Art.01 Het voetbalverbond beoogt geen winst. Dit wordt enkel ingericht voor en
door de liefhebbersvoetbalsport van het mannelijke en vrouwelijk (afzonderlijke
kleedkamers verplichtend voor de vrouwelijke spelers voorzien door de eigen
club) geslacht, in een geest van echt amateurisme enkel op zondagvoormiddag of
feestdagen. Waarbij de verworven toelagen worden opgebruikt om de volledige
werking jaarlijks te bekostigen.

B) Verplichtingen
van de clubverantwoordelijken
Art.02 Alle briefwisseling dient gericht aan het algemeen secretariaat van het
verbond. In huidig geval dhr. Lucien Bedert-Ludwine Allary, Stuiverstraat 63 –
8400 Oostende- E-mail perkez@telenet.be of telefonisch 059/50.60.60 evenals
G.S.M. 0479/36.52.62 - 0477/68.84.74
Art.03 Door de aanvaarding van het lidmaatschap, verbindt iedere toetredende
ploeg zich ertoe huidige richtlijnen stipt na te leven en alle onderlinge akkoorden
te eerbiedigen, zo niet worden ze geschrapt van de verbondslijsten.
Art.04 Iedere deelnemende ploeg “moet” verplicht verzekerd. De bewijzen van
vereffening (effectief betalingsbewijs) hiervan afleveren op de algemene contact
name voor de eigenlijke start van de voetbalcampagne of voor de laatste speeldag
van de maand september. Wanneer men aangesloten is in de groepspolis van het
verbond (Zakenkantoor Fibam) is dit niet van doen, gezien deze ons worden
bezorgd. Ploegen die niet voldoen aan deze stelregel worden met forfait beboet
tot de data dat ze in regel zijn.
Art.05 Clubs die hun verplichtingen niet naleven of zich schuldig maken aan
wangedrag, valsheid in geschrift, onsportiviteit gedrag, gevaarlijke vergrijpen, het
uitlokken van incidenten of herhaalde vergrijpen, kunnen onmiddellijk geschorst,
gedeclasseerd of uit het verbond gezet worden.
Art.06 De uitslag van de wedstrijd moet door de thuisploeg worden medegedeeld
dit maximum tot een halfuur nadat deze afgelopen is van dezelfde speeldag,
dit op de Gsm-nummer van de verbondsverantwoordelijken 0479/36.52.62 of
0477/68.84.74. Opvragen van alle uitslagen kan via de verbondswebsite
(download) “wekelijks verbondsblad” dezelfde dag vanaf 14u. Geen melding
van de uitslag betekend een boete van 5 €uro aan de in fout bevonden club.

Art.07 De jaarlijkse werkingstoelage voor de volgende uitgave wordt vastgelegd
op het einde van de lopende voetbalcampagne, zodoende kan iedereen zich in
regel plaatsen voor de grote vakantietrek. Per verbondskaart (blanco) wordt 1,50
€uro aangerekend. De ploegen worden verplicht tot deelname aan de jaarlijkse
steunkaarten tombola ten voordele van hun eigen clubkas. Hiermee wordt bedoeld
de storting van 75 €uro (die al inbegrepen is in de jaarlijkse werkingstoelage) voor
250 steunkaarten, wat een zuivere winst van 375 €uro oplevert voor de eigen
clubkas. Indien de club laattijdig (nadat de wedstrijdkalender is gemaakt)
beslist niet aan de voetbalcampagne en de werkingstoelage reeds betaald
heeft wordt deze niet meer terugbetaald aan de ontslagnemende club.
Art.08 Er moet steeds een clubverantwoordelijke beschikken over een
elektronische mail (computer), om zo steeds op de hoogte te zijn van alle
mogelijke gebeurtenissen in en rond het verbond. Al op zondag wordt via de
verbondswebsite het wekelijkse verbondsblad gepubliceerd. Er kan geen enkele
verontschuldiging wegens het niet op de hoogte zijn van bepaalde mededelingen
(geschorsten of dergelijke) aanvaard worden.
Art.09 De gerechtigde contactman van een ploeg is de club secretaris en/of
voorzitter, bij ontslag van een dezer moeten beiden tekenen ook wanneer een
club alle activiteiten stopt, indien dit niet gebeurd wordt de zaak verder
onderzocht, alle uitgaande briefwisseling moet door een dezer ondertekend
worden, anders komt het in de papiermand terecht. Geen andere nochtans gekende
personen van de betrokken club mag vragen stellen of documenten aanvragen.

C) Klachten
en klachtenzitting
Art.10 Nadat de club een schriftelijke nota of vermelding heeft gekregen in het
wekelijks verbondsblad onder de rubriek “Betalingen allerhande” tot betaling,
heeft de betrokken club “tien” dagen uitstel om zich in regel te plaatsen, na dit
tijdstip wordt de boete toegepast (15 €uro).

Art.11 Alle in huidige reglementen niet voorkomende gevallen zullen worden
beslecht door het hoofdbestuur van het verbond, bij niet aanvaarding worden
ze geschrapt van de verbondslijsten.
Art.12 Iedere eerste maandag (uitgezonderd op een feestdag, wordt dan
verschoven naar volgende week) van de maand krijgt men een klachtenzitting om
20.30u, alsook een bestuursvergadering waar de lopende zaken worden
behandeld. De rode kaart gevallen alsook de betrokken clubverantwoordelijken
betreffende klachten, worden er zonder persoonlijke verwittiging verwacht,
raadpleging kan op de verbondswebsite hierover. Alle gevallen van uitsluiting of
klacht in de laatste maand van de voetbalcampagne worden afgehandeld in de
klachtenzitting die deze campagne afsluit (Indien niet aanwezig worden deze
geschorst tot de klachtenzitting van de maand oktober).
Art. 13 Tijdens de klachtenzitting zal het comité zich uitspreken over de aard van
de straf (effectieve speeldagen voor alle functies), na de nodige motivering
hiervan, die moet worden opgelegd aan de speler of persoon, dit nadat deze zijn
standpunt persoonlijk heeft uitgelegd. Bewuste speler werd in de loop van een
wedstrijd of erna uitgesloten door de spelleider, de opgelegde straf wordt niet
verteld om onrust en de onnodige polemiek of woordenwisseling te vermijden.
Op de klachtenzitting wordt het scheidsrechter verslag of de ingediende klacht op
vraag volledig voorgelezen. Wanneer een uitsluiting gebeurd wegens zware
handtastelijkheden of wangedrag tegenover de scheidsrechter of
hoofdbestuursleden wordt de dader onmiddellijk geschorst en de betrokken
clubsecretaris schriftelijk gewaarschuwd. De speler of clubverantwoordelijke
(een van beiden verplichtend aanwezig, indien niet wordt de betrokkene geschorst
tot verschijnen) met attest van de werkgever of dokter mag na verschijning voor
de klachtenzitting de eerstvolgende wedstrijd deelnemen (indien geen attest wordt
de sanctie uitgesproken met toevoeging van twee extra speeldagen schorsing er
bovenop) de volgende week leest men het in het wekelijks verbondsorgaan. De
boete voor de normale dagvaarding bedraagt vijf €uro, bij weigering wordt
de betrokken club verantwoordelijk gesteld en betrokken persoon geschorst
tot de volgende zitting.
Art.14 Tegen een beslissing genomen in de maandelijkse klachtenzitting, kan
hoger beroep worden aangetekend, ingeval van rode kaart en of verslag. Dit met
een tijdslimiet van zeven dagen na de uitspraak en gebeurd via een gemotiveerd,
met vooral nieuwe gestaafde bewijzen (anders komt deze in de prullenmand
terecht) naar het algemene secretariaat, t.a.v. Dhr. Lucien Bedert-Ludwine
Allary, Stuiverstraat 63 – 8400 Oostende. Bij hoger beroep wordt spontaan de
waarborgsom van 50 €uro gestort op de verbondsrekening “BE24 9791 6844
3838” dit per dossier en betaling van de verplaatsingskosten van de scheidsrechter
evenals het opgeroepen beroepscomité.

Art.15 Een beroep dat door een club reglementair (art.14) ingediend is tegen een
door de klachtenzitting getroffen beslissing, schorst de uitwerking van de
beslissing vanaf het ogenblik der afgifte tot op het ogenblik waarop de uitspraak
in beroep gedaan wordt. Deze schorsing is echter niet van kracht indien het beroep
gericht is tegen een voorstel tot schrapping, schorsing tot verschijnen en schorsing
van minimum zes maand.
Art.16 Schorsingen van rode kaart, twee kaarten op dezelfde wedstrijd of
driemaal geel karton opgelopen op het einde van de lopende voetbalcampagne
tellen mee voor de volgende kompetitie of bekertornooi. Alle andere geboekte
gele kaarten vervallen jaarlijks.
Art.17 Alle klachten betreffende, onregelmatigheden voor op en na de wedstrijd,
uitgaande van clubs, moeten ondertekend door voorzitter en/of secretaris en
dienen binnen de vijfenveertig dagen verstuurd te worden naar het algemene
secretariaat. De clubs moeten binnen dezelfde tijdslimiet ook de waarborgsom
van 15 €uro (per dossier) storten op de verbondsrekening “BE24 9791 6844
3838”.

D) Algemene vergadering
Art.18 Op de algemene vergadering, naargelang deze wordt voorzien, zal elke
ploeg verplichtend een bestuurslid afgevaardigden per ploeg (niet een persoon
voor meerdere clubs anders wordt de boete aangerekend). Bij afwezigheid zal
de in gebreke bevonden club een boete worden opgelegd van 15 €uro.

E) Aansluiting van spelers
en de juiste richtlijnen
Art.19 Iedere ploegverantwoordelijke kan zijn verbondsduplicaten na de
laatste speeldag van zijn club afhalen, na telefonische afspraak op het
algemeen secretariaat, zodoende de spelers te beschermen op dubbel
tekenen. Dus is iedere speler jaarlijks vrij om te veranderen van club naar zijn
eigen goeddunken. Op de algemene contact name voor de eigenlijke start
(augustus) van de voetbalcampagne waar alle nodige documenten worden
afgeleverd en de eigen ledenlijst moet men controleren (zie website onder
“ledenlijsten clubs”) is men zelf verantwoordelijk om de mogelijke missers
te melden en kan men terecht met het bewijs van verzekering. Te noteren dat
drie dagen voor de start van de voetbalcampagne het nog mogelijk is aan te
sluiten en zodoende van de eerste speeldag gestart, aansluitingen na dit
tijdstip worden speelgerechtigd op de tweede speeldag.

Art.20 Tijdens de kompetitie geeft de aansluitingskaart onmiddellijk recht tot
spelen. Als gevolg van het nieuwe systeem kan iedereen onmiddellijk met de
gekozen club meespelen, wanneer hij nog bij geen andere ploeg is aangesloten.
Anders kan hij enkel vrijkomen via een ontslag attest van de speler door de
betrokken clubverantwoordelijke, welke schriftelijk de toelating voor
overgang bevestigd die bezorgd wordt op het secretariaat,
Art.21 Om alles nog sneller en gemakkelijker te maken moet men vanaf heden
enkel het dubbel (naam in drukletters) met de jaarlijkse handtekening versturen
naar het algemeen secretariaat, het andere gedeelte blijft in uw bezit. Zodoende
wordt alvast tijdwinst geboekt, doch oppassen deze documenten (volledig
ingevuld) moeten steeds in ons bezit zijn met de postbedeling van ten laatste op
vrijdag of via e-mail (voor 12u) om daarna de documenten af te leveren. Steeds
op vrijdagnamiddag kan men via de verbondwebsite de speelgerechtigden voor
zondag raadplegen en op zaterdagnamiddag de ledenlijsten.
Art.22 Bij aansluiting van een speler moet men hem steeds de reglementering
laten lezen betreffende zijn rechten en plichten als speler die op eigen
verantwoordelijkheid speelt, zodoende hij de juiste werkwijze van ons verbond
kent. Er wordt de nadruk gelegd dat enkel de schrijfwijze van de identiteitskaart
van waarde is. Bij betwisting wordt enkel deze verbondskaart als volwaardig
aanvaard, de andere ziet de papiermand.
Art.23 Indien een speler bij ploeg A en B tekent voor 01 augustus en ingediend
op het algemene secretariaat is hij een dubbele tekenaar, dan ook nergens
speelgerechtigd en moet naar de eerste klachtenzitting (oktober) van de
voetbalcampagne komen om zijn keuze te maken en wordt geschorst voor tien
speeldagen vooraleer hij speelgerechtigd wordt. Wanneer men tekent na 31
juli en al getekend had bij een ploeg moet hij een attest van ontslag krijgen van
de eerste club vooraleer hij mag spelen.
Art.24 Eerste ploeg, reserves en beloften aangesloten bij de K.B.V.B. en
uitkomen in officiële wedstrijden (geen testwedstrijden voor de eigenlijke
kompetitie) in clubs hoger dan derde provinciale mogen niet worden
opgesteld, alle andere jeugdreeksen ook hoger dan derde zijn
speelgerechtigd. Indien hierover klacht wordt ingediend moet via een fotokopie
van bewuste officiële scheidsrechters bladen of een bevestiging van deelname van
de werkende club worden voorgelegd ofwel de persoonlijke vaststelling van een
lid van het hoofdbestuur. Bij fout wordt het forfait toegepast met de daarbij
horende boete.

F) Speelvelden
Art.25 De speelveldonkosten van het Sportpark De Schorre (Oostende) worden
voor de aanvang van de heenronde en daarna voor de terugronde vereffend
via overschrijving aan de verbondsverantwoordelijke voor de huur van de
velden. Als het speelveld afgekeurd wordt door de scheidsrechter van dienst, mag
er geen oefenwedstrijd gespeeld. Men dient een waarborgsom van 48 €uro te
storten op rekeningnummer
BE58 0351 6482 6279 van de
terreinverantwoordelijke Allary Ludwine dit voor 20 mei, na dit tijdstip is niets
meer mogelijk, indien men wenst ingeschakeld te worden op het Sportpark De
Schorre dit voor de thuiswedstrijden die daarna in bewaring wordt gehouden tot
ontbinding van de club.
Art.26 Het bestuur behoudt zich het recht een terrein voor onbepaalde duur uit te
schakelen (kwestie steeds moeten uitstellen van wedstrijden) dit voor het goede
verloop van de voetbalcampagne. Dan moet de betrokken ploeg (ondanks het een
eigen speelveld betreft, die contractueel vast ligt) haar thuiswedstrijden spelen op
een terrein door de kalenderverantwoordelijke aangeduid, bij weigering worden
de forfaitcijfers toegepast.
Art.27 Indien de weersomstandigheden de indruk geven dat alle speelvelden
onbespeelbaar zouden kunnen zijn, dus een volledige afgelasting best mogelijk is.
Kan men terecht op vrijdagavond op de verbondswebsite. Te noteren wanneer
bijzondere weersomstandigheden zo slecht zijn van zaterdagavond op
zondagmorgen moet en kan men steeds terecht op zondagmorgen vanaf
7.30u op het algemeen secretariaat waar de mogelijke algemene afgelasting
wordt beslist. Als er niets vermeld wordt en het secretariaat blijft doof, worden
alle wedstrijden beslist door de scheidsrechter van dienst ter plaatse.
Art.28 Te noteren dat indien de K.B.V.B. de provinciale jeugdreeksen van WestVlaanderen volledig afgelast voor het weekend, ook voor ons verbond een
volledige afgelasting wordt doorgevoerd. Deze stelregel is in het leven geroepen
door het algemene verbod om te spelen bij afgelasting van de K.B.V.B. door de
lokale sportdiensten. Bij algemene afgelasting wordt dit steeds zo vroeg
mogelijk vermeld op de verbondswebsite, bekijk dit bij voorkeur rond
zaterdagmiddag (12u).
Art.29 Gezien de privé speelvelden steeds in goede omstandigheden worden ter
beschikking gesteld aan de voordeligste prijs, worden de clubs die erop actief
zijn, verboden drank, niet eigen aan de uitbating mee te brengen als
bezoekende of thuisclub dit uitgezonderd op Sportpark “De Schorre”.
Indien deze feiten worden vastgesteld en vermeld door de scheidsrechter van
dienst op het wedstrijdblad wordt een boete van 25 €uro toegepast ten voordele
van de betrokken clubkantine tegen de in fout verkerende ploeg.

G) Kaarten rood en geel
Art.30 Wanneer een bepaalde speler in de loop van een aantal wedstrijden
driemaal de gele kaart onder zijn neus wordt geduwd, wordt hij “na” verschijnen
in het wekelijks verbondsblad die de wedstrijd vooraf gaat geschorst. Indien niets
vermeld wordt mag bewuste speler aantreden tot zijn naam vermeld is onder de
rubriek driemaal geel geschorst ofwel krijgt de secretaris een schrijven van het
verbondssecretariaat.
Art.31 Wanneer een speler op dezelfde wedstrijd tegen twee gele kaarten aankijkt
moet rood getoond en wordt hij voor het verdere verloop van de wedstrijd
uitgesloten dit zonder verslag van scheidsrechter. Met de vermelding van
tweemaal geel karton op het scheidsrechtersblad, wat meteen ook betekend dat
bewuste speler een wedstrijd geschorst wordt onder de noemer “Dubbel geel
zelfde wedstrijd”. Deze schorsing gaat in wanneer deze vermeld is in het
wekelijkse verbondsblad ofwel krijgt de secretaris een schrijven van het
verbondssecretariaat. De boeking op bewuste wedstrijd van gele kaart vervalt.

H) Verloop van de kompetitie
Art.32 Het hoofdbestuur van het verbond, noch de besturen van de deelnemende
ploegen zijn “niet” verantwoordelijk voor de eventuele ongevallen en/of
kwetsuren aan spelers of derden tijdens de wedstrijden ingericht door betrokkenen
in het kader van het verbond.
Art.33 Het huidige kampioenschap wordt betwist over “drie” reeksen met een
maximum van “zesendertig” aangesloten ploegen, waarvan steeds de twee eerst
geklasseerde en nog meer kunnen promoveren en de laatste twee en nog meer of
minder kunnen zakken bij reeksaanpassing.
Art.34
De clubverantwoordelijken moeten rekening houden met de
wedstrijdkalender, de eigen kompetitie of mogelijks bekertornooi heeft volledige
voorrang. De ploegen mogen geen enkele verantwoordelijkheid op zich nemen
(ook onderling niet) om een verandering van speelveld of wedstrijd in te voeren
tegen het kalenderschema in.
Art.35 De aangesloten clubs die over geen eigen speelveld beschikken, zijn
verplicht hun wedstrijden te betwisten op het terrein dat wordt aangewezen door
de kalenderverantwoordelijke.

Art.36 Alle nodige inlichtingen betreffende clubs, reglementering, ligging
speelvelden en kalender kan men terugvinden op de verbondswebsite. Via de
website “Ledenlijst clubs” kan en moet men zelf de controle uitoefenen op
uw tegenstrever dit op de werkelijk aangesloten spelers en of er geen
vergetelijkheid is gebeurd betreffende niet vermelde spelers van eigen club.
Wekelijks wordt deze lijst aangevuld, via “Ledenlijst clubs” welke op de
verbondswebsite en in het wekelijks verbondsblad verschijnen.

I) Alle inlichtingen inzake de wedstrijden
Art.37 Aangeduide scheidsrechters kunnen nooit geweigerd worden, onder om
het even welk voorwendsel. Toch wordt ermee rekening gehouden na meerdere
klachten van clubs over dezelfde persoon om in de toekomst verdere
moeilijkheden te vermijden.
Art.38 Bij de eindstand wordt de klassering bepaald naar het meeste aantal
punten, bij gelijke stand de meest gewonnen wedstrijden. Wanneer nog gelijk
krijgt men een testwedstrijd die een winnaar moet aanduiden, na de reglementaire
tijd, nog gelijk geven de strafschoppen de doorslag. Bij gelijke stand na vijf
strafschoppen, gaat men door tot de eerste die mist met gelijke pogingen.
Art.39 Een ploeg die vijfmaal forfait geeft (Uitspraak in klachtenzitting van
geen waarde), wordt uit de kompetitie genomen en speelt de volgende
voetbalcampagne een reeks lager, per forfait wordt een boete van of 15 €uro
aangerekend. Gebeurd het in de heen ronde wordt de volledige kompetitie 5-0
forfait toegepast. Is dit het geval in de terugronde, dan enkel toegepast in deze
ronde, wanneer er echter meer dan drie uitgestelde wedstrijden van de heen ronde
moeten gespeeld wordt algemeen forfait toegepast, anders blijven alle uitslagen
behouden uit de heen ronde. Een boete voor algemeen forfait wordt aangerekend
(75 €uro). Alle aangesloten spelers komen onmiddellijk vrij, doch kunnen pas
aantreden wanneer alle onkosten vereffend zijn van de ontbonden ploeg.
Art.40 Bij een forfait, vooraf gemeld aan het algemene secretariaat en dit
uiterlijk op donderdag voor de geplande wedstrijd, zal de forfaitscore en een boete
van 15 €uro worden opgelegd.

Art.41 Forfait vanaf de vrijdag, als thuisploeg 25 €. (15 €. forfaitboete + 10 €.
ten voordele van de bezoekers, telefoon), wanneer de bezoekers forfait geven 15
€. forfaitboete + 10 €. telefoon. Maar wanneer dat op zondagvoormiddag gebeurd
door de bezoekende ploeg moet er een boete van 15€ alsook scheidrechter en
terreinvergoeding gebeuren (totaal 15€ forfaitboete + 25 of 30€ scheidsrechter en
terrein) na indienen nota van thuisploeg voor de onkosten terrein.
Art.42 Een speler die tijdens een wedstrijd van het veld wordt gewezen door de
scheidsrechter mag opgesteld worden voor de volgende wedstrijden. Hij moet
zonder verdere verwittiging op de eerstvolgende klachtenzitting verschijnen,
zoniet wordt hij geschorst tot verschijnen, mag al de eerstkomende speeldag niet
meer aantreden (ondanks hij niet vermeld staat in het wekelijks verbondsblad).
Indien hij uitblinkt door zijn afwezigheid. Ingeval van belet wordt een bevestiging
aanvaard van werkgever of dergelijke, dit document moet afgegeven op hetzelfde
tijdstip (of in de loop van de week op het secretariaat)
door een
clubverantwoordelijke (aanwezigheid verplichtend), indien niemand aanwezig is
wordt de betrokken persoon verder geschorst tot verschijnen.
Art.43 De wedstrijden krijgen hun beloop op zondagvoormiddag, worden
betwist over tweemaal vijfendertig minuten. De rust dient beperkt tot tien
minuten te rekenen vanaf het einde van de eerste helft tot de aanvang van de
tweede periode.
Art.44 De wedstrijd moet steeds aanvangen op het aangeduide uur, een
afwijking van ten hoogste tien minuten is nog te verrechtvaardigen maar niet
verplichtend. Er moet steeds gestart wanneer men over acht spelers beschikt.
Hierna wordt het forfait toegepast aan de in gebreke bevonden ploeg te vermelden
door de scheidsrechter van dienst.
Art.45 Iedere ploeg zal ervoor zorgen dat hun spelers in een gelijkaardige
uitrusting, aan te treden (waarbij nummers verplichtend zijn). De uitrusting van
de doelman mag in geen geval gelijkenis vertonen met de kleur van de
medespelers, tegenstrevers of scheidsrechter. De thuisploeg moet van uitrusting
veranderen als de bezoekers met dezelfde kleuren aantreden. Bij betwisting
zijn de clubkleuren doorgegeven via het jaarboek of aangepast via de website
“Aangesloten clubs” doorslaggevend.
Art.46 Indien de wedstrijd niet kan doorgaan door afwezigheid van de
aangeduide scheidsrechter, moeten de bezoekers met voorrang een scheidsrechter
aanduiden, daarna de thuisploeg. Zodoende er verplicht wordt gespeeld, bij
weigering wordt de thuisploeg beboet met de forfaitnederlaag. Desnoods
moet de verantwoordelijke thuisploeg met een speler minder aantreden.
Iedere ploeg moet in het bezit zijn van een fluitje, uurwerk, rode en gele kaart, dit
ingeval er geen verbond scheidsrechter komt opdagen.

Art.47 De meeste kleedkamers op het sportpark de Schorre Oostende zijn
uitgerust met elektronische sloten. Op die manier kunnen het we risico op diefstal
e.d. in de kleedkamers sterk terugdringen. De regel voor het ophalen van de
sleutels (nu zijn het badges) blijft dezelfde de thuisploeg zal drie badges krijgen
(bezoekers, thuisploeg en scheidsrechters. Met deze badges kunnen de toiletten
ook worden geopend. Opgepast de bezoekers moeten tien €uro betalen als
waarborg aan de thuisploeg voor de badge die na teruggave wordt terug betaald.
We vragen een huurwaarborg van 20 euro voor de 3 badges. Deze waarborg
wordt pas teruggeven als de drie badges terug worden ingeleverd bij de
terreinopzichter. Bij het verlaten van de infrastructuur moeten de deuren worden
afgesloten zoals voorheen.
Contactnummers : 0494/51.42.55 (MrV) – 0498/88.59.19 (Sportpark)
Art.48 Het sportiviteitdiploma wordt uitgereikt na de voetbalcampagne aan de
clubs die geen rode kaart opliepen of forfaitnederlaag werden aangesmeerd voor
allerlei onregelmatigheden. Vooraf gemelde forfaits zijn van geen waarde.
Art.49 De thuisploeg zal ervoor zorgen dat er voldoende beschikbare
wedstrijdballen aanwezig zijn om de wedstrijd in normale omstandigheden te
kunnen spelen.
Art.50 Het scheidsrechtersblad dient met de nodige zorg te worden ingevuld, alle
gegevens t.t. naam, voornaam (drukletters) en het juiste verbondsnummer van de
speler, evenals het nummer op hun uitrusting zullen er worden op vermeld. Ook
de naam van de terreinverantwoordelijke is noodzakelijk (mag niet vermeld
staan als speler, uitgezonderd art.56), gezien deze persoon over een speciale
verbondskaart moet beschikken om deze functie te mogen verzekeren. Beide
ploegen zullen ieder hun wedstrijdblad volledig ingevuld afleveren tien minuten
voor de aftrap aan de scheidsrechter. Te noteren dat indien er een speler gekwetst
het terrein moet verlaten dit steeds moet vermeld worden op het
scheidsrechtersblad met vernoeming van het letsel door de scheidsrechter van
dienst. Dit om moeilijkheden met de verzekering (wordt door deze laatste
opgevraagd als bewijsstuk) uit te sluiten.

Art.51 De effectieve spelers (reserves indien eerste periode wordt aangetreden
voor de aanvang van de tweede helft, in het andere geval na de wedstrijd) zullen
bij elke wedstrijd hun verbond- en identiteitskaart of rijbewijs of officiële
document (vreemdelingen zonder identiteitskaart met pasfoto, moeten over
een speciale verbondskaart beschikken net zoals de terreinafgevaardigden)
waar hun foto op voorkomt, beide zijden van de kaart moeten op het
algemene secretariaat terecht komen waar ze worden geldig verklaard.
Indien dit niet gebeurd voor de aanvang van de tweede periode loopt men de
forfaitnederlaag op voor de in fout bevonden club. Dit feit moet gemeld door
de scheidsrechter op het wedstrijdblad en ondertekend door beide
clubverantwoordelijken. Iedere clubsecretaris heeft het recht en de plicht
(zodoende er niet kan gesjoemeld worden) de verbond- en identiteitskaarten
te controleren ook na de rust.
Art.52 De thuisploeg is verantwoordelijk voor het bezorgen van warme drank
(winterperiode vanaf oktober) en verfrissingen (zomerperiode vanaf april)
tijdens de rust aan de spelers van beide ploegen en de scheidsrechter. Indien de
thuisploeg in gebreke blijft bij het leveren van de drank (zie periode) moet
dit vermeld door de scheidsrechter waardoor een boete van 15 €uro wordt
aangerekend aan de in fout bevonden club. Evenals de vergoeding (voor de
aanvang van de wedstrijd) aan de scheidsrechter. Wanneer op een Stedelijk
speelveld wordt gespeeld en de lijnen of andere gebreken worden vastgesteld
kan de thuisploeg daarvoor niet verantwoordelijk gesteld en geen boete of
forfaitnederlaag oplopen.
Art.53 Een ploeg heeft het recht voorbehoud aan te tekenen, dit wanneer hij het
niet eens is met zekere feiten. De afgevaardigde zal hiervan melding maken aan
de scheidsrechter, hem vragen de feiten op het wedstrijdblad te vermelden. Dit
kan zelfs gebeuren na de wedstrijd, te ondertekenen door beide
clubverantwoordelijken, waarna de officiële klacht nog moet worden ingediend
op de wijze van art.17.
Art.54 De terreinverantwoordelijke zal ervoor zorgen dat er geen publiek in de
neutrale zone komt tijdens de wedstrijd. Hij mag er enkel de afgevaardigde van
de bezoekende ploeg in toelaten.
Art.55 Elke vervanging van speler moet gemeld door de ploegkapitein en op het
wedstrijdblad vermeld worden. De naam van de invaller alsook de vervangen
speler moet vermeld en ondertekend door de terreinverantwoordelijke.

Art.56 De thuisploeg net zoals de bezoekers moeten over een of meerdere
terreinverantwoordelijken, beschikken dit met een speciale verbondskaart,
aanduiden die dienst doet gedurende de wedstrijd en vermelden op het
wedstrijdblad. Deze persoon moet een armband dragen, hij zal zich in de
neutrale zone bewegen tijdens de wedstrijd. De als thuisploeg fungerende
terreinverantwoordelijke moet de scheidsrechter beschermen voor mogelijke
agressie bij het verlaten van het terrein. Ingeval geen afgevaardigde
beschikbaar is, wordt de ploegkapitein de verantwoordelijke.
Art.57 Een uitgesloten speler of persoon mag in geen geval vervangen worden.
Art. 58 De kapitein van de ploeg zal tijdens de wedstrijd een armband dragen,
waarvan de kleur verschilt van deze van zijn uitrusting.
Art.59 Vervanging van vier effectieve spelers is toegestaan tijdens de wedstrijd
er mogen niet meer dan vier reservespelers ingeschreven worden op het
wedstrijdblad, de naam van deze spelers moeten echter voor de aanvang van
de wedstrijd op het wedstrijdblad vermeld staan en de rest gebarreerd
worden, zodoende achteraf niet kan aangevuld worden. Het opstellen en
invullen op het wedstrijdblad van meer dan vier reservespelers zal bestraft worden
met een forfaitnederlaag voor de in fout bevonden ploeg.
Art.60 Indien een ploeg onvoltallig is mag aangevuld worden tot elf spelers
tijdens de volledige wedstrijd. Voorbeeld men vangt aan met acht effectieve
spelers en laat drie effectieve plaatsen vrij op het wedstrijdblad die mogen
aangevuld. De namen die ingevuld worden als reservespelers mogen niet als
effectief aantreden zonder een effectieve (actieve) speler te vervangen.
Art.61 Reservespelers hebben geen toegang tot het terrein of de neutrale zone,
zij zullen het speelveld niet betreden zonder de toelating van de scheidsrechter.
Art.62 Als bij de aftrap van een wedstrijd er minder dan zeven spelers aanwezig
zijn, wordt de betrokken ploeg als forfait verklarend beschouwd. Indien men de
wedstrijd staakt wegens spelerstekort door kwetsuren voor het einde van de eerste
speelhelft brengt dit het verlies der drie wedstrijdpunten voor de in gebreke
bevonden ploeg. De in fout bevonden ploeg betaald de traditionele forfaitboete
van 15 €uro.

Art.63
De thuisploeg is verantwoordelijk voor de levering van het
scheidsrechtersblad evenals de briefomslag voorzien van een postzegel
(voldoende gefrankeerd) aan de scheidsrechter voor de wedstrijd. Het mogelijke
strafport bij onvoldoende frankering wordt doorgerekend aan de
verantwoordelijke
ploeg.
Na
de
wedstrijd
moeten
beide
terreinverantwoordelijken steeds het wedstrijdblad ondertekenen voor
akkoord. Dit voornamelijk om misverstanden te vermijden betreffende verkeerde
melding van uitslag en of rode of gele kaarten. Trouwens achteraf is er geen
verhaal meer mogelijk in deze gevallen. Na deze handeling wordt het
scheidsrechtersblad in de briefomslag met postzegel aan de plakzijde
afgetekend door alle partijen en wordt de verantwoordelijkheid gelegd op de
thuisafgevaardigde om deze op de post te doen dezelfde speeldag, niet te
vergeten om een eigen contact adres te zetten zodoende bij misverstand deze brief
nog terecht komt bij de afzender die verantwoordelijk wordt gesteld deze te posten
en bij niet binnenkomen dezelfde week een boete oploopt van 15 €uro.
Art.64 Beenbeschermers zijn verplichtend voor iedere deelnemer aan de
wedstrijd, hierover waakt de scheidsrechter. Piercings, ringen of dergelijke
moeten over plakt om mogelijke kwetsuren te vermijden. Indien dit niet gebeurd
kunnen ze verboden worden om aan te treden.
Art.65
Gedurende de lopende voetbalcampagne mag men maximum
vijfentwintig spelers (TA tellen niet mee) aansluiten per club. Er kunnen
echter nieuwe aansluitingen bij wanneer oude geschrapt worden van de lijst.
Wanneer een speler geschrapt wordt zal deze kaart niet meer vernietigd,
maar bezorgd worden op het algemeen secretariaat die alles bewaart tot na
de voetbalcampagne.
Art.66 De scheidsrechters en hoofdbestuursleden kunnen te allen tijde een
verslag opmaken over vastgestelde onregelmatigheden op de wedstrijden of tegen
bepaalde personen, indien ze door deze laatste lastig gevallen worden. Dit
verslag wordt omgezet in een rode kaart of verslag, zodoende beoordeelt in de
maandelijkse klachtenzitting, waar dan ook de passende sancties zullen getroffen
worden tegen de betrokken club of verantwoordelijken.
Art.67 Vanaf heden wordt iedere club verplicht een “nieuwe” scheidsrechter naar
voor te schuiven, indien dit niet gebeurd zullen er geen sancties volgen. Doch
wanneer er een tekort aan referees zou zijn op een bepaalde speeldag, zullen deze
clubs als ze als thuisploeg fungeren het zonder moeten stellen. Men moet rekening
houden dat niemand van het huidige scheidsrechter bestand van waarde is voor
deze regeling, dus nieuwkomers een must zijn.

Art.68 De vergoedingen voor de scheidsrechters per wedstrijd ten laste van de
thuisploeg is 30 €uro (uitgesteld iedere ploeg 5 €uro)

“JES-Sports

Cup”
J) Richtlijnen
voor het bekeravontuur
De thuisploeg is verantwoordelijk voor de volledige vereffening van alle onkosten
ieder ploeg de helft (terrein en scheidsrechter).
In de finale wordt er bij gelijkspel na de reglementaire tijd extra-times van
tweemaal 7,5 minuten gespeelt, Bij gelijkspel na de reglementaire tijd wordt
meteen overgegaan tot het nemen van strafschoppen (ieder vijf stuks), indien nog
gelijk verder tot de eerste mist, doch ieder moet dezelfde aantal strafschoppen
hebben genomen.

