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1

Inleiding

De ontwikkeling van de digitalisering gaat steeds verder. Ook de KNVB blijft hier niet in achter. De
afgelopen twee jaren heeft u als vereniging diverse nieuwe instrumenten gekregen om het “besturen”
van de vereniging te vergemakkelijken of om u als KNVB official uw functie(s) uit te kunnen laten
oefenen.
De KNVB staat op diverse manieren in contact met de verenigingen en officials. Om enige
duidelijkheid te verschaffen waar iedereen nu welke informatie kan vinden, hebben wij dit voor u op
een rij gezet. Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, dan horen wij dat graag via
west1@knvb.nl
1. Website KNVB.nl/West1: Leidend voor alle informatie van district West I is de website
www.knvb.nl/west1.
2. KNVB Sportlink Clubapplicatie: Alles over programma’s, uitslagen en standen kunt u vinden
in de KNVB Sportlink Clubapplicatie. Verenigingen hebben hier vele extra mogelijkheden om
hun wedstrijdprogramma’s te optimaliseren. Daarnaast kunnen de verenigingen informatie
over tuchtzaken, overschrijvingen e.d. in de KNVB Sportlink Clubapplicatie vinden. Het up-todate houden van het complete ledenbestand is ook onderdeel van de KNVB Sportlink
Clubapplicatie
3. Website voetbal.nl: Alles over programma’s, uitslagen en standen voor leden van de KNVB
en overige geïnteresseerden van het amateurvoetbal.
4. Overige Post: Via e-mail brengen wij de belangrijkste berichten bij de verenigingen onder de
aandacht die eveneens op www.knvb.nl/west1 staan gepubliceerd. U kunt deze informatie
naar maximaal 10 willekeurige e-mailadressen doorsturen. De gewenste doorstuuradressen
aan dit abonnement beheert u zelf via het abonnement Overige Post (Veld / Zaal /
Wedstrijdofficials. Meer informatie met betrekking tot het lezen van de berichten in Sportlink
Club / het Official Portaal kunt u vinden in de handleiding KNVB mail.
5. Algemene Berichten: Het bulletin Algemene Berichten wordt iedere eerste donderdag van de
maand verstuurd naar de verenigingen en officials van de KNVB. Ook de doorstuuradressen
voor het abonnement Algemene Berichten beheert u zelf beheren zie handleiding KNVB mail.
6. Downloads&Documenten: Naslagwerken zoals het bewaarnummer, reglementenbundels,
eindstanden oude seizoen en diverse brochures zijn te vinden in de online bibliotheek. Meer
informatie over de online bibliotheek kunt u vinden op www.knvb.nl  Kennis&services 
Online bibliotheek.
7. Papieren post: Met de komst van alle bovenvermelde digitale toepassingen heeft u
waarschijnlijk gemerkt dat de papieren post die u bereikt minimaal is geworden. Momenteel
wordt er hard gewerkt aan de mogelijkheid om ook individuele post digitaal aan u te kunnen
verstrekken. Dan kan de papieren post nog verder worden afgebouwd.
8. Bijeenkomsten: Gedurende het seizoen zal de KNVB diverse themabijeenkomsten
organiseren om in contact te blijven met de verenigingen en official. Dit om de goede
samenwerking te behouden. Deze bijeenkomsten zullen steeds doelgroepspecifieker en meer
praktijkgericht worden, zodat het aanbod aansluit bij de wensen van de verenigingen en
officials.
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Regelmentwijzigingen

Algemene vergadering amateurvoetbal
In de algemene vergadering amateurvoetbal van 28 mei jl. zijn de volgende
reglementswijzigingen aangenomen. De wijzigingen gaan in op 1 juli 2011. Alleen de
gewijzigde artikelleden (gewijzigde tekst vetgedrukt) zijn opgenomen.
REGLEMENT AMATEURVOETBAL
Artikel 3 – Bestuur amateurvoetbal
1. Het bestuur amateurvoetbal bestaat uit maximaal negen personen, te weten:
a. drie leden, zijnde het dagelijks bestuur, waarin zitting hebben:
1. de voorzitter;
2. de vice-voorzitter;
3. de penningmeester;

b. zes algemene leden, zijnde tevens districtsvoorzitters.
2. De leden van het dagelijks bestuur amateurvoetbal worden ieder afzonderlijk
schriftelijk kandidaat gesteld door ten minste vijf afgevaardigden amateurvoetbal
en worden in functie gekozen door de stemgerechtigde leden van de algemene
vergadering amateurvoetbal.
3. a. Het bestuur amateurvoetbal verdeelt onderling de landelijke portefeuilles, waartoe in ieder
geval behoren:
- ondersteuning clubbesturen;
- veldvoetbal;
- zaalvoetbal;
- voetbaltechnische zaken;
- scheidsrechterszaken;
- sportiviteit en respect.
b. Een landelijk portefeuillehouder is tevens voorzitter van de met zijn portefeuille
corresponderende hoofdcommissie.
4. a. Een door de districtsvergadering van zijn district gekozen districtsvoorzitter wordt door de
vertrouwenscommissie, zoals genoemd in artikel 7 lid 2 onder b, kandidaat gesteld als
algemeen lid van het bestuur amateurvoetbal. De benoeming van een algemeen lid van het
bestuur amateurvoetbal geschiedt door de algemene vergadering amateurvoetbal.
b. Indien de algemene vergadering amateurvoetbal niet tot benoeming van de onder a
bedoelde kandidaat overgaat, is de desbetreffende districtsvoorzitter ontheven uit zijn
functie als districtsvoorzitter en dient
- de vertrouwenscommissie een nieuwe kandidaatstelling te organiseren;
- de districtsvergadering een nieuwe voorzitter te kiezen;

- de vertrouwenscommissie deze nieuwe voorzitter als nieuwe kandidaat
voor het lidmaatschap van het bestuur amateurvoetbal te stellen.
5. Op voordracht van een districtsvergadering wordt de vice-voorzitter van een
district door de districtsvergadering bindend kandidaat gesteld als
plaatsvervangend lid van het bestuur amateurvoetbal. De plaatsvervanging
geldt niet ten aanzien van de landelijke portefeuille, die is toegekend aan het
te vervangen lid van het bestuur amateurvoetbal. De benoeming als
plaatsvervangend lid van het bestuur amateurvoetbal geschiedt door de algemene
vergadering amateurvoetbal. Het hiervoor bepaalde in lid 4 onder b is van
overeenkomstige toepassing.
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6. Het bestuur amateurvoetbal wordt ambtelijk bijgestaan door de directeur
amateurvoetbal.
Artikel 7 – Districtsbestuur
2. a. De voorzitter van een districtsbestuur wordt na schriftelijke kandidaatstelling in functie
gekozen door de stemgerechtigde leden van een districtsvergadering.
b. De kandidaatstelling geschiedt door een vertrouwenscommissie die naast de directeur
amateurvoetbal en de districtsmanager van het desbetreffende district als adviserende
leden, op voordracht van de desbetreffende organen, bestaat uit:

- een lid van het dagelijks bestuur amateurvoetbal;
- een lid van het dagelijks bestuur van het district;
- een lid van de algemene vergadering amateurvoetbal, afkomstig uit het
desbetreffende district;
- een lid van de districtsvergadering.
REGLEMENT WEDSTRIJDEN AMATEUR VELDVOETBAL
Artikel 9 - Voorwaarden voor het deelnemen aan wedstrijden

1. Een speler, mede te verstaan een speler uit de eredivisie vrouwen, mag slechts
aan wedstrijden uitgeschreven of goedgekeurd door het desbetreffende bestuur
deelnemen, indien:
b. hij, voor zover hij elf jaar of ouder is en hij niet uitkomt in de competitie van de
E- en F-pupillen, in het bezit is gesteld van een door het districtskantoor
uitgegeven geldige, persoonlijke spelerspas en
Artikel 26 – Wedstrijdformulieren
2. a. De aanvoerder van een bij een wedstrijd betrokken elftal, dan wel een door
hem aangewezen andere functionaris van de vereniging, is verplicht voor
aanvang van die wedstrijd het wedstrijdformulier, te voorzien van de volgende
gegevens:
- naam, voorletter(s), relatienummer en rugnummer van de spelers, onder wie
de alsdan aanwezige wisselspelers met een maximum van zeven, van zijn
elftal;
- naam, voorletter(s) en relatienummer van de assistent-scheidsrechter;
- naam, voorletter(s) en relatienummer van de trainer/coach;
- naam, voorletter(s) en relatienummer van de wedstrijdcoördinator.
Na invulling van de gegevens ondertekent de aanvoerder het wedstrijdformulier
en overhandigt hij dit formulier aan de scheidsrechter.
b. In afwijking van het onder a bepaalde dienen bij wedstrijden in de
competitieklassen die voor aanvang van het seizoen door het bestuur
amateurvoetbal zijn aangewezen voor dopingcontroles, op het
wedstrijdformulier voor aanvang van de wedstrijd in ieder geval de gegevens
van de wisselspelers, minimaal drie en maximaal zeven, te worden ingevuld.
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8. De in het programma eerstgenoemde vereniging is verplicht het door de
aanvoerder van haar elftal ontvangen originele wedstrijdformulier toe te zenden
aan het bondsbureau of het districtskantoor dat de desbetreffende competitie
organiseert. Het originele wedstrijdformulier moet binnen drie werkdagen na de
dag waarop de wedstrijd is gespeeld in het bezit zijn van het bondsbureau of het
districtskantoor. Onverminderd het bepaalde in de vorige twee volzinnen, dient,
ingeval vermoed wordt dat sprake is van een excessieve overtreding zoals
bedoeld in artikel 25 lid 3 onder a van het Reglement Tuchtrechtspraak
Amateurvoetbal en/of indien een overtreding met een directe rode kaart is
bestraft, het originele wedstrijdformulier of een kopie hiervan, uiterlijk de eerste
werkdag na de dag waarop de wedstrijd is gespeeld vóór 12.00 uur in het bezit te
zijn van het bondsbureau of het desbetreffende districtskantoor. Toezending
kan in dat geval per telefax of via elektronisch berichtenverkeer plaatsvinden.
Artikel 27 - Spelerspas

1. Een geldige, persoonlijke spelerspas dient voor aanvang van iedere wedstrijd
getoond te worden aan de scheidsrechter. De scheidsrechter controleert in het
bijzijn van de aanvoerders van de beide elftallen de gegevens op het
wedstrijdformulier aan de hand van de spelerspassen.
Artikel 32 – Rapportformulieren
1. In de gevallen, genoemd in artikel 26 lid 3 onder e, f en g en lid 4 van dit reglement, tenzij aan
betrokkene een waarschuwing is gegeven als bedoeld in artikel 89 van het Reglement
Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal en voorts in die gevallen waarin de scheidsrechter dit nodig
oordeelt, moet aan het districtskantoor of het bondsbureau dat de desbetreffende competitie
organiseert gerapporteerd worden door de:
a. scheidsrechter;
b. assistent-scheidsrechters, aangesteld overeenkomstig artikel 24 van dit reglement;
c. degene aan wie een overtreding is tenlastegelegd, tenzij hij afziet van verweer;
d. bij de ongeregeldheden betrokken speler(s) van de tegenpartij en/of coach(es);
e. bij de ongeregeldheden betrokken verenigingsbesturen;
f. rapporteur;
g. waarnemer;

h. andere door de scheidsrechter aan te wijzen personen.
2. a. De rapporten genoemd in lid 1 moeten uiterlijk binnen drie werkdagen na de dag waarop de
wedstrijd is gepeeld in bezit van het desbetreffende districtskantoor of bondsbureau zijn.
b. Indien ingevolge artikel 59 lid 3 van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal de
verkorte procedure van toepassing is, dienen de rapporten genoemd in lid 1 de eerstvolgende
werkdag na de wedstrijd in bezit van het desbetreffende districtskantoor of bondsbureau te
zijn. Toezending kan in dat geval per telefax of via elektronisch berichtenverkeer plaatsvinden,
met onmiddellijke bevestiging via nazending per gewone post.
c. Ingeval een overtreding met een directe rode kaart is bestraft dienen de rapporten genoemd in
lid 1 onder a en, indien aanwezig, b van dit artikel uiterlijk de eerstvolgende werkdag na de dag
waarop de wedstrijd is gespeeld vóór 12.00 uur in het bezit te zijn van het desbetreffende
districtskantoor of bondsbureau. Toezending kan in dat geval per telefax of via elektronisch
berichtenverkeer plaatsvinden. Bij twijfel over de identiteit van de verzender kan nazending per
gewone post worden gelast. Enkel indien hierom verzocht wordt dienen de rapporten genoemd
in lid 1 onder c tot en met h van dit artikel te worden toegezonden aan het desbetreffende
districtskantoor of bondsbureau.
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Artikel 46 – Wedstrijdformulier
1. De aanvoerder van een elftal is verplicht voor aanvang van de wedstrijd het
wedstrijdformulier, te voorzien van de volgende gegevens voor zover van
toepassing:
a. naam, voorletter(s), relatienummer en rugnummer van de spelers en
wisselspelers van het elftal.
b. naam, voorletter(s) en relatienummer van de assistent-scheidsrechter.
c. naam, voorletter(s) en relatienummer van de trainer/coach;
d. naam, voorletter(s) en relatienummer van de leider.
e. naam, voorletter(s) en relatienummer van de wedstrijdcoördinator.
Na invulling van de gegevens ondertekent de aanvoerder het wedstrijdformulier
en overhandigt hij het aan de scheidsrechter.

REGLEMENT WEDSTRIJDEN AMATEUR ZAALVOETBAL
Artikel 9 - Voorwaarden voor het deelnemen aan wedstrijden

1. Een speler mag slechts aan wedstrijden uitgeschreven of goedgekeurd door het
desbetreffende bestuur deelnemen, indien:
b. hij, voor zover hij elf jaar of ouder is en hij niet uitkomt in de competitie van de
E- en F-pupillen, in het bezit is gesteld van een door het districtskantoor
uitgegeven geldige, persoonlijke spelerspas en
Artikel 22 – Wedstrijdformulieren
8. De in het programma eerstgenoemde vereniging is verplicht het door de
aanvoerder van haar team ontvangen originele wedstrijdformulier toe te zenden
aan het districtskantoor of het bondsbureau dat de desbetreffende competitie
organiseert. Het wedstrijdformulier moet binnen drie werkdagen na de dag waarop
de wedstrijd is gespeeld in het bezit zijn van het districtskantoor. Onverminderd
het bepaalde in de vorige twee volzinnen, dient, ingeval vermoed wordt dat
sprake is van een excessieve overtreding zoals bedoeld in artikel 25 lid 3
onder a van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal en/of indien
een overtreding met een directe rode kaart is bestraft, het originele
wedstrijdformulier of een kopie hiervan, uiterlijk de eerste werkdag na de dag
waarop de wedstrijd is gespeeld vóór 24.00 uur in het bezit te zijn van het
desbetreffende districtskantoor of het bondsbureau. Toezending kan in dat
geval per telefax of via elektronisch berichtenverkeer plaatsvinden.
Artikel 23 - Spelerspas

1. Voor aanvang van iedere wedstrijd overhandigt de aanvoerder van het team de
geldige, persoonlijke spelerspassen van de spelers van zijn team aan de
scheidsrechter of, op diens instructie, aan de secretaris-tijdwaarnemer, die in het
bijzijn van de leiders of begeleiders de passen controleert.
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Artikel 28 – Rapportformulieren
1. In de gevallen, genoemd in artikel 22 lid 3 onder c en d en lid 4 van dit reglement moet aan het
districtskantoor of het bondsbureau dat de desbetreffende competitie organiseert
gerapporteerd worden door de:
a. scheidsrechter(s)
b. secretaris-tijdwaarnemer
c. assistent-scheidsrechters, aangesteld overeenkomstig artikel 20 van dit reglement;
d. degene aan wie een overtreding is tenlastegelegd, tenzij hij afziet van verweer;
e. de bij de ongeregeldheden betrokken speler(s) van de tegenpartij en/of coach(es);
f. betrokken verenigingsbesturen;
g. rapporteur;
h. waarnemer;

i. andere door de scheidsrechter of secretaris-tijdwaarnemer aan te wijzen
personen.
2. a. De rapporten als genoemd in lid 1 moeten uiterlijk binnen drie werkdagen na de dag waarop de
wedstrijd is gespeeld in bezit van het desbetreffende districtskantoor of bondsbureau zijn.

b. Indien ingevolge artikel 59 lid 3 van het Reglement Tuchtrechtspraak
Amateurvoetbal de verkorte procedure van toepassing is, dienen de rapporten
als genoemd in lid 1 de eerstvolgende werkdag na de wedstrijd in bezit van het
desbetreffende districtskantoor of bondsbureau te zijn. Toezending kan in dat
geval per telefax of via elektronisch berichtenverkeer plaatsvinden, met
onmiddellijke bevestiging via nazending per gewone post.
c. Ingeval een overtreding met een directe rode kaart is bestraft dienen de
rapporten genoemd in lid 1 onder a en, indien aanwezig, b en c van dit artikel
uiterlijk de eerstvolgende werkdag na de dag waarop de wedstrijd is gespeeld
vóór 24.00 uur in het bezit te zijn van het desbetreffende districtskantoor of
bondsbureau. Toezending kan in dat geval per telefax of via elektronisch
berichtenverkeer plaatsvinden. Bij twijfel over de identiteit van de verzender kan
nazending per gewone post worden gelast. Enkel indien hierom verzocht wordt
dienen de rapporten genoemd in lid 1 onder d tot en met i van dit artikel te
worden toegezonden aan het desbetreffende districtskantoor of
bondsbureau.
Artikel 29 – Het uit de competitie nemen van een team
Toegevoegd wordt een nieuw lid 6:
6. Wordt een team, dat uitkomt in een competitie die is ingedeeld in categorie A bij
bestuursbesluit of tuchtrechterlijke uitspraak uit de competitie genomen, dan heeft
dat tot gevolg dat:
a. het team dat binnen het verband van de vereniging in rangorde direct onder het
verwijderde team staat verder wordt uitgesloten van het behalen van een
periodekampioenschap en periodetitel;
b. het team dat binnen het verband van de vereniging in rangorde direct onder het
verwijderde team staat niet in aanmerking komt voor promotie.
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REGLEMENT TUCHTRECHTSPRAAK AMATEURVOETBAL
Artikel 9 - Taken en bevoegdheden overlegvergaderingen
7. a. De gecombineerde overleg-vergadering tucht- en beroepszaken, gehoord
hebbende het bestuur amateurvoetbal, stelt jaarlijks voor de aanvang van
het seizoen de handleiding vast voor de mate van bestraffing van
administratieve verzuimen, over-tredingen van de wedstrijdbepalingen en van
andere veel voorkomende overtredingen, alsmede voor het verantwoordelijk
stellen van verenigingen.
b. De gecombineerde overleg-vergadering tucht- en beroepszaken beslist
jaarlijks voor de aanvang van het seizoen over de bekendmaking van de
inhoud of een deel van de inhoud van de handleiding.
Artikel 25 – Indeling tuchtzaken
1. Tuchtzaken worden verdeeld in overtredingen, excessieve overtredingen
en administratieve verzuimen.
2. Als overtreding wordt beschouwd elk handelen of nalaten:
a. dat de belangen van de KNVB of een van haar organen en/of de voetbalsport in het algemeen
schaadt;
b. dat in strijd is met
1. een bepaling in de Statuten of de reglementen, of
2. een besluit van een van de organen van de KNVB, of

3. de wedstrijdbepalingen.
3. a. Als excessieve overtredingen worden beschouwd individuele en collectieve
overtredingen, nader gespecificeerd in het overzicht excessen, bestaande uit:
- buitensporig fysiek en/of verbaal geweld jegens een individu of meerdere individuen;
- ernstige bedreiging van een individu of meerdere individuen;
voor, gedurende, dan wel na de wedstrijd.
b. Voor de bestraffing van excessieve overtredingen gelden minimum- en
maximumstraffen.
c. Het overzicht excessen en de minimum- en maximumstraffen worden door de algemene
vergadering amateurvoetbal vastgesteld en maken onverbrekelijk deel uit van dit
reglement.

De leden 3, 4 en 5 worden hernummerd tot 4, 5 en 6.
Artikel 26 – Straffen
1. De straffen, die opgelegd kunnen worden aan natuurlijke personen, zijn:
a. een berisping;
b. een geldboete tot een maximum van € 2.360,- voor personen die niet belangeloos bij de
voetbalsport zijn betrokken;
c. een uitsluiting van ten hoogste tien wedstrijden of voor ten hoogste twee jaar;
d. een ontzegging van het recht tot het uitoefenen van een of meer functies binnen de sectie
amateurvoetbal van de KNVB en/of binnen een onder de sectie amateurvoetbal ressorterende
vereniging als genoemd in artikel 6 lid 2 onder a van de Statuten voor ten hoogste tien
wedstrijden of voor ten hoogste twee jaar;
e. een schorsing voor de duur van ten hoogste tien jaar;
f. het niet mogen bezoeken van een sportaccommodatie in gebruik bij een lid van de KNVB,
toegelaten tot, dan wel ressorterend onder de sectie amateurvoetbal, behoudens in de
uitoefening van zijn beroep, voor de duur van ten hoogste vijf jaar;
g. ontzetting uit het lidmaatschap van de KNVB;

h. een alternatieve straf.
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2. De straffen, die opgelegd kunnen worden aan verenigingen, zijn:
a. een berisping;
b. een geldboete tot een maximum van € 4.540,- voor overtredingen;
c. een geldboete tot een maximum van € 230,- voor administratieve verzuimen;
d. het tot verliezer verklaren van een elftal of team met de uitslag 3-0;
e. het in mindering brengen van winstpunten op de ranglijst van de lopende
competitie en van de desbetreffende periode met een maximum van vijf;
f. het in mindering brengen van winstpunten op de ranglijst van de
volgende competitie en van de desbetreffende periode van de volgende
competitie met een maximum van vijf, met inachtneming van het bepaalde
in artikel 35 lid 2 van dit reglement;
g. het tijdens het seizoen uit de competitie nemen van een elftal of team;
h. het uit de nacompetitie nemen van een elftal of team;
i. het uit een toernooi nemen van een elftal of team;
j. plaatsing in de naast lagere klasse van een elftal of team met ingang van het
volgende seizoen;
k. een schorsing voor de duur van ten hoogste een jaar;
l. ontzetting uit het lidmaatschap van de KNVB.
3. Een berisping of een ontzetting uit het lidmaatschap van de KNVB kan aan
dezelfde betrokkene niet tezamen met een andere straf worden opgelegd.
4. a. Voor een administratief verzuim kan uitsluitend een onvoorwaardelijke
geldboete worden opgelegd.
b. In één uitspraak van een commissie mag het totaal van de boetes, opgelegd
voor administratieve verzuimen, het in lid 2 onder c genoemde maximum niet
overschrijden.
Artikel 35 - Voorwaardelijke straf
1. Van de in artikel 26 genoemde straffen kunnen geheel of gedeeltelijk
voorwaardelijk worden opgelegd:
a. de geldboete;
b. de uitsluiting;
c. de ontzegging van het recht tot het uitoefenen van een of meer functies;
d. het accommodatieverbod;
e. de schorsing;
f. het tijdens het seizoen uit de competitie nemen van een elftal of team;
g. plaatsing in de naast lagere klasse van een elftal of team met ingang van het
volgende seizoen.
2. De in artikel 26 lid 2 onder f genoemde straf kan uitsluitend voorwaardelijk
worden opgelegd.
3. Aan een voorwaardelijk opgelegde straf wordt een proeftijd verbonden van ten
hoogste twee jaar.
4. De proeftijd gaat in op de dag van de uitspraak, tenzij de commissie anders
beslist.
5. a. Opleggen van een voorwaardelijke straf geschiedt altijd onder de voorwaarde
dat betrokkene voor het einde van de proeftijd niet opnieuw een overtreding zal
begaan.
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b. Daarnaast kan een voorwaardelijke straf worden opgelegd onder de bijzondere
voorwaarde dat betrokkene binnen een door de commissie te bepalen termijn
van ten hoogste drie maanden:
i. de door de commissie vastgestelde schade vergoedt;
ii. alsnog voldoet aan een in de Statuten, reglementen of besluiten van
organen van de KNVB vastgestelde verplichting;
iii. voldoet aan enige andere door de commissie te bepalen verplichting.
Artikel 40 – Toepassingsgebied bijzondere bevoegdheden
1. De bijzondere bevoegdheid tot voorlopige schorsing kan alleen gebruikt worden indien vermoed
wordt dat sprake is van een excessieve overtreding zoals bedoeld in artikel 25 lid 3 onder a
van dit reglement en/of indien wegens de vermoedelijk begane overtreding(en) (ingevolge de in
artikel 9 lid 7 onder a van dit reglement genoemde handleiding) kunnen worden opgelegd:
a. uitsluiting voor ten minste zes wedstrijden of voor de duur van ten minste een maand;
b. ontzegging van het recht tot het uitoefenen van een of meer functies voor ten minste zes
wedstrijden of voor de duur van ten minste een maand;

c. een schorsing voor de duur van ten minste een maand.
2. De bijzondere bevoegdheid tot opschorting van wedstrijden kan alleen gebruikt worden indien
vermoed wordt dat sprake is van een excessieve overtreding zoals bedoeld in artikel 25 lid
3 onder a van dit reglement en/of indien:
a. de personalia van de betrokkene(n) niet aanstonds bekend zijn of niet aanstonds op daartoe
strekkende vordering aan de tuchtcommissie bekend gemaakt zijn, of
b. wegens de vermoedelijk begane overtreding(en) (ingevolge de in artikel 9 lid 7 van dit
reglement genoemde handleiding) kunnen worden opgelegd:
1. een geldboete van ten minste € 230,-;
2. ten minste drie winstpunten in mindering;

3. het tijdens het seizoen uit de competitie nemen van een elftal of team.
Artikel 43 - Algemeen
1. Een overtreding wordt aanhangig gemaakt bij de tuchtcommissie door:
a. een aantekening op het wedstrijd-formulier door de scheidsrechter wanneer het een overtreding
van een wedstrijdbepaling betreft;
b. een aantekening op het wedstrijdformulier door de scheidsrechter wanneer het een
overtreding van artikel 2 lid 2 sub b Algemeen Reglement door een trainer/coach betreft;
c. een aantekening op het wedstrijdformulier door de scheidsrechter wanneer het het staken van
de wedstrijd betreft;
d. een schriftelijke aangifte door de scheidsrechter wanneer het een overtreding van een
wedstrijdbepaling betreft;
e. een schriftelijke aangifte door een orgaan, commissie of lid van de KNVB, wanneer het een
overtreding van de Statuten, de reglementen of gepubliceerde bestuursbesluiten betreft;

f. een beslissing van de tuchtcommissie, wanneer het een overtreding van een
wedstrijdbepaling waartegen de scheidsrechter niet heeft kunnen optreden, een
overtreding van de Statuten, de reglementen of gepubliceerde
bestuursbesluiten betreft.
Artikel 50 – Schriftelijke mededeling
1. Buiten de gevallen als vermeld in artikel 49 van dit reglement en
onverminderd het bepaalde in artikel 25 lid 6 van dit reglement legt de
tuchtcommissie een betrokkene een overtreding ten laste middels een
schriftelijke mededeling.
Sportpark Riekerhaven, Overschiestraat 194 1062 XK AMSTERDAM - Postbus 9202 1006 AE AMSTERDAM
Tel 020 487 91 30 Fax 020 487 91 40 E-mail west1@knvb.nl
ING-bank 67.00.00.329 BTW-nummer NL002691346.B01 KvK-nummer 40478591 te Utrecht

Pagina 10 van 16

Algemene berichten KNVB district West I

Artikel 59 – Algemeen
3. Zaken worden volgens de verkorte procedure behandeld, indien vermoed wordt dat sprake is
van een excessieve overtreding zoals bedoeld in artikel 25 lid 3 onder a van dit reglement
en/of indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:
a. het betreft een wedstrijd van een competitie ingedeeld in de categorie A veldvoetbal of in de
categorie A zaalvoetbal en
b. de wedstrijd was vastgesteld op, of verplaatst naar 15 maart of een latere datum van het
lopende seizoen en
c. de wedstrijd is niet gespeeld of niet uitgespeeld en/of
1. er is gemotiveerd aangifte gedaan van een niet gerechtigde speler en/of
2. er is sprake van ernstige ongeregeldheden voor, tijdens of na de wedstrijd en/of

3. er is sprake van ongeregeldheden voor, tijdens of na de wedstrijd en het
desbetreffende bestuur verzoekt om toepassing van de verkorte procedure.
Artikel 76 – Bewijsmiddelen
3. In afwijking van het in lid 2 bepaalde volstaat in de volgende gevallen één
bewijsmiddel:
a. indien sprake is van overtredingen van de wedstrijdbepalingen volstaat
de mondelinge of schriftelijke verklaring van de scheidsrechter of van de
door de KNVB aangestelde assistent-scheidsrechter van door hen
waargenomen feiten;
b. indien sprake is van excessieve overtredingen zoals bedoeld in artikel 25
lid 3 onder a van dit reglement volstaat de mondelinge of schriftelijke
verklaring van de scheidsrechter of van de door de KNVB aangestelde
assistent-scheidsrechter van door hen waargenomen feiten;
c. indien sprake is van administratieve verzuimen volstaat de mondelinge of
schriftelijke verklaring van een medewerker van de arbeidsorganisatie;
d. indien sprake is van overtredingen van ordemaatregelen genoemd in artikel 7 van het
Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal c.q. Reglement Wedstrijden Amateur Zaalvoetbal
volstaat de mondelinge of schriftelijke verklaring van de door de KNVB aangestelde
waarnemer.

Artikel 79 - Strafmaat
Bij het bepalen van de op te leggen straf(fen) en maatregel(en):
a. worden zoveel mogelijk in gelijksoortige zaken dezelfde maatstaven aangelegd op
grond van de door de gecombineerde overlegvergadering tucht- en
beroepszaken vastgestelde handleiding;
b. kan de commissie eerder aan betrokkene opgelegde straffen of maatregelen laten
meewegen;
c. kan de commissie rekening houden met de aan betrokkene, op basis van
verenigingstuchtrecht, opgelegde straf.
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Artikel 89A - Herziening (Nieuw)
1. Indien een uitspraak is gedaan waartegen geen beroep meer openstaat, kan betrokkene, het
bestuur amateurvoetbal of het desbetreffende districtsbestuur om gehele of gedeeltelijke
herziening van de uitspraak verzoeken op grond van feiten en omstandigheden, die:
a. bij de behandeling door het tuchtrechtelijk orgaan niet bekend waren of niet ter kennis van de
desbetreffende commissie zijn gebracht en ernstig het vermoeden doen ontstaan dat, waren
zij bekend geweest bij de desbetreffende commissie, zij tot een andere beslissing voor de
betrokkene zouden hebben geleid;
b. aantonen dat de desbetreffende commissie ernstige procedurefouten heeft gemaakt.
2. a. Het verzoek tot herziening dient schriftelijk bij de desbetreffende commissie te worden
ingediend.
b. Het verzoek vermeldt de feiten en omstandigheden waarop het steunt, met opgave van de
bewijsmiddelen, waaruit van die feiten en omstandigheden kan blijken.
c. Een verzoek dat niet voldoet aan de onder a en b gestelde eisen, wordt niet in behandeling
genomen.
d. De desbetreffende commissie is bevoegd betrokkene, het bestuur amateurvoetbal of het
desbetreffende districtsbestuur in de gelegenheid te stellen het verzoek binnen een door haar
vast te stellen termijn zodanig te wijzigen dat het alsnog voldoet aan de onder a en b gestelde
eisen.
3. a. Wanneer betrokkene het verzoek tot herziening indient, dient de door het bestuur
amateurvoetbal te dezen vastgestelde waarborgsom binnen 14 dagen nadat de
desbetreffende commissie het verzoek heeft ontvangen, te zijn voldaan, bij gebreke waarvan
bedoeld verzoek niet in behandeling wordt genomen.
b. Een vereniging die als betrokkene een verzoek tot herziening indient of de desbetreffende
commissie schriftelijk meedeelt het verzoek van een betrokkene tot herziening te steunen,
gaat akkoord met het verrekenen van de waarborgsom in rekening-courant, in welk geval het
bepaalde onder a buiten toepassing blijft.
4. Door het verzoek tot herziening kan de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf niet worden
opgeschort.
5. a. Indien de desbetreffende commissie het verzoek tot herziening gegrond acht, vernietigt zij de
beslissing waarvan herziening is gevraagd en geeft zij een nieuwe beslissing.
b. Indien de desbetreffende commissie het verzoek ongegrond acht, wijst zij dit in een met
redenen omklede beslissing af.
6. Tegen de beslissing van de desbetreffende commissie is geen verweer of beroep mogelijk.

Artikel 93 – Behandeling van de zaak door de tuchtcommissie
1. De behandeling van de zaak vindt schriftelijk plaats, tenzij vermoed wordt
dat sprake is van een excessieve overtreding zoals bedoeld in artikel
25 lid 3 onder a van dit reglement en/of de tuchtcommissie op grond van
eerste kennisneming van het wedstrijdformulier en/of de rapportages
vaststelt dat aanvullende informatie voor de behandeling van de zaak
noodzakelijk is. In die gevallen gaat de tuchtcommissie onmiddellijk over tot
mondelinge behandeling van de zaak.
Artikel 101 – Waarschuwingen
1. De registratieregeling is van toepassing op:
a. overtredingen van de wedstrijdbepalingen waarvoor de scheidsrechter voor,
tijdens of na de wedstrijd een waarschuwing heeft gegeven, en die
overeenkomstig artikel 43 lid 1 onder a van dit reglement aanhangig zijn
gemaakt;
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b. overtredingen van de wedstrijdbepalingen waarvoor de scheidsrechter voor,
tijdens of na de wedstrijd een waarschuwing had kunnen geven en die
overeenkomstig artikel 43 lid 1 onder c van dit reglement aanhangig zijn
gemaakt.
Artikel 105 - Veld- of zaalverwijdering
1. Titel 5 van dit hoofdstuk is van toepassing op:
a. overtredingen van de wedstrijdbepalingen waarvoor de scheidsrechter voor, tijdens of na de
wedstrijd ingevolge regel 12 van de spelregels veld- of zaalverwijdering heeft gegeven of had
kunnen geven en die overeenkomstig artikel 43 lid 1 onder a, c of d van dit reglement
aanhangig zijn gemaakt.

b. overtredingen door een trainer/coach waarvoor de scheidsrechter voor,
tijdens of na de wedstrijd ingevolge artikel 2 lid 2 sub b Algemeen
Reglement veld- of zaalverwijdering heeft gegeven of had kunnen geven
en die overeenkomstig artikel 43 lid 1 onder b van dit reglement
aanhangig zijn gemaakt.

Overzicht en minimum- en maximumstraffen excessen (nieuw)
Bedoeld in artikel 25 lid 3 onder a Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
Individuele excessieve overtredingen door spelers,

Minimumstraf

Maximumstraf

functionarissen en/of toeschouwers
Gericht tegen scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en/of
KNVB officials


Buitensporig fysiek geweld (mishandeling, slaan,
trappen et cetera)

schorsing van 36
maanden

ontzetting uit het
lidmaatschap van de
KNVB



Buitensporig verbaal geweld

schorsing van 12
maanden

schorsing t/m 120
maanden



Ernstige bedreiging

schorsing van 12
maanden

schorsing t/m 120
maanden

schorsing van 18
maanden

ontzetting uit het
lidmaatschap van de
KNVB

schorsing van 12
maanden

schorsing t/m 120
maanden

Gericht tegen spelers, functionarissen en/of toeschouwers


Buitensporig fysiek geweld buiten de spelsituatie en
waarbij geen sprake is van strijd om de bal
(mishandeling, slaan, trappen et cetera)

Overig excessief wangedrag van functionarissen (trainers,
bestuurders et cetera)
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Collectieve excessieve overtredingen door (twee of meer)

Minimumstraf

Maximumstraf

spelers, functionarissen en/of toeschouwers van één
vereniging
Gericht tegen scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en/of
KNVB officials


Buitensporig fysiek geweld
(mishandeling, slaan, trappen et cetera)

5 winstpunten in
mindering + € 300,boete

Het uit de
(na)competitie of uit
een toernooi nemen
van een elftal of team



Buitensporig verbaal geweld

5 winstpunten in
mindering + € 200,boete

Het uit de
(na)competitie of uit
een toernooi nemen
van een elftal of team



Ernstige bedreiging

5 winstpunten in
mindering + € 200,boete

Het uit de
(na)competitie of uit
een toernooi nemen
van een elftal of team

5 winstpunten in
mindering + € 300,boete

Het uit de
(na)competitie of uit
een toernooi nemen
van een elftal of team

Gericht tegen spelers, functionarissen en toeschouwers


Buitensporig fysiek geweld buiten de spelsituatie en
waarbij geen sprake is van strijd om de bal
(mishandeling, slaan, trappen et cetera)
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3

Beroepszaken landelijk

Rectificatie Beroepszaak – LRC
e
Een geldboete van € 50,- en 2 winstpunten in mindering (1 elftal). Deze strafoplegging heeft
plaatsgevonden omdat de vereniging LRC schuldig is bevonden aan het laten deelnemen van een
ongerechtigde speler aan de wedstrijd Rijsoord 1 – LRC 1 d.d. 5 maart 2011.
Na bestudering van alle tot het dossier behorende stukken is de commissie van beroep tot het oordeel
gekomen, dat het bewijs van hetgeen de vereniging LRC is verweten, voldoende is geleverd. De
commissie van beroep wijzigt wel de strafmaat in een geldboete van € 74,- en 1 winstpunt in
e
mindering (1 elftal).
Beroepszaak – ODIN’59
e
Een geldboete van € 250,- en 3 winstpunten in mindering (1 elftal) en het besluit de wedstrijd niet te
laten overspelen. Deze strafoplegging heeft plaatsgevonden omdat de vereniging ODIN’59 schuldig is
bevonden aan het laten deelnemen van een ongerechtigde speler aan de wedstrijd Excelsior
Maassluis 1 – ODIN’59 1 d.d. 16 april 2011.
Na bestudering van alle tot het dossier behorende stukken is de commissie van beroep tot het oordeel
gekomen, dat het bewijs van hetgeen de vereniging ODIN’59 is verweten, voldoende is geleverd. De
commissie van beroep bevestigt dan ook de uitspraak van de tuchtcommissie.
Beroepszaak – HZVV
Een geldboete van € 300,- . Deze strafoplegging heeft plaatsgevonden omdat de vereniging HZVV
schuldig is bevonden aan het overtreden van de ordemaatregelen ter gelegenheid van de wedstrijd
HZVV 1 – SDC Putten 1 d.d. 2 april 2011.
Na bestudering van alle tot het dossier behorende stukken is de commissie van beroep tot het oordeel
gekomen, dat het bewijs van hetgeen de vereniging HZVV is verweten, voldoende is geleverd. De
commissie van beroep bevestigt dan ook de uitspraak van de tuchtcommissie.
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4

Overlijdensberichten

Vanaf heden zullen ook de overlijdensberichten worden geplaatst op www.knvb.nl/west1. Ze staan
vermeld bij de foto die hieronder ook staat.

5

Adresboekwijzigingen

Pagina

D 223

Vereniging

Wijziging

Scheidsrechtersvereniging Amsterdam

Adreswijziging – nieuwe adres:
Voorlandpad nr. 17, 1098 TZ Amsterdam.
Het gebouw staat achter het clubgebouw van
voetbalvereniging GeuzenMiddenmeer.
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