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REGLEMENT TARIEVEN EN BOETES (08-2022) 
 
Regeling van de tarieven die verschuldigd zijn voor het verrichten van bepaalde handelingen alsmede 
de boeteregeling als bedoeld in artikel 6-1 van het algemeen reglement. 
 
Tarieven: 
1. Ledenmutaties (artikel 4-1, lid e). 
 Voor elke mutatie        € 10,--  
 Voor overschrijving naar een ander team     €   5,-- 
  
2.  Alsnog spelen van een wedstrijd (artikel 5-3, lid c; artikel 5-9, lid b;  
  artikel 5-10, lid d). 
 Per wedstrijd          € 65,--  
 
3. Lenen reserveshirts c.q. hesjes van ZVV (artikel 5-14, lid f). 

Per keer         € 15,--  
 

4. Administratiekosten behandeling strafzaken. 
Per strafzaak; de door de KNVB in rekening gebrachte administratie- 
kosten voor het behandelen van een strafzaak voor het volle bedrag  € 10,--  

 
5. Niet tijdig betalen. 

 Herinnering         €   5,-- 
 Aangetekende brief         € 10,-- 
 Deurwaarder en overige invorderingskosten: volledige kosten. 

 
6. KNVB-contributie: 

 Voor een lid dat geen lid is van een veldvoetbalvereniging   € 11,50 
 
 
 
Boetes 
 
Algemeen. 
Naast de hierna vermelde boetes kan de strafcommissie nog boetes/straffen opleggen als aanvulling 
op de deze boetes alsmede voor zaken die hierna niet genoemd zijn.  
 
1. Geen assistent-scheidsrechter of coach aanwezig (artikel 5-12, lid d; artikel 5-13, lid d). 

In artikel 5-12, lid d en artikel 5-13, lid d is vermeld dat voor het niet hebben van een coach 
c.q. assistent-scheidsrechter in een aantal gevallen een boete verschuldigd is. Hiervoor geldt 
dat de hoogte van de boete per keer dat of een assistent-scheidsrechter of een coach niet 
aanwezig zijn dan wel beiden niet aanwezig zijn hoger wordt naar mate het aantal keren dat 
een van die feiten zich voordoet stijgt en wel volgens de volgende tabel: 

             geen coach (code 1b) en/of assistent-scheidsrechter (code 1a) aanwezig: 
               1 t/m 10 keer per voorval        € 10,-- 
             11 t/m 20 keer per voorval        € 12,-- 
             21 keer of meer per voorval        € 14,--      
 
2.  Niet dragen aanvoerdersband (artikel 5-14, lid c)  

Per keer          €   5,--.  
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3. Geen reserveshirt doelman aanwezig artikel 5-14, lid d). 

Per keer          €     5,--  
 
4. Inspelen als er nog een wedstrijd gaande is (artikel 5-18, lid a). 

Per keer          €   25,--  
   

5. Het afmelden voor een wedstrijd (artikel 5-3, lid d). 
Niet c.q. niet tijdig afmelden voor een wedstrijd     € 100,-- 

             (Daarbij nog de kosten van het alsnog spelen ad € 50,--) 
 Het tijdig afmelden voor een wedstrijd      €   50,-- 
             (Daarbij nog de kosten van het alsnog spelen ad € 50,--)  
 Als een wedstrijd naar het oordeel van de wedstrijdsecretaris 
 niet ingedeeld behoeft te worden omdat deze niet relevant is voor 
 de standenlijst dan worden geen kosten voor het alsnog spelen 
 in rekening gebracht.  
 
6. Het spelen met een ongerechtigde speler (artikel 6-4, lid a)    €  50,-- 
             Dit is exclusief de straf op grond van het Algemeen Reglement. 
              
7. Shirts met rugnummers (artikel 5-14, lid b).     €  25,--·  
 Vanaf het seizoen 2011-2012 is het spelen met shirts voorzien van een  
 duidelijk leesbaar rugnummer verplicht. 
 
8. Boetes, opgelegd door de KNVB. 
  De boetes die de KNVB in rekening brengt worden voor het volle bedrag 
 doorberekend aan het betreffende team c.q. speler.  

  
     Veghel, 01 augustus 2022. 
     Het bestuur. 
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