Wat te doen bij een gestaakte wedstrijd

Indien een wedstrijd van een HBC-team gestaakt wordt, dient dit dezelfde dag
door de teammanager/aanvoerder en/of speler aan de wedstrijdsecretaris
telefonisch te worden doorgegeven: 06-11156507.
Beide verenigingen moeten, als de wedstrijd is gestaakt, een verweerschrift indienen. Door de
aantekening van de scheidsrechter op het wedstrijdformulier worden beide verenigingen geacht in
staat van beschuldiging te zijn gesteld. Uiteraard staat dit los van de schuldverklaring die uiteindelijk
de tuchtcommissie moet vaststellen. De scheidsrechter geeft dit via een aantekening op het
wedstrijdformulier aan.
1. De rapportformulieren van de overtredingen genoemd in het Reglement Wedstrijden
Amateurvoetbal moeten uiterlijk binnen drie werkdagen na de dag waarop de wedstrijd is gespeeld in
bezit van het betreffende districtskantoor/steunpunt of bondsbureau zijn. Het uitspelende en
thuisspelende team krijgen hier geen bericht over van de KNVB, zij worden geacht zelf te reageren
met een verslag van het hoe en waarom van het staken van de wedstrijd.
2. Indien ingevolge het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal de verkorte procedure van
toepassing is, dienen de rapportformulieren genoemd in het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal
de eerstvolgende werkdag na de wedstrijd in bezit van het betreffende districtskantoor/steunpunt of
bondsbureau te zijn. Toezending kan in dat geval per fax of via e-mail plaatsvinden. De verkorte
procedure geldt vanaf 15 maart voor teams die spelen in de A-categorie. Bij HBC zijn dat: Zondag
Heren 1, Zondag Heren 2, Zaterdag Heren 1, Zondag JO19-1, Zondag JO17-1, Zaterdag JO15-1 en
Zaterdag JO13-1. (Seizoen 2020/2021)
3. De reglementscommissie heeft bepaald dat onder de term „werkdagen‟ wordt verstaan
„kantoorwerkdagen van de KNVB‟.
Daarnaast dient het “rapportformulier gestaakte wedstrijd vereniging” te worden ingevuld door de
aanvoerder of leider van het betreffende HBC-team, waarvan de wedstrijd gestaakt is.
Het rapportformulier dat moet worden ingevuld is te vinden op de website van HBC door te klikken op:
Programma. Dan aan de rechterkant klikken op: Downloads & Handige Links en kiezen voor
rapportformulier gestaakte wedstrijd vereniging
De rapportformulieren dienen ook weer tijdig bij de wedstrijdsecretaris, waarna hij zorgt dat de
rapporten op tijd bij de KNVB komen. Indien u hulp of advies nodig heeft kan de wedstrijdsecretaris u
hierbij van dienst zijn.
Indien de tuchtcommissie van de KNVB het HBC-team als schuldige aanwijst, kost dat altijd geld.
De KNVB brengt deze kosten bij HBC in rekening en de penningmeester van HBC brengt deze bij de
teammanager in rekening. Hij of zij kan dat op de spelers van het team verhalen. Bij het niet tijdig
betalen van deze boete aan HBC kan een speelverbod opgelegd worden. (Eventuele uitzonderingen
worden door het bestuur bepaald. Het bestuur hoeft hier geen verklaring voor af te leggen)
Kosten gestaakte wedstrijd:
De kosten van een gestaakte wedstrijd kan verschillen, maar bijna alle kosten voor een gestaakte
wedstrijd zijn meer dan 100,00 Euro, met daarbovenop de administratiekosten die HBC berekent.
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Jan Zwarter: 06-11156507 of wedstrijdsecretariszondag@svhbc.nl

