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1. Algemeen
1.1. Er wordt gespeeld volgens de KNVB spelregels.
1.2. Leden van de ZVV De Smeltkroes zijn verplicht de statuten en
reglementen van de vereniging, de besluiten van het bestuur en de
organen van dit bestuur, alsmede de spelregels, zoals die door de
KNVB zijn vastgelegd, te kennen en na te leven.
1.3. Informatievoorziening:
a. Door het bestuur wordt jaarlijks het programma vastgesteld.
Tevens worden de tijdsduur van de wedstrijden en de promotie- en
degradatieregelingen vastgesteld.
b. Voornoemde en alle andere informatie van het bestuur zal aan de
contactpersonen van alle teams worden doorgegeven, die
vervolgens de andere leden van hun team op de hoogte dienen te
brengen.
c. Alle informatie zal via de website www.zvb-maarheeze.nl worden
gepubliceerd.
d. Tevens zal alle informatie op het publicatiebord in de Smeltkroes
worden opgehangen.
1.4. In principe worden er geen wedstrijden verzet. In geval van
veronderstelde overmacht beslist het bestuur.
1.5. Naast het kampioenschap en de beker wordt er ook gestreden om de
topscoordersprijs.
1.6. Het bestuur is bevoegd om buiten de vaste afdrachten om een bedrag
tot € 1500,-- te gebruiken zonder hiervoor een algemene
ledenvergadering te beleggen, welk bedrag uiteraard nadien te
verantwoorden is op de jaarlijks vergadering.
1.7. Jaarlijks zal een kascontrole worden uitgevoerd door een
kascontrolecommissie, bestaande uit 2 leden (vertegenwoordigers
van 2 verschillende teams). Tijdens de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering wordt deze kascontrolecommissie samengesteld.
1.8. Uitbetaling van scheidsrechters geschiedt halfjaarlijks.
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2. Lidmaatschap
2.1. Een lid mag slechts aan wedstrijden deelnemen, indien dit lid:
a. Tenminste 15 jaar oud is én aan zowel de KNVB als de vereniging
is opgegeven én aanvaard is als lid van het team waarvoor hij aan
wedstrijden deel wenst te nemen.
b. Niet is geschorst, dan wel is uitgesloten van deelname
overeenkomstig de betreffende bepalingen van het tuchtreglement
amateurvoetbal.
c. Voor coaches en grensrechters bedraagt de minimumleeftijd 16
jaar.
d. Voor tijdwaarnemers en scheidsrechters geldt dat deze minimaal
18 jaar oud dienen te zijn.
2.2. Elk lid moet worden aangemeld bij het secretariaat. Een speler is
slechts speelgerechtigd als aan de voorwaarden, zoals beschreven in
lid 1 van dit artikel, is voldaan.
2.3. Aanmeldingen / wijzigingen van leden mogen alleen door de bij het
bestuur bekende contactpersonen geschieden.
2.4. Volgende uit het in artikel 7 van de statuten van de ZVV De
Smeltkroes vastgelegde, kan het bestuur overgaan tot een eenzijdige
opzegging van het lidmaatschap, al dan niet met onmiddellijke ingang.
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3. Verplichtingen leden en teams
3.1. Een team bestaat uit maximaal 5 spelers, waarvan er een de doelman
dient te zijn. Verder een coach, een grensrechter en maximaal 6
wisselspelers.
3.2. Wedstrijdvoorwaarden:
a. Een wedstrijd moet aanvangen met tenminste 4 spelers per team,
waaronder een doelverdediger.
b. Wanneer tijdens een wedstrijd het aantal spelers van een team
onder 2 komt, wordt de wedstrijd gestaakt.
c. Zodra aan een of meer van de in lid 2 genoemde voorwaarden niet
(meer) voldaan kan worden, zal artikel 6 lid 6 van dit reglement in
werking treden.
3.3. Teambegeleiders:
a. Naast een coach dient het team ook een grensrechter te hebben.
Ontbreekt een van beiden of voldoet een van hen beiden niet aan
de in artikel 2 lid 1 sub c&d vermelde voorwaarden, dan zal artikel 6
lid 3 van dit reglement in werking treden.
b. Het is een coach niet toegestaan om mee te spelen in of als
grensrechter dienst te doen bij een wedstrijd waarbij hij als coach
op het wedstrijdformulier is opgegeven. Hierbij dient opgemerkt te
worden, dat er per speelhelft gewisseld kan worden.
3.4. Ieder team is verplicht een reserve keepersshirt op de wisselbank
beschikbaar te hebben.
3.5. Wanneer twee teams eenzelfde, of een door de scheidsrechter
moeilijk van elkaar te onderscheiden, kleur shirt dragen, dient het
team dat in het programma als eerste staat vermeld, door het bestuur
beschikbaar gestelde hesjes te dragen.
3.6. Een van de spelers van het team moet in het veld als aanvoerder
worden aangewezen en dient herkenbaar te zijn aan het dragen van
een band, welke in kleur afwijkt van die van het tenue, om de rechter
bovenarm.
3.7. Een speler die niet op tijd aanwezig is, dient zich voor hij aan de
wedstrijd deel kan nemen, te melden bij de tijdwaarnemer.
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4. Materiaal
4.1. Wedstrijdmateriaal:
 Het bestuur van de ZVV De Smeltkroes draagt er zorg voor, dat
het speelveld en het materiaal voldoen aan de voorschriften,
zoals deze zijn vastgelegd in de spelregels.
 Er mag alleen gespeeld worden met door de ZVV De Smeltkroes
beschikbaar gestelde ballen.
4.2. Het bestuur draagt er zorg voor, dat tijdens de wedstrijden een
verbandtrommel voor onmiddellijk gebruik aanwezig is bij het
speelveld en dat er een brancard in de nabije omgeving klaarstaat.
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5. De strafcommissie
5.1. De strafcommissie bestaat uit 3 leden, welke door het bestuur
benoemd worden.
5.2. In geval van een veldverwijzing (directe rode kaart) of staken van een
wedstrijd, dienen de volgende partijen een (bij de tijdwaarnemer
aanwezig) strafformulier in te vullen en binnen 24 uur aan de
strafcommissie te overhandigen:
a. Scheidsrechter
b. Tijdwaarnemer
c. Aanvoerder betrokken partij
d. Aanvoerder tegenpartij
e. Betrokken speler
De tijdwaarnemer draagt er zorg voor, dat alle partijen een
strafformulier ontvangen.
5.3. Een speler, die uit de zaal verwijderd is, is per direct voor de
eerstvolgende wedstrijd geschorst.
5.4. De strafcommissie zal binnen 3 dagen schriftelijk alle partijen op de
hoogte stellen van de strafzaak en aangeven wanneer de uitspraak
zal volgen. Deze uitspraak zal uiterlijk binnen twee weken na het
incident zijn.
5.5. De uitspraak van de strafcommissie zal zo spoedig mogelijk schriftelijk
aan de contactpersonen van de teams worden medegedeeld. Indien
noodzakelijk zal eventueel op voorhand al telefonisch contact worden
opgenomen.
Tevens zal een afschrift in de zaal aanwezig zijn bij de wedstrijdtafel,
zodat ook de scheidsrechters op de hoogte zijn.
5.6. Door de strafcommissie geschorste spelers mogen gedurende de
schorsing op geen enkele wijze deelnemen aan wedstrijden, dus ook
niet als grensrechter of coach.
5.7. Tegen uitspraken van de strafcommissie is geen beroep mogelijk.
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6. Straffen en boetes.
6.1. Indien een speler door de scheidsrechter uit de zaal verwijderd wordt,
voor de duur van de wedstrijd, dient de strafcommissie zich zo
spoedig mogelijk (binnen twee weken) over deze zaak te buigen.
6.2. Een speler, die uit de zaal verwijderd wordt, is tot het moment van
uitspraak van de strafcommissie geschorst en dus niet
speelgerechtigd.
6.3. Indien een team niet beschikt over een grensrechter wordt de
volgende boete opgelegd: € 5,-- per geval
6.4. Nota’s aan teams dienen binnen de op de nota vermelde datum te
worden voldaan. Indien er binnen deze termijn niet is voldaan, volgt
een herinnering met een nieuwe betaaltermijn. Wordt binnen deze
termijn ook niet betaald, dan volgt een speelverbod voor het
desbetreffende team.
6.5. Het niet aanwezig zijn van minimaal één representant per team op een
vergadering, resulteert in een boete voor het afwezige team met een
bedrag van:
€ 50,-6.6. Indien een team niet op komt dagen (meer dan 15 minuten na
aanvangstijd) of niet over voldoende spelers beschikt, gelden de
volgende sancties:
wedstrijd verloren met 0-5
een boete van: € 50,-6.7. Afmelden van een team voor een wedstrijd dient uiterlijk de zondag
voor de desbetreffende wedstrijd (voor 18:00 uur) te gebeuren. In dat
geval ontvangt het team geen boete, maar is de wedstrijd wel verloren
met 0-5.
6.8. Drie maal te laat of helemaal niet op komen dagen in één seizoen
betekent uitsluiting van het team, met terugwerkende kracht. Dit houdt
in, dat alle door dit team gespeelde wedstrijden als niet gespeeld
worden beschouwd.
6.9. Indien een team een niet speelgerechtigde speler opstelt, gelden de
volgende sancties:
wedstrijd verloren met 0-5
een boete van:
€ 50,-6.10. In mindering gebrachte punten naar aanleiding van wedstrijden tegen
een later uitgesloten team blijven gehandhaafd.
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7. Slotbepalingen
7.1. In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist
het bestuur. Protesten hiertegen zijn niet mogelijk.
7.2. Het bestuur van de ZVV De Smeltkroes wenst al haar leden een
succesvol en gezellig seizoen toe.
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