
REGELING VOOR HET BETALEN VAN EEN BOETE.  
 

Jeugd.  
 
Iedere jeugdspeler die een schorsing of boeking krijgt, moet de geldboete die daarop volgt uiterlijk de eerst 
volgende donderdag (tussen 19.00 - 20uur) na de wedstrijd waarin de overtreding is begaan betalen bij de 
jeugdcommissie. Wordt hieraan niet voldaan, dan is het lid niet gerechtigd om de eerstvolgende wedstrijd  te 
spelen. Aan jeugdspelers mag onder geen enkel beding vrijstelling van boetebetaling worden gegeven 
 
De jeugdcommissie houdt een boetelijst bij waarin staat vermeld:  
a: naam speler  
b: wedstrijd  
c: datum wedstrijd  
d: elftal  
e: betaaldatum  
f: hoogte van de boete.  
 
Deze lijst en de boetes moeten regelmatig overhandigd worden aan de penningmeester. De controle wordt 
gedaan door het bestuurslid voetbalzaken.  
 
Senioren.  

 
Iedere seniorenspeler die een schorsing of boeking krijgt, moet de geldboete die daarop volgt uiterlijk de 
eerstvolgende dinsdag (tussen 19:00 – 20:00) na de wedstrijd waarin de overtreding is begaan betalen bij 
de het bestuurslid voetbalzaken. Wordt hieraan niet voldaan, dan is het lid niet gerechtigd om de 
eerstvolgende  
wedstrijd te spelen.  
 
Het bestuurslid voetbalzaken houdt een boetelijst bij waarin staat vermeld:  
a: naam speler  
b: wedstrijd  
c: datum wedstrijd  
d: elftal  
e: betaaldatum  
f: hoogte van de boete.  
 
Deze lijst en de boetes moeten regelmatig overhandigd worden aan de penningmeester. De controle wordt 
gedaan door een bestuurslid, niet zijnde bestuurslid voetbalzaken.  

 
Vrijstelling boetebetalingen per seizoen (inclusief bekerwedstrijden e.d.)  

 
1e elftal senioren (heren en vrouwen) een bedrag van €  115.-- 
2e elftal senioren (heren en vrouwen) een bedrag van €    70.-- 
 
De staf van deze teams bepaalt, eventueel na overleg met het team, of en boete wordt bekostigd vanuit de 
vrijstelling boetebepaling.   
 
Voor deze vorm van betaling wordt een lijst bijgehouden van de vrijstelling boetepaling.  Op deze lijst 
worden de volgende gegevens ingevuld;  
a: naam speler  
b: wedstrijd  
c: datum wedstrijd  
d: elftal  
e: betaaldatum  
f: hoogte van de boete.  
 
Deze lijst moet regelmatig gekopieerd overhandigd worden en aan het bestuurslid  voetbalzaken. De leider 
vult daarvoor bestemd formulier in bij het bestuurslid voetbalzaken op de eerst volgende dinsdagavond na 
de wedstrijd waarin de overtreding is geven.  
 


