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Huishoudelijk reglement Zaalvoetbal Vereniging Franeker Z.V.F. 
 
 
1. Competitie bedrijfszaalvoetbal 

De onderlinge competitie wordt gespeeld in sporthal ‘de Trije” in Franeker 
Bij voorkeur op de vrijdagavond. Zou door de wedstrijdleiding een ander tijdstip 
worden toegewezen, dan volgt er overleg met de deelnemende teams. Voor 
inhaalwedstrijden beslist het bestuur van de ZVF. 
 
Speelgerechtigd zijn de teams welke onderverdeeld zijn in 4 poules (start nieuwe 
seizoen), te weten: 

 Hoofdklasse 

 1ste klasse 

 2de klasse 

 3de klasse 
 

Uitbreiding of inkrimping van dit aantal kan, indien de omstandigheden zich 
voordoen, tot de mogelijkheden behoren. 
 
Een nieuw ingeschreven team wordt ingedeeld in de 2e klasse of 3e klasse, tenzij 
het team verzoekt te worden ingedeeld in hogere klasse of als het bestuur op grond 
van sterkte of door problemen met de indeling anders beslist. 
 
Alle deelnemende spelers worden via de ledenlijst van de ZVF aan de KNVB        
doorgegeven (verzekering).  

 
2. Competitie KNVB district Noord 

Vanuit de ZVF bestaat de mogelijkheid om aan de  KNVB competitie actief deel te 
nemen. De spelers zijn lid van de KNVB en hebben een eigen lidnummer. Per 
seizoen bedraagt de teamcontributie EUR 400,- en per speler EUR 15,-. 

 
3. Inschrijving bedrijfscompetitie 
a) Per seizoen wordt minimaal een volledig of 2 halve competities afgewerkt. De 

inschrijving dient jaarlijks door elk team te geschieden op de algemene 
ledenvergadering middels een teamopgaveformulier. 

b) Het teamopgaveformulier vermeldt naam en adres, email adres en 
telefoonnummers van de contactpersoon en gegevens van de desbetreffende 
sponsor. 

c) Het teamopgaveformulier wordt tijdens de algemene ledenvergadering verstrekt en 
dient op de algemene ledenvergadering te worden ingeleverd bij de secretaris of de 
wedstrijdleiding. 

d) Bij verzuim van punt 3c (inleveren van het inschrijfformulier tijdens de Algemene 
Ledenvergaring) bestaat de mogelijkheid dat het betreffende team uiterlijk 4 
weken na de algemene ledenvergadering schriftelijk een aanmelding doet. Het 
bestuur zal vervolgens bepalen of het team nog ingepland kan worden. Het 
betreffende team kan tevens geen rechten ontlenen aan de eindklassering van het 
voorgaande seizoen. Het bestuur zal het team indelen op basis van de onder punt 1 
genoemde regels. 
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e) Elk team ontvangt minimaal 1 maand voor aanvang van de competitie een 

spelerslijst met daarop de spelers zoals die het voorgaande seizoen bij ons bekend 
waren. Deze lijst dient voor de eerste speelavond van het team, eventueel 
gewijzigd, ingeleverd te worden bij het wedstrijdsecretariaat (per mail). Gebeurt 
dit niet dan zal het bestuur minimaal 12 spelers in rekening brengen bij het bepalen 
van de spelerscontributie. Aanmeldingen van extra spelers gedurende het seizoen 
zullen bovenop de 12 spelers worden berekend. Aan de hand van de ingeleverde 
spelerslijst en eventueel later toegevoegde spelers wordt de verschuldigde 
spelerscontributie bepaald. De verschuldigde spelerscontributie per speler dient 
voor 1 november per bank betaald te worden. Teams die hier niet aan voldoen, 
krijgen per speelavond 1 punt in mindering, tot een maximum van 3 punten. Daarna 
wordt het team uitgesloten van verdere deelname aan de competitie. Dezelfde 
regel is van toepassing wanneer de teaminleg niet voor aanvang van het 
betreffende seizoen is betaald. Het inschrijfgeld voor toernooien en boetes dienen 
voor de eerstvolgende wedstrijddag en per bank te worden voldaan. Aanvullingen 
op de spelerslijst kunnen tot het toegestane maximum van 15 spelers en mogen 
worden toegevoegd tot uiterlijk 1 april. 

f) Aanvullingen en mutaties dienen via een inschrijf-/mutatieformulier voor aanvang 
van de te spelen wedstrijd in het bezit te zijn van de wedstrijdleiding. Bij 
inschrijvingen na 1 november moet tevens de verschuldigde spelerscontributie voor 
aanvang van de eerste wedstrijd per bank/contant worden voldaan. Een nieuwe 
speler is pas speelgerechtigd wanneer er een inschrijf-/mutatieformulier is 
ingeleverd en de verschuldigde contributie is voldaan. Als een speler niet aan 
voorgaande heeft voldaan, dan wordt er een boete ad EUR 30,- in rekening 
gebracht. 

g) Spelers verwijderen van een bestaande lijst is na de eerste wedstrijddag van het 
betreffende team niet mogelijk. 

h) De minimum leeftijd van een speler is 15 jaar. 
i) Een speler mag in het lopende seizoen van team veranderen mits hij aan de 

volgende voorwaarden voldoet: 

 Het team dat wordt verlaten heeft geen bezwaar tegen de overgang van 
de desbetreffende speler. Zo wel, dan moet er een geldige reden 
aanwezig zijn. 

 Er zal een volledig overschrijvingsformulier moeten worden ingevuld. 

 Het te verlaten team mag voor betreffende speler geen nieuwe spelers 
toevoegen. 

 Er mag per seizoen één maal van team worden veranderd. 

 Als men van team verandert dan moet dit voor 1 februari plaatsvinden. 
 
4. Inschrijving nieuw team 
a. Een ieder die in Franeker en omstreken is gevestigd, hetzij een bedrijf, een 

instelling of particulier, kan een team in laten schrijven voor deelname aan de 
bedrijfscompetitie. 

b. Een team is pas ingeschreven wanneer een waarborgsom, zijnde de helft van het 
jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgestelde inschrijfgeld voor de 
competitie, is overgemaakt. NB Dit geldt alleen voor nieuw aangemelde teams, niet 
voor teams die in het voorgaande seizoen aan onze competitie hebben 
deelgenomen. 

c. Bij deelname aan de competitie is hiermee tevens de helft van de competitiekosten 
betaald. 

d. Het team wordt onder aan de wachtlijst geplaatst. 
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5. Kosten 
a. Per team wordt voor de bedrijfscompetitie een inschrijfgeld geheven, dat voor het 

komende seizoen wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering van de ZVF. 
b. Per team uitkomend in de KNVB-competitie worden de financiële verplichtingen, 

voortvloeiend uit de deelname aan de competitie en het lidmaatschap van de 
spelers, jaarlijks middels een door de ledenvergadering vastgesteld inschrijfgeld 
voldaan. 

c. Per toernooi wordt een inschrijfgeld geheven. De hoogte wordt jaarlijks vastgesteld 
door de algemene ledenvergadering. Het inschrijfgeld voor toernooien dient op de 
eerstvolgende wedstrijddag te worden voldaan. 

d Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen door een team worden de 
spelers van het betreffende team hoofdelijk aansprakelijk gesteld. Dit houdt tevens 
in dat betreffende spelers niet voor een ander team kunnen uitkomen, alvorens er 
door betreffende spelers aan de totale financiële verplichtingen is voldaan. Ter 
illustratie, het te betalen bedrag per speler is de totale openstaande financiële 
verplichting gedeeld door het aantal spelers van het team met een financiële 
verplichting dat deelneemt aan de nieuwe competitie.  

 

Kosten deelname (in Euro) 

Spelerscontributie per speler 15,- 

Teaminleg bedrijvencompetitie 250,- 

Inleg Kersttoernooi 75,- 

Inleg Joop Breidenbach toernooi 25,- 

Inleg Openingstoernooi NTB 

 
6. Uitschrijven team 
a. Een team wordt uitgeschreven indien schriftelijk door de contactpersoon aan de 

secretaris van de ZVF is medegedeeld. Uitschrijven kan alleen na het lopende 
seizoen of binnen 4 weken na het inschrijven tijdens de jaarvergadering. Als een 
team zich later dan 4 weken na de laatste jaarvergadering maar voor de eerste 
speelavond van het eerstvolgende seizoen nog uitschrift is de volledige teaminleg 
alsmede spelerscontributie van 10 spelers verschuldigd. Schrijft een team zich 
tijdens een seizoen uit dan is naast de teaminleg en de spelerscontributie een 
boete van EUR 100,- verschuldigd.  

b. Uitschrijving vindt tevens plaats bij het niet tijdig indienen van het 
teamopgaveformulier en het niet tijdig nakomen van de financiële verplichtingen. 
  

7. Reglementen 
a. Er wordt gespeeld onder de officiële spelregels van de KNVB en de daarop van 

toepassing zijnde wijzingen c.q. aanvullingen. 
b. 1. Het vastgestelde wedstrijdschema kan niet worden veranderd, ook kan er niet 

van worden afgeweken. Zie verder punt 12 bij calamiteiten. 
2. Teams van de hoofdklasse tot en met de laagste klasse spelen in principe 
minimaal 2 keer tegen elkaar.   

c. Bij inschrijving van het nieuwe seizoen (tijdens ledenvergadering) kunnen de teams 
bij de wedstrijdleiding aan te geven welke data en op welke tijdstippen zij niet 
kunnen spelen. Getracht wordt hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. 

d. 1. Wanneer een team niet opkomt, wordt de uitslag 5-0 in het nadeel van het team 
dat niet opkomt. Tevens wordt een boete van EUR 50,- in rekening gebracht en 
krijgt het desbetreffende team 3 punten in mindering. 
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2. Als een team een 2e keer niet opkomt geldt dezelfde regel, echter de boete 
wordt EUR 75,-. Komt een team voor de 3e keer niet opdagen dan wordt het uit de 
competitie gehaald.  
3. Als een team niet kan spelen en men zegt 6 weken voor de wedstrijddatum af, 
dan verliest het desbetreffende team met 5-0 en wordt er geen boete in rekening 
gebracht. Ook bestaat het tot de mogelijkheid om de wedstrijd opnieuw in te 
plannen, mits het wedstrijdschema het toelaat. 

e. 1. Voor een speler die onreglementair voor een team uitkomt is een boete 
verschuldigd . Tevens wordt de eindstand van het gespeelde duel gewijzigd in 3-0 in 
het voordeel van het benadeelde team tenzij dit in het nadeel is van het 
benadeelde team. 
2. Staat een speler bij een  team op de lijst maar speelt hij toch onreglementair bij 
een ander team dan wordt hij geschorst voor 3 wedstrijden. 

f. Indien een speler in de laatste twee minuten van de wedstrijd de voortgang van de 
wedstrijd hindert (bijvoorbeeld bal wegschieten, door niet het in acht nemen van 
de vereiste afstand verhindert dat de tegenpartij een vrije trap kan nemen) dan 
wordt een rode kaart gegeven en wacht betreffende speler een automatische 
schorsing voor 1 wedstrijd.  

g. Voor aanvang van de wedstrijd dient het wedstrijdformulier volledig en juist te 
worden ingevuld en ten overstaan van de wedstrijdleiding. 

h.       1. Procedure schikkingsvoorstel bij een directe rode kaart: 
Spelers die een directe rode kaart hebben gekregen voor lichte vergrijpen, kunnen 
met instemming van de betrokken scheidsrechter akkoord gaan met een 
schikkingsvoorstel. Dit voorstel zal uiterlijk 72 uur voor de eerstvolgende wedstrijd 
met de contactpersoon worden gedeeld. Betreffende speler is vanaf de 
eerstvolgende wedstrijd geschorst tot en met de duur van de schorsing. Gaat de 
speler niet akkoord met het ontvangen voorstel dan wordt de strafzaak door de 
KNVB afgehandeld, zie punt 3.  
2. Schikkingsvoorstel bij een gestaakte wedstrijd.  
Wanneer een team schuldig bevonden wordt aan het staken van de wedstrijd, wordt 
de einduitslag bepaalt op 3-0 in het nadeel van het schuldig bevonden team. Dit 
team wordt tevens 3 winstpunten in mindering gebracht en een boete opgelegd. 
Indien beide teams schuldig bevonden worden aan het staken van de wedstrijd, 
wordt beide teams 3 winstpunten in mindering gebracht en een boete opgelegd. De 
stand op moment van het staken wordt dan als voorlopige eindstand aangemerkt. 
Mocht aan het eind van de competitie blijken dat de eindstand voor betreffende 
teams van belang is voor promotie of degradatie dan wordt de wedstrijd alsnog 
uitgespeeld. 
3. Bij het niet akkoord gaan van een schikkingsvoorstel, of op basis van de 
waarneming van de scheidsrechter, of bij zeer ernstige vergrijpen worden 
strafzaken via de KNVB district Noord afgehandeld. De kosten hiervan komen voor 
rekening van het betreffende team of de betreffende speler. In bovengenoemde 
gevallen zullen betrokken spelers/teams op het wedstrijdsecretariaat worden 
uitgenodigd. Hier wordt men in het bezit gesteld van een door de KNVB opgesteld 
formulier dat op dezelfde avond bij het wedstrijdsecretariaat volledig moet worden 
ingevuld en ingeleverd. 

i. Scheidsrechters worden aangewezen door het bestuurslid scheidsrechterszaken van 
de ZVF. 

j) De naam van het in de ZVF  bedrijfscompetitie uitkomende team kan pas worden 
gewijzigd in de periode na afloop van de competitie tot de aanmeldingsdatum van 
de teams voor de nieuwe competitie. 
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k) Indien het bestuur bij monde van de wedstrijdsecretaris besluit het vastgestelde 
wedstrijdprogramma te wijzigen kan het betreffende team éénmalig verzoeken om 
een alternatief. 

 
8. Promotie- en degradatie regeling 
a. Bij winst ontvangt een team 3 punten, bij gelijkspel één punt en bij verlies geen 

punten. 
b. De eindstand per poule wordt bepaald aan de hand van het aantal punten. Is dit 

gelijk, dan is het gemiddelde doelsaldo doorslaggevend. 
c. Regeling: 

1. Gezien de huidige competitie-opzet worden er 2 halve competitie gespeeld. De 
promotie- en degradatieregeling (2e gedeelte) wordt aan het begin van de 
competitie bekend gemaakt. 
2. Voor de indeling voor een nieuw seizoen probeert ZVF in principe de eindstand 
van het vorige seizoen te hanteren. Door het stoppen van teams kan dit leiden tot 
een andere invulling van de poules en hierin beslist het bestuur. De poule-indeling 
voor het nieuwe seizoen wordt 6 weken na de jaarvergadering op de site van ZVF 
geplaatst.  
 

9. Toernooien 
a. Toernooi inschrijvingen moeten op een daarvoor door het bestuur vastgestelde 

datum plaatsvinden. 
b. Het kersttoernooi is een open toernooi, dus geen beperking van gastspelers. 
c. Bij alle overige toernooien is het spelen met één gastspeler toegestaan. 
d. Teams die op de wachtlijst staan krijgen de gelegenheid deel te nemen aan een 

eventueel slottoernooi. 
e. Teams die zich na inschrijving van een toernooi afmelden moeten de inleg + een 

boete  betalen. 
f. Voor toernooien geldt een aangepast reglement. 

 
10. Zaalwacht 
a. Per speelveld zal de zaalwacht geschieden door vaste zaalwachten, aan te stellen 

door het bestuur. 
b. Zij verrichten hun werkzaamheden aan de hand van een door het bestuur 

vastgestelde taakomschrijving en ontvangen daarvoor per avond een jaarlijks door 
het bestuur vast te stellen vergoeding. 

c. Per speelavond worden 2 teams ingeroosterd als lijnrechter. Bij in gebreke blijven 
wordt een boete opgelegd + 1 punt in mindering (team) gebracht, waarvan de 
hoogte jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Indien een team 
meer dan de helft van de aangewezen wedstrijden niet vlagt wordt het team tevens 
een tweede keer tijdens het lopende seizoen opgeroepen. Is het niet mogelijk om 
hetzelfde seizoen 2 keer te worden ingeroosterd dan wordt betreffende team het 
eerstvolgende seizoen 2 keer ingedeeld.  

 
11. Verplichtingen 
a. De leden, te weten alle spelers van de deelnemende teams, zijn verplicht zich te 

onderwerpen aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de ZVF. 
b. Het bestuur is gerechtigd om passende maatregelen te nemen t.o.v. teams en/of 

individuele spelers, die onbehoorlijk gedrag vertonen ten opzichte van 
bestuursleden, wedstrijdsecretaris en zaalwachten. 
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12. AVG Privacyverklaring 
Als vereniging verwerken wij persoonsgegevens van de leden. Wij gaan uiterst 
zorgvuldig met deze gegevens om en houden ons aan de eisen van de Privacywet, 
die op 25 mei 2018 in gaat. Deze verklaring is opgesteld om je te informeren over 
welke gegevens wij verwerken en wat wij ermee doen. Voor de volledige verklaring 
verwijzen wij naar www.zvfonline.nl. 

 
13. Tot slot 

De in het huishoudelijk reglement vermelde boetes zullen in de ledenvergadering 
worden vastgesteld. In alle gevallen waarin zowel de statuten als het huishoudelijk 
reglement niet voorzien beslist het bestuur van de ZVF. 
 
 
Bijlage: boetes (worden ieder jaar op de algemene ledenvergadering vastgesteld) 
 

Boetes (in Euro) 

Niet vlaggen per wedstrijd + 1 punt in mindering  per team  5,- 

1e keer niet opkomen 50,- 

2e keer niet opkomen 75,- 

1e keer wedstrijd voortijdig beëindigen 25,- 

2e keer wedstrijd voortijdig beëindigen 50,- 

Spelen met onrechtmatige speler  25,- 

Niet tijdig aanmelden nieuwe speler 30,- 

Afmelden na inschrijving voor toernooi 50,- 

 
 

                


