
HUISHOUDELIJK	  REGLEMENT	  STICHTING	  RECREATIEF	  
ZAALVOETBAL	  ALMERE.	  

Deelnemers	  

Artikel	  1	  
Groepen	  personen	  kunnen	  zich	  inschrijven	  als	  deelnemer	  van	  de	  stichting	  en	  de	  positie	  van	  
zaalvoetbalteam	  verkrijgen	  indien	  voldaan	  is	  aan	  de	  artikelen	  2,	  4,	  5,	  6,	  7,	  9	  van	  het	  
Huishoudelijk	  Reglement.	  	  

Voorwaarden	  deelneming	  

Artikel	  2	  
1. De	  inschrijving	  van	  een	  deelnemer	  dient	  jaarlijks	  voor	  1	  juni	  te	  geschieden,	  één	  en	  

ander	  conform	  de	  door	  of	  namens	  het	  bestuur	  gestelde	  voorwaarden.	  	  
	  

2. De	  inschrijving	  van	  een	  deelnemer	  ten	  einde	  de	  positie	  van	  zaalvoetbalteam	  te	  
verkrijgen	  dient	  jaarlijks	  voor	  1	  juni	  te	  geschieden,	  één	  en	  ander	  conform	  de	  door	  of	  
namens	  het	  bestuur	  gestelde	  voorwaarden.	  	  

	  
3. De	  inschrijving	  van	  een	  deelnemer	  geschiedt	  door	  het	  indienen	  van	  een	  

inschrijvingsformulier	  bij	  het	  bestuur.	  	  

Artikel	  3	  
Iedere	  deelnemer	  is	  verplicht	  zich	  te	  houden	  aan	  de	  reglementen,	  bepalingen	  en	  
aanwijzingen	  door	  of	  namens	  het	  bestuur	  opgesteld	  of	  gegeven.	  

Artikel	  4	  
Deelnemers	  worden	  naar	  de	  stichting	  c.q.	  het	  bestuur	  vertegenwoordigd	  door	  een	  
contactpersoon.	  Deze	  contactpersoon	  moet	  geaccepteerd	  worden	  door	  het	  bestuur.	  Een	  
contactpersoon	  die	  nog	  financiële	  verplichtingen	  jegens	  de	  S.R.Z.A.	  heeft	  kan	  worden	  
geweigerd.	  

Artikel	  5	  
Bij	  inschrijving	  van	  een	  deelnemer	  dient	  terstond	  een	  verklaring	  ondertekend	  te	  worden	  
houdende	  een	  bevestiging	  van	  kennisname	  van	  het	  Huishoudelijk	  Reglement.	  



Voorwaarden	  inschrijving	  zaalvoetbalteam	  

Artikel	  6	  
1. Een	  zaalvoetbalteam	  bestaat	  uit	  minimaal	  tien	  spelers,	  die	  bij	  de	  stichting	  moeten	  

worden	  ingeschreven.	  	  
	  

2. Elk	  zaalvoetbalteam	  dient	  te	  zorgen	  voor	  een	  grensrechter.	  	  

Artikel	  7	  
1. De	  contactpersoon	  schrijft	  de	  spelers	  van	  zijn	  zaalvoetbalteam	  in	  en	  draagt	  zorg	  

voor	  mutaties	  van	  deze	  gegevens,	  één	  en	  ander	  conform	  de	  door	  de	  stichting	  
gestelde	  regels	  en	  vereisten.	  	  
	  

2. Door	  opgaven	  van	  de	  in	  het	  vorige	  lid	  bedoelde	  gegevens	  aan	  de	  stichting	  aanvaardt	  
de	  contactpersoon	  de	  volledige	  (financiële)	  verantwoordelijkheid	  welke	  uit	  deze	  
opgave	  voortvloeit	  of	  kan	  voortvloeien.	  	  

Artikel	  8	  
1. Een	  zaalvoetbalteam	  verplicht	  zich	  te	  zullen	  houden	  aan	  de	  opgestelde	  reglementen	  

en	  bepalingen	  en	  om	  eventueel	  nader	  te	  stellen	  regels	  en	  aanwijzingen	  op	  te	  volgen.	  	  
	  

2. Bij	  overtreding	  van	  lid	  1	  kan	  uitsluiting	  van	  het	  spelen	  van	  wedstrijden	  volgen	  door	  
of	  namens	  het	  bestuur.	  	  

Voorwaarden	  inschrijving	  spelers	  van	  een	  zaalvoetbalteam	  

Artikel	  9	  
De	  contactpersoon	  kan	  geen	  personen	  als	  speler	  inschrijven	  die	  niet	  wonen	  of	  werken	  in	  de	  
Gemeente	  Almere.	  

Artikel	  10	  
Iemand	  woont	  in	  de	  Gemeente	  Almere,	  indien	  hij:	  

-‐ in	  het	  bevolkingsregister	  van	  Almere	  is	  ingeschreven	  en	  	  
-‐ in	  deze	  gemeente	  een	  zelfstandig	  huishouden	  voert,	  dan	  wel	  bij	  de	  ouders	  in	  deze	  

gemeente	  feitelijk	  inwoont.	  	  

In	  geval	  van	  twijfel	  kan	  het	  bestuur	  de	  ingeschreven	  of	  in	  te	  schrijven	  persoon	  om	  enigerlei	  
bewijs	  vragen	  omtrent	  zijn	  inwonerschap.	  	  

Artikel	  11	  
Of	  iemand	  werkzaam	  is	  bij	  een	  in	  Almere	  gevestigde	  onderneming	  moet	  blijken	  uit	  een	  
schriftelijk	  stuk.	  Een	  werknemer	  dient	  een	  werkgeversverklaring	  of	  aanstellingsbrief	  van	  de	  
werkgever	  of	  het	  bedrijf	  te	  overleggen,	  waaruit	  blijkt	  dat	  Almere	  zijn	  standplaats	  is	  en	  dat	  hij	  
aldaar	  voor	  minimaal	  20	  uur	  per	  week	  werkt.	  



Bij	  inschrijving	  van	  spelers	  die	  buiten	  Almere	  wonen,	  moet	  bij	  de	  inschrijving	  een	  dergelijk	  
bewijsstuk	  worden	  overgelegd.	  Een	  zelfstandig	  ondernemer	  dient	  zijn	  vestigingsplaats	  
middels	  een	  uittreksel	  van	  de	  Kamer	  van	  Koophandel	  aan	  te	  tonen.	  

Artikel	  12	  
Personen	  die	  zich	  hebben	  laten	  inschrijven	  als	  speler	  ontvangen	  een	  spelerskaart	  als	  bewijs	  
van	  deelnemerschap.	  De	  spelerskaart	  dient	  te	  zijn	  voorzien	  van	  een	  recente,	  goed	  
gelijkende,	  pasfoto.	  De	  spelerskaart	  dient	  tevens	  als	  legitimatiebewijs	  voor	  het	  spelen	  van	  
wedstrijden	  in	  de	  stichting.	  Deze	  spelerskaart	  blijft	  te	  allen	  tijde	  eigendom	  van	  de	  S.R.Z.A.	  

Voorwaarden	  toelating	  tot	  de	  competitie	  

Artikel	  13	  
Voordat	  een	  ingeschreven	  zaalvoetbalteam	  toelating	  verkrijgt	  tot	  de	  competitie	  van	  de	  
stichting,	  dient	  de	  verplichte	  geldelijke	  bijdrage	  aan	  de	  stichting	  te	  zijn	  voldaan.	  Het	  bestuur	  
stelt	  jaarlijks	  deze	  bijdrage	  vast.	  Deze	  geldelijke	  bijdrage	  dient	  vóór	  1	  juli	  te	  zijn	  voldaan.	  

Artikel	  14	  
Een	  zaalvoetbalteam	  verkrijgt	  slechts	  toegang	  tot	  de	  bekercompetitie	  indien	  het	  
zaalvoetbalteam	  toegang	  heeft	  verkregen	  tot	  de	  reguliere	  competitie	  van	  de	  stichting.	  

Artikel	  15	  
Indeling	  van	  teams	  in	  de	  diverse	  klassen	  van	  de	  competitie	  geschiedt	  door	  het	  bestuur,	  met	  
inachtneming	  van	  de	  resultaten	  van	  de	  voorgaande	  competitie	  (eindstand	  en	  voor	  het	  
betreffende	  seizoen	  geldende	  promotie-‐	  en	  degradatie-‐regeling).	  

In	  bijzondere	  gevallen	  kan	  het	  bestuur	  onder	  bekendmaking	  van	  de	  redenen	  een	  afwijkende	  
beslissing	  nemen.	  Een	  dergelijke	  afwijkende	  beslissing	  heeft	  geen	  precedentwerking.	  Tegen	  
deze	  beslissing	  kan	  geen	  beroep	  worden	  ingesteld.	  

Voorwaarden	  wedstrijddeelname	  

Artikel	  16	  
1. Een	  team	  kan	  slechts	  spelers	  aan	  een	  wedstrijd	  laten	  deelnemen,	  die	  beschikken	  

over	  een	  geldige	  spelerskaart	  behorend	  bij	  dat	  team.	  Indien	  een	  speler	  niet	  over	  een	  
geldige	  spelerskaart	  beschikt,	  is	  deze	  niet	  gerechtigd	  aan	  de	  desbetreffende	  
wedstrijd	  deel	  te	  nemen.	  
	  

2. Een	  team	  kan	  slechts	  spelers	  aan	  een	  wedstrijd	  laten	  deelnemen,	  die	  op	  een	  
wedstrijdformulier	  staan	  vermeld.	  Indien	  een	  speler	  niet	  op	  het	  wedstrijdformulier	  
staat	  vermeld,	  is	  deze	  niet	  gerechtigd	  aan	  de	  desbetreffende	  wedstrijd	  deel	  te	  
nemen.	  

	  



3. Bij	  wel	  deelnemen	  van	  deze	  niet	  speelgerechtigde	  speler(s)	  is	  ARTIKEL	  56	  van	  
toepassing.	  	  

Aansprakelijkheid	  

Artikel	  17	  
1. Een	  speler,	  coach,	  verzorger	  of	  grensrechter	  van	  een	  team	  neemt	  voor	  eigen	  risico	  

deel	  aan	  een	  door	  de	  stichting	  georganiseerde	  wedstrijd;	  de	  stichting	  is	  niet	  
aansprakelijk	  en	  kan	  niet	  aansprakelijkheid	  worden	  gesteld	  voor	  enig	  letsel	  en	  
eventueel	  daaruit	  voortvloeiende	  schade,	  noch	  voor	  enig	  andere	  schade	  welke	  uit	  
de	  wedstrijd	  voortvloeit	  of	  kan	  voortvloeien.	  	  
	  

2. De	  stichting	  is	  tevens	  niet	  aansprakelijk	  voor	  enigerlei	  schade,	  opgedaan	  voor,	  
tijdens	  of	  na	  de	  wedstrijd,	  in	  de	  kleedkamers,	  of	  enige	  andere	  plaats	  in	  en	  buiten	  de	  
sporthal.	  	  

Overschrijving	  

Artikel	  18	  
1. De	  speler	  die	  zich	  wil	  laten	  overschrijven	  van	  zijn	  of	  haar	  zaalvoetbalteam	  naar	  een	  

ander	  zaalvoetbalteam	  dient	  een	  door	  het	  bestuur	  verstrekt	  
overschrijvingsformulier	  volledig	  ingevuld	  en	  ondertekend	  in	  te	  leveren	  bij	  het	  
bestuur.	  	  
	  

2. Tezamen	  met	  het	  overschrijvingsformulier	  dient	  de	  spelerskaart	  te	  worden	  
ingeleverd.	  	  
	  

3. Het	  bestuur	  beslist	  naar	  redelijkheid	  en	  billijkheid	  of	  de	  overschrijving	  wordt	  
verleend.	  Het	  bestuur	  kan	  aan	  deze	  beslissing	  tevens	  voorwaarden	  verbinden.	  	  
	  

4. Onverminderd	  het	  bepaalde	  in	  LID	  3	  van	  dit	  ARTIKEL	  zal	  het	  bestuur	  medewerking	  
verlenen	  aan	  de	  overschrijving	  van	  een	  speler,	  indien	  hij	  daarom	  verzoekt	  middels	  
een	  overschrijvingsformulier,	  als	  bedoeld	  onder	  lid	  1	  van	  dit	  ARTIKEL,	  en	  indien	  de	  
speler	  gedurende	  120	  achtereenvolgende	  dagen,	  voorafgaande	  aan	  de	  indiening	  van	  
dit	  verzoek,	  op	  geen	  enkel	  wedstrijdformulier	  voorkomt.	  	  



Uitschrijving	  

Artikel	  19	  
1. In	  afwijking	  van	  ARTIKEL	  7,	  LID	  2,	  van	  de	  Statuten	  kan	  uitschrijving	  van	  een	  speler	  

jaarlijks	  vóór	  1	  augustus	  op	  ieder	  moment	  geschieden	  met	  akkoordverklaring	  van	  de	  
contactpersoon	  van	  het	  te	  verlaten	  team.	  	  
	  

2. Uitschrijving	  komt	  tot	  stand	  door	  middel	  van	  een	  daartoe	  schriftelijk	  gedaan	  verzoek	  
door	  de	  speler	  op	  een	  door	  het	  bestuur	  verstrekt	  inschrijvingsformulier,	  welke	  
ondertekend	  is	  door	  de	  contactpersoon	  van	  het	  te	  verlaten	  team.	  	  

Uitsluiting	  

Artikel	  20	  
1. Indien,	  naar	  het	  oordeel	  van	  het	  bestuur,	  een	  deelnemer	  op	  duidelijke	  wijze	  in	  strijd	  

handelt	  met	  de	  doelstellingen	  van	  de	  stichting,	  dan	  wel	  haar	  werkwijze	  op	  ernstige	  
wijze	  bemoeilijkt,	  kan	  de	  deelnemer	  voor	  bepaalde	  of	  onbepaalde	  tijd	  zijn	  
deelnemerschap	  worden	  ontnomen	  of	  van	  verder	  deelnemerschap	  worden	  
uitgesloten.	  	  
	  

2. Deze	  maatregel	  wordt	  onder	  opgave	  van	  redenen	  schriftelijk	  aan	  de	  deelnemer	  
medegedeeld.	  In	  dit	  schrijven	  wordt	  tevens	  de	  datum	  van	  ingang	  en	  de	  duur	  van	  de	  
maatregel	  vermeld.	  Tegen	  deze	  maatregel	  kan	  geen	  beroep	  worden	  ingesteld.	  	  

Commissies	  

Artikel	  21	  
1. Het	  bestuur	  kan	  commissies	  instellen	  die	  het	  voor	  een	  goede	  vervulling	  van	  zijn	  

taken	  zinvol	  acht.	  	  
	  

2. Het	  bestuur	  bepaalt	  de	  doelstelling	  van	  de	  commissie	  en	  benoemt	  de	  leden.	  	  

Artikel	  22	  
Een	  commissie	  bestaat	  uit	  tenminste	  drie	  en	  maximaal	  vijf	  leden.	  

Artikel	  23	  
1. Uit	   de	   leden	   van	   de	   commissie	   wijst	   het	   bestuur	   de	   voorzitter	   van	   de	  

commissie	  aan.	  
	  

2. De	  commissie	  kiest	  uit	  haar	  midden	  een	  secretaris.	  



Artikel	  24	  
1. De	  leden	  van	  een	  commissie	  kunnen	  tussentijds	  ontslag	  nemen.	  Zij	  doen	  daarvan	  

schriftelijk	  mededeling	  aan	  het	  bestuur.	  	  
	  

2. Het	  bestuur	  kan	  een	  lid	  van	  de	  commissie	  tijdelijk	  dan	  wel	  tot	  het	  einde	  van	  de	  
zittingsperiode	  schorsen.	  	  

Artikel	  25	  
1. Ingeval	  van	  een	  tussentijdse	  vacature	  in	  de	  commissie	  om	  welke	  reden	  dan	  ook,	  

schorsing	  hierbij	  inbegrepen,	  kan	  het	  bestuur	  besluiten	  een	  nieuw	  commissielid	  te	  
benoemen.	  	  
	  

2. Benoeming	  van	  het	  vervangende	  commissielid	  geschiedt	  voor	  de	  resterende	  
zittingsperiode	  van	  het	  te	  vervangen	  lid.	  	  

	  
3. Ingeval	  van	  tijdelijke	  schorsing	  van	  een	  commissielid	  ex	  ARTIKEL	  24	  LID	  2	  geschiedt	  

benoeming	  van	  een	  vervangend	  commissielid	  voor	  de	  schorsingsperiode.	  	  

Vaste	  commissies	  

Artikel	  26	  
1. Het	  bestuur	  kan	  met	  inachtneming	  van	  de	  ARTIKELEN	  21	  tot	  en	  met	  25	  vaste	  

commissies	  instellen	  voor	  de	  behandeling	  of	  uitvoering	  van	  door	  hem	  aangewezen	  
onderwerpen.	  	  
	  

2. Taken	  en	  bevoegdheden	  van	  vaste	  commissies	  worden	  in	  het	  huishoudelijk	  
reglement	  van	  de	  S.R.Z.A.	  opgenomen.	  	  

A.	   De	  commissie	  van	  zaaldienst	  

Artikel	  27	  
1. De	  commissie	  van	  zaaldienst	  is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  gang	  van	  zaken	  tijdens	  

de	  wedstrijddagen/-‐avonden.	  
	  

2. Het	  bestuur	  stelt	  een	  dienstschema	  op	  voor	  de	  commissieleden.	  
	  

3. Het	  dienstdoende	  commissielid	  is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  algemene	  gang	  van	  
zaken	  op	  de	  wedstrijddag/avond	  met	  inachtneming	  van	  de	  rol	  van	  de	  
scheidsrechter.	  

Artikel	  28	  
1. Het	  dienstdoende	  commissielid	  houdt	  aantekening	  van	  zaken	  in	  het	  daartoe	  

bestemde	  logboek.	  	  
	  



2. Het	  dienstdoend	  commissielid	  kan	  uit	  eigener	  beweging	  een	  rapport	  opmaken	  van	  
zaken	  waarvan	  hij	  vindt	  dat	  deze	  ter	  kennis	  moeten	  worden	  gebracht	  van	  het	  
bestuur	  en/of	  een	  ingestelde	  commissie.	  	  

	  
3. Het	  dienstdoend	  commissielid	  kan	  door	  de	  scheidsrechters	  worden	  benaderd	  met	  

het	  verzoek	  extra	  aandacht	  te	  besteden	  aan	  gebeurtenissen	  tijdens	  een	  bepaalde	  
wedstrijd	  en	  hiervan	  eventueel	  rapport	  op	  te	  maken.	  	  

Artikel	  29	  
1. Het	  dienstdoende	  commissielid	  is	  bevoegd	  spelerskaarten,	  waarvan	  onjuist	  gebruik	  

is	  gemaakt,	  in	  te	  nemen.	  Een	  dergelijke	  kaart	  wordt	  zo	  spoedig	  mogelijk,	  onder	  
vermelding	  van	  inname,	  aan	  het	  bestuur	  gezonden.	  	  
	  

2. Het	  dienstdoend	  commissielid	  dient	  door	  middel	  van	  controle	  van	  de	  spelerskaarten	  
ervoor	  te	  zorgen	  dat	  alleen	  die	  spelers	  waarvan	  de	  spelerskaarten	  aanwezig	  zijn,	  aan	  
het	  spel	  deelnemen.	  	  

Artikel	  30	  
De	  tijdwaarneming	  voert	  zijn	  taken	  uit	  conform	  ARTIKEL	  14	  van	  de	  SPELREGELS,	  en	  de	  
aanwijzingen	  van	  het	  dienstdoend	  commissielid.	  

Artikel	  31	  
1. Indien	  de	  tijdwaarneming	  haar	  taken	  niet	  naar	  behoren,	  of	  in	  het	  geheel	  niet	  

uitvoert,	  is	  het	  team	  een	  boete	  als	  bepaald	  in	  ARTIKEL	  1	  van	  het	  BOETEREGLEMENT	  
verschuldigd.	  Het	  dienstdoende	  commissielid	  zal	  een	  rapport	  opmaken.	  	  
	  

2. Indien	  een	  team	  in	  het	  geheel	  niet	  komt	  opdagen	  voor	  de	  tijdwaarneming,	  wordt	  dit	  
team	  naast	  de	  boete	  als	  bepaald	  in	  ARTIKEL	  1	  van	  het	  BOETEREGLEMENT	  gestraft	  
met	  vermindering	  van	  3	  wedstrijdpunten.	  	  

B.	   De	  strafcommissie	  

Artikel	  32	  
1. De	  strafcommissie	  is	  belast	  met	  het	  bestraffen	  van	  overtredingen.	  Als	  overtreding	  in	  

de	  zin	  van	  dit	  reglement	  wordt	  beschouwd	  elk	  handelen	  of	  nalaten,	  dat:	  	  

a. in	  strijd	  is	  met	  de	  statuten	  en	  reglementen	  van	  de	  stichting,	  de	  besluiten	  van	  
één	  van	  haar	  organen,	  alsmede	  de	  door	  het	  bestuur	  vastgestelde	  wedstrijd-‐
bepalingen,	  de	  spelregels	  hieronder	  begrepen,	  of	  	  
	  

b. de	  belangen	  van	  de	  stichting	  of	  één	  van	  haar	  organen	  en	  de	  zaalvoetbalsport	  in	  
het	  algemeen	  schaadt.	  	  

 
2. Bij	  zeer	  ernstige	  overtredingen	  of	  zaken	  waarvan	  het	  bestuur	  van	  mening	  is	  dat	  snel	  

reageren	  noodzakelijk	  is,	  kan	  het	  bestuur	  in	  een	  strafzaak	  onmiddellijk	  zelf	  



handelend	  optreden.	  Dit	  zal	  in	  ieder	  geval	  gebeuren	  in	  zaken	  waarbij	  op	  enigerlei	  
wijze	  de	  politie	  wordt	  betrokken.	  	  

In	  deze	  zaken	  kan	  het	  bestuur	  de	  strafzaak	  geheel	  zelf	  behandelen	  of	  deze	  in	  een	  
later	  stadium	  voor	  verdere	  behandeling	  doorsturen	  naar	  de	  strafcommissie.	  	  

Artikel	  33	  
1. Een	  commissievergadering	  kan	  slechts	  plaatsvinden,	  indien	  tenminste	  drie	  leden	  

aanwezig	  zijn,	  onder	  wie	  in	  ieder	  geval	  de	  voorzitter	  en	  de	  secretaris.	  	  
	  

2. Bij	  ontstentenis	  van	  de	  voorzitter	  door	  overmacht	  zoals	  ziekte	  e.d.	  kiest	  de	  
commissie	  uit	  de	  aanwezige	  leden	  een	  vervanger	  voor	  de	  vergadering.	  	  

	  
3. Indien	  een	  commissievergadering	  met	  betrekking	  tot	  een	  strafzaak	  niet	  tijdig	  belegd	  

kan	  worden,	  beslist	  het	  bestuur	  over	  de	  te	  nemen	  stappen.	  	  

Artikel	  34	  
De	  commissie	  vergadert	  zo	  vaak	  als	  zij	  voor	  de	  uitoefening	  van	  haar	  functie	  noodzakelijk	  
acht.	  Zij	  vergadert	  echter	  ten	  minste	  elke	  vier	  weken.	  

Artikel	  35	  
De	  vergaderingen	  alsmede	  de	  documentatie	  van	  de	  commissie	  zijn	  niet	  openbaar.	  

Artikel	  36	  
De	  leden	  van	  de	  strafcommissie	  dienen	  over	  hetgeen	  tijdens	  de	  beraadslaging	  is	  besproken	  
geheimhouding	  te	  bewaren.	  

Werkwijze	  strafcommissie	  

Artikel	  37	  
1. De	  strafcommissie	  behandelt	  de	  volgende	  zaken:	  	  

a. definitieve	  verwijdering	  uit	  het	  veld,	  	  
	  

b. gestaakte	  wedstrijden,	  	  
	  

c. zeer	  ernstige	  misdragingen	  (zoals	  vechten,	  spugen,	  schelden,	  
discriminerende	  uitlatingen	  e.d.)	  door	  spelers,	  coaches,	  grensrechters	  of	  
verzorgers	  in	  of	  buiten	  het	  veld.	  	  

2. Een	  ieder	  kan	  bij	  het	  bestuur	  melding	  maken	  van	  zeer	  ernstige	  misdragingen	  waarop	  
de	  melding	  voorgelegd	  zal	  worden	  aan	  de	  strafcommissie.	  	  
	  

3. Een	  dienstdoend	  zaalcommissaris	  kan	  door	  middel	  van	  een	  opgemaakt	  rapport	  een	  
zaak	  ter	  behandeling	  voordragen	  aan	  de	  strafcommissie.	  



Artikel	  38	  
1. De	  commissie	  kan	  een	  zaak	  schriftelijk	  of	  mondeling	  behandelen.	  	  

	  
2. Ingeval	  van	  een	  mondelinge	  behandeling	  bepaalt	  de	  strafcommissie	  datum,	  uur	  en	  

plaats	  waarop	  dit	  zal	  geschieden.	  	  
	  

3. De	  secretaris	  van	  de	  strafcommissie	  roept	  de	  betrokkene(n)	  en	  alle	  andere	  personen	  
op,	  van	  wie	  de	  strafcommissie	  de	  verschijning	  wenselijk	  acht.	  	  

Artikel	  39	  
1. De	  strafcommissie	  is	  bevoegd	  getuigen	  op	  te	  roepen	  en	  te	  horen.	  	  

	  
2. Deelnemers	  van	  de	  stichting	  die	  als	  getuigen	  worden	  opgeroepen,	  zijn	  verplicht	  te	  

verschijnen.	  Indien	  een	  als	  getuige	  opgeroepen	  deelnemer	  niet	  verschijnt	  zal	  een	  
boete	  als	  bepaald	  in	  ARTIKEL	  2	  van	  het	  BOETEREGLEMENT	  worden	  opgelegd.	  	  

Artikel	  40	  
1. De	  strafcommissie	  beslist	  met	  meerderheid	  van	  stemmen.	  Indien	  de	  stemmen	  

staken	  beslist	  de	  voorzitter.	  	  
	  

2. De	  strafcommissie	  legt	  een	  straf	  op	  indien	  dit	  naar	  haar	  oordeel	  noodzakelijk	  is.	  	  

Artikel	  41	  
1. De	  strafcommissie	  doet	  zo	  spoedig	  mogelijk	  uitspraak.	  	  

	  
2. Deze	  uitspraak	  wordt	  schriftelijk	  ter	  kennis	  van	  de	  betrokkene(n)	  gebracht.	  	  

3. Een	  afschrift	  van	  de	  uitspraak	  wordt	  gezonden	  aan	  het	  bestuur.	  

Artikel	  42	  
Door	  een	  uitspraak	  van	  de	  strafcommissie	  kan	  geen	  wijziging	  worden	  gebracht	  in	  de	  door	  
een	  scheidsrechter	  genomen	  spelbeslissing.	  

Straffen	  

Artikel	  43	  
1. Straffen	  die	  door	  de	  strafcommissie	  kunnen	  worden	  opgelegd	  zijn:	  	  

a. schorsing	  van	  één	  of	  meerdere	  wedstrijden;	  	  
	  

b. teamstraf	  van	  punten	  in	  mindering;	  	  
	  

c. geldboete;	  	  
	  

d. tijdelijke	  of	  definitieve	  uitsluiting	  van	  verdere	  deelname	  aan	  de	  competitie;	  	  



	  
e. het	  tijdelijk	  of	  definitief	  ontzeggen	  van	  één	  of	  meer	  functies	  binnen	  de	  

stichting	  en	  bij	  de	  door	  haar	  georganiseerde	  wedstrijden;	  	  
	  

f. berisping.	  	  

 
2. De	  straffen	  genoemd	  in	  LID	  1	  kunnen	  met	  inachtneming	  van	  de	  strafbepalingen	  in	  

combinatie	  worden	  opgelegd.	  	  
	  

3. De	  tenuitvoerlegging	  van	  straffen	  als	  genoemd	  in	  LID	  1	  vangt	  aan	  op	  het	  moment	  
van	  de	  uitspraak	  in	  de	  zin	  van	  ARTIKEL	  41,	  tenzij	  de	  uitspraak	  anders	  bepaalt.	  	  

Artikel	  44	  
1. Een	  speler	  of	  coach	  die	  door	  de	  scheidsrechter	  definitief	  uit	  het	  veld	   is	  verwijderd	  

middels	   het	   doen	   tonen	   van	   een	   rode	   kaart,	   twee	   keer	   geel	   in	   één	   wedstrijd	  
daaronder	  begrepen,	  is	  automatisch	  voor	  de	  eerstvolgende	  wedstrijd	  geschorst.	  
	  

2. Een	  speler	  die	  overeenkomstig	  LID	   1	   uit	  het	  veld	   is	   verwijderd	  kan	  voor	  meer	  dan	  
één	   wedstrijd	   geschorst	   worden.	   De	   strafcommissie	   beslist	   omtrent	   eventuele	  
verdere	   bestraffing	   conform	   hetgeen	   in	   dit	   reglement	   bepaald	   is	   en	   brengt	  
betrokkenen,	  eveneens	  conform	  dit	  reglement,	  van	  haar	  beslissing	  in	  kennis.	  

Artikel	  45	  
Tijdens	  een	  wedstrijd	  opgelegde	  strafminuten	  worden	  voor	  iedere	  speler	  opgeteld.	  Bij	  het	  
bereiken	  van	  een	  totaal	  van	  10	  minuten	  is	  de	  speler	  automatisch	  geschorst	  voor	  de	  
eerstvolgende	  wedstrijd.	  De	  strafcommissie	  stelt	  de	  speler	  hiervan	  in	  kennis.	  

Artikel	  46	  
1. Automatische	   straffen	   treden	   in	   werking	   zonder	   een	   uitspraak	   van	   de	  

strafcommissie.	  
	  

2. Tegen	  automatische	  straffen	  staat	  geen	  beroep	  open	  bij	  de	  commissie	  van	  beroep.	  
	  

3. Automatische	   straffen	   gelden	   voor	   de	   eerstvolgende	   wedstrijd	   na	   de	   wedstrijd	  
waarin	  de	  definitieve	  verwijdering	  heeft	  plaatsgevonden.	  

Artikel	  47	  
1. Straffen	  kunnen	  geheel	  of	  gedeeltelijk	  voorwaardelijk	  uitgesproken	  worden.	  

	  
2. Indien	  de	  betrokkene	  zich	  binnen	  een	  proeftijd	  andermaal	  schuldig	  maakt	  aan	  

een	  strafbaar	  handelen	  of	  nalaten,	  zoals	  bedoeld	  in	  ARTIKEL	  32	  lid	  1	  zal	  de	  
strafcommissie	  de	  voorwaardelijke	  straf	  omzetten	  in	  een	  onvoorwaardelijke	  
straf,	  dan	  wel	  de	  proeftijd	  verlengen.



3. De	  desbetreffende	  beslissing	  wordt,	  zo	  mogelijk,	  genomen	  tegelijk	  met	  die	  ter	  zake	  van	  de	  
overtreding,	  die	  tot	  omzetting	  of	  verlenging	  aanleiding	  heeft	  gegeven.	  	  
	  

4. Indien	  een	  voorwaardelijke	  straf	  wordt	  omgezet	  in	  een	  onvoorwaardelijke,	  is	  ARTIKEL	  50	  
van	  overeenkomstige	  toepassing.	  	  

Artikel	  48	  
In	  voorkomende	  gevallen	  kan	  de	  strafcommissie	  afwijken	  van	  de	  voorgeschreven	  straffen	  als	  bedoeld	  
in	  ARTIKEL	  43.	  Deze	  afwijking	  zal	  in	  ieder	  geval	  plaatsvinden,	  indien	  dit	  naar	  het	  oordeel	  van	  de	  
strafcommissie	  uit	  billijkheidsoverwegingen	  gewenst	  is.	  

Artikel	  49	  
De	  tenuitvoerlegging	  van	  een	  opgelegde	  straf,	  waarbij	  de	  betrokkene	  is	  uitgesloten	  van	  het	  
deelnemen	  aan	  of	  leiden	  van	  competitie-‐	  en/of	  bekerwedstrijden,	  wordt	  aan	  het	  einde	  van	  het	  
seizoen	  voor	  het	  nog	  resterende	  gedeelte	  opgeschort	  tot	  de	  aanvang	  van	  de	  nieuwe	  (beker)	  
competitie.	  	  

Artikel	  50	  
Teamstraffen	  en	  individuele	  straffen	  gelden	  voor	  zowel	  bekerwedstrijden	  als	  competitiewedstrijden.	  

Artikel	  51	  
1. Een	  coach,	  grensrechter	  of	  verzorger	  die	  zich	  tijdens	  een	  wedstrijd	  of	  buiten	  het	  veld	  

schuldig	  maakt	  aan	  ernstige	  misdragingen	  kan	  door	  de	  scheidsrechter	  voor	  de	  rest	  van	  deze	  
wedstrijd	  van	  de	  spelersbank	  of	  uit	  de	  zaal	  verwijderd	  worden,	  waarna	  een	  door	  de	  
strafcommissie	  te	  bepalen	  schorsing	  volgt.	  	  
	  

2. Indien	  om	  welke	  reden	  dan	  ook	  een	  schorsing	  als	  genoemd	  in	  LID	  1	  aan	  genoemde	  personen	  
niet	  opgelegd	  kan	  worden,	  of	  zinloos	  wordt	  geacht,	  kan	  de	  strafcommissie	  vervangend	  een	  
teamboete	  als	  bepaald	  in	  ARTIKEL	  3	  van	  het	  BOETEREGLEMENT	  of	  een	  teamstraf	  van	  punten	  
in	  mindering	  opleggen.	  	  

	  
3. De	  strafcommissie	  kan	  het	  team	  waartoe	  de	  coach,	  grensrechter	  of	  verzorger	  behoort	  

tijdelijk	  uitsluiten	  van	  deelname	  aan	  de	  competitie.	  	  

Artikel	  52	  
1. De	  strafcommissie	  kan	  met	  betrekking	  tot	  een	  gestaakte	  wedstrijd	  beslissen	  dat	  :	  	  

a. de	  gestaakte	  wedstrijd	  wordt	  overgespeeld,	  of	  	  
	  

b. de	  gestaakte	  wedstrijd	  wordt	  uitgespeeld,	  of	  	  
	  

c. de	  einduitslag	  van	  de	  gestaakte	  wedstrijd	  wordt	  vastgesteld.	  	  

2. Indien	  een	  gestaakte	  wedstrijd	  over-‐	  of	  uitgespeeld	  wordt	  zal	  een	  nieuwe	  wedstrijddatum	  
vastgesteld	  worden.	  
	  

3. De	  strafcommissie	  kan	  besluiten	  het	  (de)	  schuldige	  team(s)	  te	  straffen	  met:	  	  



a. een	  boete	  als	  bepaald	  in	  ARTIKEL	  4	  van	  het	  BOETEREGLEMENT	  ;	  	  
	  

b. een	  teamstraf	  van	  punten	  in	  mindering	  ;	  	  
	  

c. uitsluiting	  van	  beker-‐	  en	  competitiewedstrijden.	  	  

4. De	  straffen	  genoemd	  in	  LID	  3	  kunnen	  in	  combinatie	  worden	  opgelegd.	  	  
	  
5. Teamstraffen	  als	  bedoeld	  in	  dit	  artikel	  kunnen,	  overeenkomstig	  ARTIKEL	  47	  LID	  1,	  

voorwaardelijk	  worden	  opgelegd.	  	  

Team	  straffen	  

Artikel	  53	  
Een	  team	  is	  een	  boete	  als	  bepaald	  in	  ARTIKEL	  5	  BOETEREGLEMENT	  verschuldigd	  indien	  het	  verschijnt	  
zonder	  grensrechter	  en	  aldus	  in	  strijd	  handelt	  met	  het	  in	  ARTIKEL	  6	  LID	  2	  gestelde.	  

Artikel	  54	  
1. Indien	  een	  team	  op	  het	  vastgestelde	  aanvangsuur	  van	  een	  wedstrijd	  niet	  met	  het	  vereiste	  

aantal	  spelers,	  zoals	  aangegeven	  in	  ARTIKEL	  8	  LID	  4	  van	  de	  SPELREGELS,	  aanwezig	  is	  op	  het	  
speelveld,	  wordt	  deze	  wedstrijd	  afgelast.	  	  
	  

2. Dit	  team	  is	  een	  boete	  als	  bepaald	  in	  ARTIKEL	  6	  BOETEREGLEMENT	  verschuldigd	  en	  wordt	  
geacht	  de	  wedstrijd	  reglementair	  met	  5-‐0	  verloren	  te	  hebben.	  	  

	  
3. Een	  teamstraf	  van	  3	  punten	  in	  mindering	  wordt	  automatisch	  opgelegd.	  	  

Artikel	  55	  
1. Wanneer	  tijdens	  de	  wedstrijd	  het	  aantal	  spelers	  per	  team	  definitief	  daalt	  tot	  minder	  dan	  3	  

waaronder	  een	  doelverdediger,	  moet	  de	  wedstrijd	  worden	  gestaakt.	  Daalt	  het	  aantal	  spelers	  
tijdelijk	  tot	  minder	  dan	  3	  omdat	  1	  of	  meer	  spelers	  gelijktijdig	  tijdstraf	  hebben	  dan	  wordt	  
normaal	  doorgespeeld.	  	  
	  

2. Bij	  het	  staken	  van	  een	  wedstrijd	  als	  bedoeld	  in	  1	  lid	  is	  dit	  team	  een	  boete	  als	  bepaald	  in	  
ARTIKEL	  7	  BOETEREGLEMENT	  verschuldigd	  en	  wordt	  het	  geacht	  de	  wedstrijd	  reglementair	  
met	  5-‐0	  verloren	  te	  hebben.	  	  

	  
3. Een	  teamstraf	  van	  3	  punten	  in	  mindering	  wordt	  automatisch	  opgelegd.	  	  

Artikel	  56	  
1. Indien	  een	  team	  een	  wedstrijd	  geheel	  of	  gedeeltelijk	  speelt	  met	  één	  of	  meer	  niet	  

gerechtigde	  spelers,	  wordt	  het	  puntentotaal	  van	  dat	  team	  verminderd	  met	  3	  
wedstrijdpunten.	  Bovendien	  is	  dit	  team	  een	  boete	  verschuldigd	  als	  bepaald	  in	  ARTIKEL	  8	  
BOETEREGLEMENT	  en	  wordt	  het	  team	  geacht	  de	  wedstrijd	  5-‐0	  reglementair	  te	  hebben	  
verloren.	  	  



	  
2. Indien	  een	  team	  meer	  wedstrijden	  met	  één	  of	  meer	  niet	  gerechtigde	  spelers	  heeft	  gespeeld	  

geldt	  de	  straf	  van	  LID	  1	  per	  wedstrijd.	  	  

D	  Rechtsgang	  

Beroepsmogelijkheid	  

Artikel	  57	  
Het	  instellen	  van	  beroep	  geschiedt	  door	  het	  schriftelijk	  of	  per	  e-‐mail	  indienen	  van	  een	  beroepschrift	  
bij	  de	  commissie	  van	  beroep.	  

Artikel	  58	  
1. Het	  beroepschrift	  wordt	  ondertekend	  en	  bevat	  ten	  minste:	  	  

a. het	  wedstrijdnummer	  en	  de	  namen	  van	  de	  teams,	  	  
	  

b. de	  dagtekening,	  
	  

c. de	  naam	  van	  de	  indiener	  en	  de	  naam	  van	  de	  speler	  en	  de	  naam	  van	  het	  team,	  	  
	  

d. een	  kopie	  van	  de	  bestreden	  uitspraak,	  	  
	  

e. de	  gronden	  van	  het	  beroep.	  	  

 
2. Het	  beroep	  zal	  niet	  ontvankelijk	  worden	  verklaard	  indien	  niet	  is	  voldaan	  aan	  LID	  1.	  	  

Artikel	  59	  
De	  termijn	  voor	  het	  instellen	  van	  beroep	  bedraagt	  tien	  dagen	  na	  dagtekening	  van	  de	  uitspraak	  door	  
de	  strafcommissie.	  

Artikel	  60	  
1. Beroep	  bij	  de	  commissie	  van	  beroep	  staat	  open	  tegen	  een	  uitspraak	  van	  de	  strafcommissie.	  	  

2. Tegen	   automatische	   straffen,	   zoals	   bedoeld	   in	  ARTIKEL	   48,	   staat	   geen	   beroep	   open	   bij	   de	  
commissie	  van	  beroep.	  

	  
3. Het	  instellen	  van	  beroep	  schorst	  de	  tenuitvoerlegging	  van	  de	  opgelegde	  straf.	  

	  
4. De	  ARTIKELEN	  37	  tot	  en	  met	  42	  zijn	  van	  overeenkomstige	  toepassing.	  	  



Artikel	  61	  
De	  commissie	  van	  beroep	  bestaat	  uit	  drie	  door	  het	  bestuur	  aangewezen	  leden.	  Leden	  van	  het	  
bestuur	  alsmede	  leden	  van	  de	  strafcommissie	  mogen	  geen	  plaats	  nemen	  in	  de	  commissie	  van	  
beroep.	  	  

Artikel	  62	  
1. De	  beroepscommissie	  is	  bevoegd	  getuigen	  op	  te	  roepen	  en	  te	  horen.	  	  

	  
2. De	  beroepscommissie	  hoort	  de	  strafcommissie	  voordat	  zij	  op	  het	  beroep	  beslist.	  	  

Artikel	  63	  
De	  commissie	  van	  beroep	  doet	  schriftelijk	  uitspraak	  en	  stelt	  betrokkene(n),	  bestuur	  en	  
strafcommissie	  hiervan	  op	  de	  hoogte.	  

Artikel	  64	  
De	  commissie	  van	  beroep	  bekrachtigt	  de	  uitspraak	  van	  de	  strafcommissie	  of	  vernietigt	  de	  uitspraak	  
van	  de	  strafcommissie.	  Ingeval	  van	  vernietiging	  kan	  de	  commissie	  van	  beroep	  een	  nieuwe	  straf	  
opleggen.	  

Overige	  bepalingen	  

Artikel	  65	  
1. Indien	  een	  team	  zich	  uit	  de	  competitie	  terugtrekt,	  dan	  wel	  van	  verdere	  deelneming	  

uitgesloten	  wordt,	  wordt	  de	  verplichte	  geldelijke	  bijdrage	  niet	  terugbetaald.	  Dit	  team	  wordt	  
geacht	  de	  gespeelde	  en	  nog	  te	  spelen	  wedstrijden	  verloren	  te	  hebben	  met	  5-‐0.	  	  
	  

2. Indien	  een	  team	  zich	  uit	  de	  competitie	  terugtrekt,	  anders	  dan	  om	  redenen	  buiten	  het	  team	  
gelegen,	  kan	  het	  bestuur	  dit	  team	  van	  deelname	  aan	  een	  volgende	  competitie	  uitsluiten.	  	  

Slotbepaling	  

Artikel	  66	  
In	  alle	  gevallen,	  waarin	  dit	  huishoudelijk	  reglement	  niet	  voorziet,	  beslist	  het	  bestuur.	  

Inwerkingtreding	  
Dit	  reglement	  treedt	  in	  werking	  met	  ingang	  van	  1	  december	  2014.	  De	  overeenkomstige	  bepalingen	  in	  
de	  thans	  geldende	  reglementen	  komen	  met	  ingang	  van	  bovenstaande	  datum	  te	  vervallen.	  Aldus	  
vastgesteld	  door	  het	  bestuur	  van	  de	  Stichting	  Recreatief	  Zaalvoetbal	  Almere	  in	  de	  
bestuursvergadering	  van	  10	  november	  2014.	  

	  


