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Recreatief reglement Zaalvoetbal Vereniging Erp 

 
1.     Van toepassing zijn de spelregels van de KNVB. Het bestuur behoudt zich het recht  

         voor deze spelregels te wijzigen. 
 
2.     In de sporthal dienen de aanwijzingen, gegeven door de zaalbeheerder of 
        bestuursleden van Z.V.E. stipt te worden opgevolgd. Klachten welke ter zake bij het bestuur   
        worden ingediend kunnen boetes c.q. royering tot gevolg hebben. 
 
3.     Wanneer door leden van Z.V.E. voor, tijdens of na afloop van wedstrijden in de 
        sporthal schade wordt aangericht, zal het team waartoe deze leden behoren voor de schade  
        aansprakelijk worden gesteld. 
 
4.     In de sporthal dienen zaalvoetbalschoenen dan wel gelijkwaardig schoeisel te worden gedragen. 

Dit geldt ook voor de coaches en grensrechters. Er zijn ook hoezen om over de gewone 
schoenen te dragen beschikbaar en verplicht.  

 
5.     Het bestuur van Z.V.E. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verloren gaan of 
        beschadigen van persoonlijke eigendommen van leden en / of toeschouwers. 
 
6.      Het bestuur van Z.V.E. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen e.d. of de 
         gevolgen daarvan voor haar leden, welke voortvloeien uit deelname aan wedstrijden 
         georganiseerd door Z.V.E. 
 
7.     Elk team dat aan de Z.V.E. competitie deelneemt dient ruim voor aanvang van de competitie een 

ledenlijst in te leveren waarop tenminste 8 speelgerechtigde leden worden vermeld, (exclusief 
coaches en lijnrechter). 

 
8.     Nieuwe leden kunnen zich voor de lopende competitie aanmelden, (kosten per lid € 10,- ). 
        Nieuwe leden zijn speelgerechtigd als het pasje in de map zit. Nieuwe Z.V.E. leden melden 
        zich aan middels het formulier volledig in te vullen dat te downloaden is op onze website.       
        Verantwoordelijkheid voor het betalen van de geldende contributie ligt bij de teams. 
 
9.     Het competitieprogramma wordt vastgesteld door het bestuur van Z.V.E. 
        Wijzigingen kunnen in het algemeen niet worden aangebracht i.v.m. de huur van de 
        accommodatie. Verplaatsen van wedstrijden is alleen mogelijk als aan een aantal voorwaarden is 
        voldaan. Is dit door welke reden dan ook niet gebeurd, dan zal het team dat 
        verantwoordelijk is voor het niet doorgaan van de wedstrijd een boete van € 60,00 opgelegd 
        krijgen. Tevens gaat de wedstrijd met 3 – 0 verloren en zullen 3 winstpunten in mindering worden  
        gebracht. Het team dat wil ruilen dient dit tijdig te melden aan de wedstrijdleiding, en dient een 
        door alle betrokken contactpersonen ondertekend ruilformulier tenminste 14 dagen voor de 
        competitiedatum in te leveren bij de competitieleider. Kosten die voortvloeien uit het verplaatsen     
        van wedstrijden komen uiteraard voor rekening van het team dat wil ruilen. 
        Voorafgaand aan het seizoen krijgen teams de gelegenheid om maximaal 2 verhinderingen door      
        te geven (naast de vrijdagen die niet in het programma opgenomen zijn). 
 
10.   Elk team dient minimaal 4 speelgerechtigde spelers op het speelveld te hebben gedurende de 
        gehele wedstrijd. Indien een team niet binnen 15 minuten na de vastgestelde aanvangstijd tot 
        het spelen van de wedstrijd gereed is, krijgt dat team € 60,00,-  boete, verliest de wedstrijd met  
        3– 0 en worden 3 winstpunten in mindering gebracht. 
        Indien er tijdens de wedstrijd spelers uitvallen (bijvoorbeeld door blessures of straffen) en het        
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        aantal spelers op het speelveld is minder dan 3 dan wordt de wedstrijd gestaakt en zal de op dat     
        moment bekende stand gelden als eindstand van deze wedstrijd. De wedstrijd zal niet worden    
        overgespeeld.  
        Bij overmacht, te bepalen door het bestuur, kan van het bovenstaande worden afgeweken. 
 
11.  Teams die per seizoen, zonder geldige reden (te bepalen door het bestuur) 2x niet voor een     
       wedstrijd komen opdagen, worden direct uit de competitie genomen en alle uitslagen van het     
       desbetreffende team zullen worden geschrapt. Uiteraard zal wel aan de financiële verplichting     
       voldaan moeten worden (openstaande rekeningen / boetes). Als een team aan het einde van het     
        seizoen stopt en dus niet deelneemt aan het daaropvolgende seizoen zullen de boetes van het    
        gespeelde seizoen nog voldaan moeten worden. 
 
12.   Elk team zorgt voor een coach die niet jonger mag zijn dan 16 jaar en lid moet zijn van de KNVB. 
        Overtreding van deze regel wordt bestraft met een boete van € 5,00. 
         
13.   Elk team zorgt voor een lijnrechter die niet jonger mag zijn dan 16 jaar en lid moet zijn van de  
        KNVB. Overtreding van deze regel wordt bestraft met een boete van € 15,00. 
 
14.   Ingeval beide teams hetzelfde kleur shirt hebben, of wanneer deze volgens de 
        scheidsrechter te weinig verschillen, zal het eerste in het programma genoemde team een 
        voldoende afwijkend tenue moeten dragen. Indien nodig worden hesjes beschikbaar gesteld door  
        de vereniging die gedragen zullen worden door de thuisspelende partij in het programma. 
 
15.   De competitiewedstrijden staan onder leiding van een door het bestuur van Z.V.E. aangewezen 
        KNVB - zaalvoetbalscheidsrechter. Beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend. Protesten 
        zijn niet mogelijk.  
 
16.   Indien bij een wedstrijd geen scheidsrechter is op komen dagen en er geen andere KNVB 
        zaalvoetbalscheidsrechter aanwezig is die bereid is de wedstrijd te leiden, dan moet de wedstrijd     
        toch doorgaan. In voorkomend geval zal na overleg of loting een lid van een der teams worden     
        belast met de leiding van de wedstrijd. De beide aanvoerders tekenen voor aanvang van de     
        wedstrijd voor akkoord op het wedstrijdformulier. Het team dat verantwoordelijk is voor het niet     
        doorgaan van de wedstrijd zal door het bestuur worden bestraft met een nader te bepalen    
        geldboete en één of meerdere winstpunten in mindering. 
 
17.  Overschrijving tijdens de lopende competitie van leden van een Z.V.E. team naar een ander 
       Z.V.E. team is niet mogelijk. 
       Aanmelding van een lid van een oud team dat in gebreke is gebleven t.a.v. de financiële 
       verplichtingen dient de boete van dit team te voldoen met een maximum van € 50,-. 
 
18.   De beide aanvoerders zijn verplicht vóór aanvang van de wedstrijd 1 ingevuld wedstrijdformulier 
        in te leveren bij de tijdwaarnemer. Na de wedstrijd vermeldt de tijdwaarnemer de uitslag op het 
        formulier, alsmede eventuele bijzonderheden, waarna dit moet worden ondertekend door beide 
        aanvoerders, de scheidsrechter en de tijdwaarnemer (of eventueel iemand van het bestuur). 
 
19.   Indien er sprake is van definitief uit het veld zenden van spelers, coaches of grensrechters, of 
        van plaatsgevonden onregelmatigheden, worden rapporten opgemaakt door: 

- de scheidsrechter; 
- de tijdwaarnemer; 
- de betreffende speler en eventueel de tegenspeler waarop de overtreding is gemaakt 

        De teams dienen gebruik te maken van het door het bestuur beschikbaar gestelde formulier en 
        dit binnen 2 dagen volledig ingevuld en ondertekend in te leveren bij de secretaris.  
        Per geval dient een apart formulier te worden ingevuld. 
 
20.   Strafzaken worden door de tuchtcommissie van de KNVB behandeld en beslissingen die hieruit 
        voortvloeien zijn bindend.  
        Beroep aantekenen is alleen mogelijk middels de door de KNVB voorgeschreven procedure. 
 
21.   De persoon waarvoor strafrapport formulieren zijn opgemaakt (na het ontvangen van een directe     
        rode kaart) zal de toegang tot de zaal worden ontzegd en is automatisch de eerstvolgende     
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        wedstrijd geschorst. Als de uitslag van de tuchtcommissie voor de volgende te spelen wedstrijd     
        nog niet bekend is dan is deze weer speel gerechtigd tot de uitslag van de tuchtcommissie is     
        ontvangen. 
 
22.   Indien aan een wedstrijd een niet speelgerechtigde speler heeft deelgenomen, wordt het 
        betreffende team bestraft met een geldboete. De tuchtcommissie van de KNVB zal sanctioneren  
        overeenkomstig het reglement wedstrijden amateurvoetbal. 
 
23.   Indien meerdere deelnemers , behorende tot hetzelfde team, zich onbehoorlijk of onsportief        
        gedragen, dan kan dat team van verdere deelname aan de competitie worden uitgesloten zonder 
        dat restitutie van het inschrijfgeld plaatsvindt.  
        Ook wanneer een team zich terugtrekt tijdens de competitie volgt geen restitutie van het        
        inschrijfgeld. Ditzelfde geldt wanneer een team na inschrijving alsnog besluit niet aan de 
        competitie deel te nemen. 
 
24.   Komen 2 teams met een gelijk aantal punten voor een zekere titel in aanmerking, dan spelen 
        deze teams een beslissingswedstrijd. 
        Voor promotie of degradatie kandidaten wordt eerst naar punten gekeken, dan naar doelsaldo  
        dan naar onderling resultaat, is dit gelijk dan volgt er een beslissingswedstrijd. 
 
25.   Elk lid van Z.V.E. is op de hoogte van de statuten en reglementen van Z.V.E. en dient zich 
        hieraan te houden. 
 
26.   Overige boetes seizoen: 
 

- niet volledig invullen wedstrijdformulier  € 5,- 
- geen coach      € 5,- 
- geen lijnrechter     €15,- 
- geen aanvoerdersband                   € 5,- 
- geen reserveshirt voor de keeper                 € 5,- 
- strafzaak per geval     € 40,- 
- geen uniforme tenues                   € 5,- 
- overige onregelmatigheden:   boetes worden vastgesteld door het 

bestuur 
 

27.   Elk team dient op de ledenvergadering en op de vergadering voor contactpersonen 
        vertegenwoordigt te worden door minimaal 1 lid van het team. Wanneer hieraan niet wordt  
        voldaan zal een boete van € 20,00 in rekening worden gebracht. 
 
28.   Alle nota’s die door een team dat deelneemt aan de ZVE zaalvoetbalcompetitie betaald dienen te 
        worden, dienen voor het overschrijden van de gestelde tijdslimiet betaald te worden. 
        Bij het overschrijden van de gestelde tijdslimiet zal een boete van  € 50,- in rekening worden 
        gebracht. 
        Bij het overschrijden van de gestelde tijdslimieten met meer dan een maand zullen 3 punten in 
        mindering worden gebracht bij het betreffende team. 
        Bij het stelselmatig blijven overschrijden van de gestelde tijdslimieten zal het betreffende team 
        uitgesloten worden van deelname aan de ZVE zaalvoetbalcompetitie.   
 
30.   In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Z.V.E. 


