Eventuele onvolkomenheden worden gemeld aan de scheidsrechter.
Zonder V&Z identiteitskaart mag een speler niet deelnemen aan de
wedstrijd. Hij mag wel spelen als hij compensatie heeft van het bestuur.
Compensatie geldt maar voor één wedstrijd. Een tweede wedstrijd
zonder kaart mag de speler niet spelen.

H:

Ieder team is verplicht om een aantal wedstrijdavonden per seizoen
secretaris-tijdwaarnemers te leveren. De mogelijkheid bestaat om deze
zaaldienst af te kopen voor € 100,00 per seizoen.

I:

Wedstrijden in de laagste klasse worden, indien er geen scheidsrechter
aanwezig is, geleid door een lid van de thuisspelende ploeg.
Gebeurt dit niet dan verliest de thuisclub met 5-0.

Competitiereglement
Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

A:

Voor aanvang van de competitie krijgt het team een wensenformulier.
Hier kan men op aangeven of men op de 1e of de 2e helft van de avond
wil spelen. Men moet op de beide avonden kunnen spelen, met een
eventuele voorkeursdag kan dus niet altijd rekening worden gehouden.
Verder kan men andere zaken op het wensenformulier invullen.

B:

Teams die geen wensenformulier inleveren worden geacht te kunnen
spelen op alle tijden waarop er zaalvoetbal wordt gespeeld.

C:

Protesten zijn niet mogelijk.

D:

Vastgestelde wedstrijden kunnen door de competitieleider verplaatst/
ingehaald worden als een team daarom vraagt.
Dit kost een team € 30,00.
Wordt de wedstrijd verplaatst/ingehaald, maar er kan geen andere
wedstrijd voor in de plaats gezet worden, kost het team € 100,00

E:

De competitieleider heeft het recht om in het algemeen belang wedstrijden
te verplaatsen.

G:

Inhalen van wedstrijden gebeurt op de maandagavond mits er ruimte is bij
de gemeente. Anders wordt het een 5-0 nederlaag.

F:

Als een contactpersoon kan aantonen dat de competitieleider een fout heeft
gemaakt, dan zal de competitieleider deze fout ook herstellen.

A:

Indien een team niet aanwezig is op de vastgestelde aanvangstijd, dient
men 10 minuten te wachten. Is het team dan nog niet aanwezig dan heeft
het met 5-0 verloren en krijgt men een boete van € 100.00.
De wedstrijd wordt niet ingehaald.

B:

De vastgestelde aanvangstijden kan men ontlenen aan het
wedstrijdprogramma, dat up-to-date gehouden wordt, op de website:
www.venzveendam.nl.

A:

Als een speler, lijnrechter of coach een rode kaart krijgt van de
scheidsrechter, dan moet de aanvoerder (of coach) zich binnen 15 minuten
na afloop van de wedstrijd vervoegen bij de secretaris-tijdwaarnemer
om de naam, voorletters, adres, woonplaats, geboortedatum en lidnummer
van de betrokken persoon door te geven.
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Artikel 11

B:

Bij het krijgen van een rode kaart dient men de hal te verlaten of, als de
scheidsrechter dat aangeeft, plaats te nemen op de tribune. Men mag
zich dan niet bemoeien met het verdere verloop van de wedstrijd.
Men mag niet bij of op de bank plaats nemen van zijn/haar team.

C:

Als een lid drie gele kaarten heeft gekregen binnen één seizoen dan krijgt
deze persoon één wedstrijd uitsluiting. De betreffende persoon mag niet
deelnemen aan de eerstvolgende wedstrijd; niet als coach, speler of
lijnrechter. Bij elke volgende derde gele kaart (dus de 6e, 9e, 12e gele kaart
enz.) in het seizoen volgt dan telkens één wedstrijd uitsluiting.
Indien een speler rood krijgt, door tweemaal een gele kaart, dan telt deze
rode kaart als twee gele kaarten mee. Speler kan dus voor 2 wedstrijden
geschorst zijn door 2 x geel in een wedstrijd: nml. 1 wedstrijd voor de rode
kaart (2 x geel) en een wedstrijd voor de 2 x geel als de speler nog een
gele kaart had staan, in totaal dus 3 gele kaarten.

D:

De scheidsrechter dient de reden van uitsluiting op het wedstrijdformulier te
vermelden, naast de gegevens van de betrokken speler.

E:

De strafcommissie kan zelfstandig en op advies van de scheidsrechter
bepalen of een strafzaak door V&Z of door de KNVB zal worden
behandeld Indien door de KNVB, dan worden de strafformulieren
en wedstrijdformulieren vervolgens opgestuurd naar de KNVB te Zwolle.

F:

De opgelegde straffen gelden conform de KNVB-regels, zowel voor de
reguliere competitie als ook de bekercompetitie.
Een speler mag na een rode kaart 24 uur plus een wedstrijd niet spelen.
Verder geldt één bekerronde als één wedstrijd.

A:

Er is per seizoen een promotie- en degradatie
De bovenste twee team van elke klasse promoveren.
De onderste twee teams van elke klasse degraderen met uitzondering van
de laagste klasse.

B:

Promotie en doorstroming is verplicht met uitzondering als teams het
onderling anders regelen.

Strafbepalingen en boetes
Artikel 12

Artikel 13

A:

Boetes dienen op een door het bestuur aangegeven manier te worden
voldaan.

A:

Het schuldig zijn aan het staken van een wedstrijd levert een boete op
van € 45,-.

B:

Als een wedstrijd, om wat voor redenen, geen doorgang kan vinden
dient men dit altijd tijdig te melden bij de competitieleider dhr. J. Kanninga.
competitie@venzveendam.nl of tel.nr: 06- 34587657
Tijdig melden houdt in; minimaal vijf dagen voor de geplande wedstrijddag.
Te laat melden houdt in; Een verloren wedstrijd (5-0) en € 100.00 boete.

C:

Als een wedstrijd op tijd is afgemeld zijn er een paar mogelijkheden om
de wedstrijd opnieuw te plannen;
1. Het team regelt zelf een verplaatsing en geeft dat z.s.m. aan de
competitieleider door, kosten team € 30.00.
2. Competitieleider regelt inhaalwedstrijd op maandagavond, kosten
team € 30.00.
3. Kan er op de vrijgekomen wedstrijdtijd geen nieuwe wedstrijd
ingepland worden zijn de kosten € 100.00 voor het team, ondanks
het op tijd afmelden. Zie artikel 8 D.
4. Kan er op maandagavond, dit i.v.m. met de ruimte bij de gemeente,
of later in de competitie niet ingehaald worden dan wordt de
wedstrijd verloren met 5-0.
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Artikel 14

D:

Alle boetes moeten binnen 14 dagen betaald zijn. Gebeurt dit niet dan krijgt
het team een herinnering en een week later een aanmaning. Kosten van de
aanmaning € 25.00. Als een team een aanmaning heeft ontvangen is het
niet meer speelgerechtigd, totdat de boete betaald is. Staat er een
wedstrijd ingepland, op de site, en kan die geen doorgang vinden door het
bovengenoemde dan wordt het beschouwd als niet opkomen dagen voor de
wedstrijd. Zie artikel 13 H

E:

Het terugtrekken van een team tijdens het seizoen wordt bestraft met een
geldboete van € 50,-. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met de laatste
speeldag.

F:

Het niet tijdig inzenden van een strafformulier wordt bestraft met een
geldboete van € 5,- per dag tot een maximum van 10 dagen.

G:

Het laten meespelen van een ongerechtige speler wordt bestraft met een
5-0 nederlaag en een boete van € 25,00

H:

Als de nota voor de contributie niet voor aanvang van de competitie is
voldaan, is het team niet speelgerechtigd en kan worden uitgesloten
van wedstrijden. Kan om deze reden een wedstrijd niet worden
gespeeld, die al op de site staat, dan wordt dit beschouwd als het niet
opkomen dagen. Ook hier volgt een verloren wedstrijd (5-0) en een boete
van € 100,00.
Men kan altijd een regeling treffen met de penningmeester.
Als door middel van een kopie van een giro- of bankafschrift kan worden
aangetoond dat de nota wel voor aanvang van de competitie is voldaan,
is men speelgerechtigd.

I:

Voor een strafgeval dat intern wordt afgehandeld, wordt een bedrag van
€ 25,00 aan administratiekosten berekend.

J:

Kosten die voortvloeien uit strafzaken die door de KNVB zijn behandeld,
worden aan de betreffende teams of spelers doorberekend.

K:

Voor het niet hebben van een lijnrechter ontvangt het team de volgende
boetes: eerste verzuim: boete € 5,- ; tweede verzuim: boete € 7,50 en
alle volgende verzuimen € 10

L:

Voor het niet hebben van een coach ontvangt het team de volgende
boetes: eerste verzuim: boete € 5,- ; tweede verzuim: boete € 7,50 en
alle volgende verzuimen € 10,-.

M:

Tot 1 augustus krijgen de teams de tijd om hun pasjes gratis te laten
verlengen; gebeurt dit tussen 1 augustus en 1 september dan wordt er
€ 50,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
Worden de pasjes op of na 1 september ingeleverd, dan beslist het
bestuur of het team nog aan de competitie mag deelnemen.
Welk besluit het bestuur ook neemt, de contributie dient ten allen tijde
te worden voldaan.

A:

Alle teams dienen een secretaris-tijdwaarnemer te leveren. Als een
team weigert om een secretaris- tijdwaarnemers te leveren zonder een
geldige reden, zal het bestuur besluiten de dienst over te nemen.
Kosten team € 100.00.

B:

Het niet opkomen dagen als secretaris-tijdwaarnemer wordt als volgt
bestraft:
Een boete van €50.00 en verplicht afkopen van de zaaldienst voor € 100.00.
Het afkopen geldt dan ook voor het seizoen volgend op het lopend seizoen.
Wil men de zaaldienst, na het niet opkomen dagen, niet afkopen volgt
uitsluiting van de competitie.
Bij overmacht gelden de boetes niet.
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Gedrag en regels voor het team
Artikel 15

A:

Het team dient de kleedkamer rommelvrij en netjes achter te laten

B:

Het team dient ook het afval in de hal in de daarvoor bestemde afvalbakken
te gooien. Dus geen afval achterlaten bij de spelersbank.

C:

Een speler mag tijdens de wedstrijd geen alcohol of drugs hebben gebruikt.
Wordt een speler betrapt op het gebruik van alcohol of drugs dan volgt
uitsluiting van de wedstrijd. Bij een tweede keer wordt de speler geroyeerd.

D:

Het Team dient het wedstrijdformulier, volledig ingevuld, 5 minuten voor
aanvang van de wedstrijd in te leveren bij de tijdwaarneming.

E:

Het Team moet een coach en vlaggenist hebben. Anders volgt er een boete.
Zie artikel 13 K en 13 L.

F:

Een scheidsrechter wordt aangewezen door het bestuurslid die de
scheidsrechterszaken onder zijn hoede heeft. Dus niet door het team.

G:

Spelers, coach en vlaggenist dienen de beslissing van de scheidsrechter
te respecteren. Alleen de aanvoerder mag ten alle tijde informeren bij de
scheidsrechter omtrent een beslissing.

H:

Een speler gaat, als hij geel krijgt, direct op de aangewezen stoel bij de
tijdwaarneming zitten. Bij het weigeren om direct te gaan zitten kan de
scheidsrechter hem nog een gele kaart geven en dus rood.

I:

Bij een rode kaart verlaat de speler het speelveld en gaat naar de
kleedkamer of tribune en bemoeit zich niet meer met de wedstrijd.
Ook de coach verlaat, bij rood, direct de spelersbank en gaat naar de
tribune en mag zich ook niet meer met de wedstrijd bemoeien.
Houdt men zich niet aan deze afspraken, kan aan hen de toegang tot de
hal ontzegd worden.

J:

Het wedstrijdformulier wordt door de coach of aanvoerder
gecontroleerd op fouten na de wedstrijd. Als de gegevens éénmaal op de
site staan, wordt er niets meer veranderd. Dus controleren.

K:

Het bestuur begrijpt dat er emoties bij een wedstrijd kunnen ontstaan.
Echter verbaal of fysiek geweld wordt door het bestuur absoluut niet
toegestaan in welke situatie dan ook! De speler, coach of vlaggenist kan
door het bestuur geroyeerd worden.

L:

Op de spelersbank mogen alleen de coach en reservespelers zitten.
Alle andere personen dienen op de tribune plaatsnemen
De wedstrijd wordt eventueel stilgelegd mocht men zich hier niet aan
houden en als verloren beschouwd (5-0) en een boete van € 45,00.
(zie artikel 13 A )

Gedrag en regels voor tijdwaarneming
Artikel 16

A:

Tijdwaarnemers dienen minimaal een kwartier voor aanvang van de eerste
wedstrijd aanwezig te zijn.

B:

Ze dienen alles klaar te zetten voor de wedstrijd. Dit houdt in; doelen,
banken voor de reservespelers, tijdwaarnemersbank, tijdklok, bal en
vlaggen op de juiste plek neerzetten of leggen.

C:

Ze dienen de wedstrijdformulieren te controleren of alles ingevuld is, zoals
spelers, wedstrijdnummer, datum, hal, vlaggenist, coach, scheidsrechter,
tijdwaarnemer en de handtekening van de aanvoerder.
Als het formulier niet helemaal ingevuld is, roepen ze de coach van het
team om het ontbrekende alsnog in te vullen.
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D:

Verder houden ze de doelpuntenmakers bij en de gele en rode kaarten.

E:

Ze houden ook de strafminuten bij van de gele en rode kaarten.
De tijd van de straf gaat in als de speler op de strafstoel zit en de
scheidsrechter heeft gefloten voor het vervolg van de wedstrijd.
Zit de speler niet en de scheidsrechter fluit dan gaat de tijd nog niet in,
hij moet eerst zitten, andersom geldt hetzelfde.

F:

Ook moeten ze opletten of er correct wordt gewisseld.

G:

Ze letten ook op de reservebank of er onbevoegde personen zitten. Alleen
de coach en reservespelers, mogen er zitten. Als er personen zitten die er
niet horen moeten deze worden weggestuurd naar de tribune.
(Zie 14 K)

H:

Alleen de tijdwaarnemers mogen op de tijdwaarnemersbank zitten, als er
toch nog iemand zit die er niet hoort kan men een waarschuwing krijgen
van een bestuurslid of scheidsrechter. Bij een tweede waarschuwing
worden ze weggestuurd, kosten € 25.00. en moet het team de zaaldienst
afkopen. Kosten € 100.00.

I:

Er mag geen alcohol gedronken worden voor of tijdens het tijd waarnemen.
Als er wel alcohol gedronken wordt, worden ze weggestuurd en moet het
team de zaaldienst afkopen.

J:

Ook moeten ze serieus bezig zijn met de wedstrijd en kunnen een
waarschuwing krijgen als ze dat niet zijn. Bij een tweede waarschuwing
moet het team de zaaldienst afkopen.

K:

Na de laatste wedstrijd ruimen ze alles weer op daar waar het hoort.
Ook het afval nemen ze mee en gooien het in de daarvoor bestemde
afvalbakken.

Overige bepalingen
Artikel 17

A:

Eventueel zal entree worden geheven bij door het bestuur te bepalen
wedstrijden en toernooien.

B:

Indien een team zich voor de volgende competitie wil terugtrekken, dan
dient dit voor 15 april te gebeuren en wel schriftelijk bij het secretariaat.
Alleen dan wordt de waarborgsom van € 50,- terugbetaald met aftrek van
nog openstaande boetes.

C:

Diegene die in opdracht van het bestuur bijeenkomsten, vergaderingen e.
e.d. bijwoont, komt in aanmerking voor een kilometervergoeding.
Het bedrag van de vergoeding staat vermeld in het vergoedingsdocument
van V&Z.

D:

Als wedstrijden niet gespeeld worden als gevolg van calamiteiten, zullen
deze opnieuw worden vastgesteld.
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