
Huisregels ZVV De Slingerij

Algemeen
• Alle competitie-, beker- en oefenwedstrijden van ZVV De Slingerij worden

gespeeld onder toezicht van de KNVB. De regels van de KNVB moeten hierbij
altijd in acht worden genomen.

• ZVV De Slingerij heeft als doelstelling het uitdragen van sportiviteit. Het
lidmaatschap van ZVV De Slingerij brengt de verplichting voor ieder lid met zich
mee om zich hieraan te conformeren.

Lidmaatschap en contributie

• Een seizoen van ZVV De Slingerij loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Bij

tussentijdse opzegging bestaat geen recht op restitutie van enig bedrag.

• Opzegging van het lidmaatschap geldt altijd per 30 juni met een opzegtermijn

van vier weken.

• Alle teams dienen in beginsel te bestaan uit negen betalende leden.

• Ieder lid voldoet de contributie per automatische incasso en dient ZVV De

Slingerij hiertoe te machtigen.
• De contributie wordt in twee termijnen geïncasseerd: de eerste helft per 23

september en de andere helft per 23 oktober.

• Voldoet een lid niet aan de contributieverplichtingen, dan wordt het lid

gesommeerd te betalen en eenmaal in de gelegenheid gesteld dit te hertellen.

Indien dit niet tijdig gebeurd zal het lid worden uitgesloten van deelname aan

wedstrijden van ZVV De Slingerij tot het moment dat de verplichtingen zijn

voldaan.

KNVB pasjes
• Een persoon is lid van ZVV De Slingerij wanneer hij in het bezit is van een

geldige KNVB-spelerspas van ZVV De Slingerij. Een lid ontvangt een KNVB-
spelerspas wanneer hij op tijd voldoet aan zijn contributieplicht.

• Een lid is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn KNVB-spelerspas. Bij het
zoekraken van de pas, zijn de kosten voor een nieuwe pas voor rekening van het
betreffende lid. Een nieuwe pas wordt door ZVV De Slingerij pas aangevraagd
nadat het betreffende lid de kosten van het aanvragen voor een nieuwe KNVB-
spelerspas betaald heeft.

Wedstrijden

• Een wedstrijd kan tot uiterlijk vier weken voor aanvang op initiatief van leden

verplaatst worden. Wordt de wedstrijd zonder inachtneming van deze termijn

verplaatst of afgelast, dan zijn de gemaakte kosten voor zaalhuur voor rekening

van het betreffende team.

• Wil een team een wedstrijd verplaatsen of aflasten, dan dient het team zelf een

nieuwe datum te regelen met de tegenstander en de KNVB. Ook dient het team



de scheidsrechter telefonisch op de hoogte te brengen en de secretaris Peter Dol

per e-mail of telefonisch op de hoogte te brengen.

• Komt de scheidsrechter bij een thuiswedstrijd onverwacht niet opdagen, dan

zorgt het thuisspelende team voor vervanging (desnoods een eigen speler).
• Heeft de KNVB geen scheidsrechter aangewezen voor een competitie- of

bekerwedstrijd dan zorgt de secretaris voor een vervanger in de vorm van een
clubscheidsrechter.

• Wordt een wedstrijd gestaakt, dan dient de secretaris Peter Dol binnen 24 uur
hiervan per e-mail of telefonisch op de hoogte gesteld te worden.

• Leden die tijdens of rondom wedstrijden drank gebruiken of agressie of ander
normafwijkend gedrag vertonen, kunnen door het bestuur worden geschorst.
Het bestuur bepaalt per geval de sanctie: een waarschuwing, een schorsing of
royement.

• Leden kunnen bezwaar maken tegen de sanctie van het bestuur door een
schriftelijk bezwaar in te dienen bij de Bezwaar Commissie. Deze commissie
wordt gevormd door drie leden van ZVV De Slingerij. Per oktober 2009 bestaat
deze commissie uit Mr. v/d Veen, J. Herder en R. Sattler. De commissie zal
uiterlijk 2 weken na het ingediende bezwaar en na het horen van het lid in
kwestie uitspraak doen. De uitspraak van de Bezwaar Commissie is bindend voor
zowel leden als het bestuur.

Materiaal

• De teams spelen altijd in de door de vereniging beschikbaar gestelde tenues,

tenzij de scheidsrechter verlangt dat er in een "uittenue" wordt gespeeld.
• Wanneer de tenues beschadigd raken door verkeerd wassen of verkeerd gebruik

dan is het betreffende lid c.q. team aansprakelijk voor de schade.
• Ieder team heeft de beschikking over 1 wedstrijdbal. Deze wordt door de club

beschikbaar gesteld en dient twee seizoen mee te gaan. Raakt een bal lek of
zoek, dan dient het team op eigen kosten voor vervanging te zorgen.

Boetes
• Boetes door onvolledig of verkeerd invullen zowel het te laat versturen van het

wedstrijdformulier zijn voor rekening van alle individuele hoofdelijke leden als
het betreffende team.

• Boetes voor het niet komen opdagen bij wedstrijden zijn voor rekening van alle
individuele hoofdelijke leden van het betreffende team.

• Boetes door rode kaarten worden door het individuele lid in kwestie betaald.
• Andere boetes opgelegd door de KNVB aan een specifiek team of lid, zijn voor

rekening van het betreffende team en hoofdelijk voor ieder lid.


