Aan de leden:
Het bestuur heeft voor aanvang van het seizoen 2011-2012 het boetesysteem
geëvalueerd en moeten besluiten dat alle boetes gehaald in officiële wedstrijden, m.i.v.
1 augustus 2011 voortaan betaald moeten worden door de overtreder zelf. Deze
maatregel is noodzakelijk omdat de vereniging een steeds groter bedrag aan boetes
moet overmaken naar de KNVB. Zie hieronder het boetereglement.
BOETEREGLEMENT
Algemeen
Wekelijks ontvangt de vereniging van de KNVB een overzicht van individuele tuchtzaken en
verenigingstuchtzaken. Op het overzicht individuele tuchtzaken staat per lid de aard van de
tuchtzaak en de administratiekosten die daar aan zijn verbonden. Deze administratiekosten
worden direct ten laste gebracht in de rekening-courant van onze vereniging en de
vereniging gaat deze nu doorbelasten aan het betreffende lid.
Op het overzicht verenigingstuchtzaken staan tuchtzaken vermeld die niet aan een
individueel lid kunnen worden toegewezen. Het bestuur beslist per geval of deze zaken
moeten worden doorbelast of niet.
Enkele voorbeelden van boetes zijn:
Individuele: Gele en rode kaarten,
Vereniging: het niet opkomen als team bij wedstrijden, het staken van de wedstrijd, het niet
(tijdig) inleveren van de wedstrijdformulieren, het niet (tijdig) inleveren van verweerschriften.
De hoogte van de boete of administratiekosten is afhankelijk van de ernst van de overtreding
en wordt door de KNVB vastgesteld. Als uitgangspunt geldt vanaf heden te alle tijde: de
overtreder betaalt!
Dat wil zeggen dat het lid of het elftal de boete zal moeten betalen.
Betaling & Betalingstermijn
Zodra het KNVB overzicht is ontvangen worden de opgelegde boetes doorbelast aan de
desbetreffende leden middels een nota. De betaling van deze nota dient uiterlijk binnen 30
dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Niet betaalde boetes zullen afgehandeld worden
volgens dezelfde voorwaarden als bij de contributie betaling. Niet betalen = Niet spelen.
Schorsing
Het bestuur behoudt, in het geval van niet betalen, altijd het recht tot schorsing van het
desbetreffende lid op ieder moment.
Beroepsprocedure
Indien een lid het niet eens is met de door de KNVB opgelegde boete kan hij/zij daar tegen in
beroep gaan (bijvoorbeeld rode kaart). Ook alle kosten die voortvloeien uit een
beroepsprocedure zullen aan het betreffende lid worden doorbelast.
Boetereglement
Het boetereglement wordt jaarlijks bij aanvang van het seizoen opnieuw vastgesteld.

