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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Organisatie: 

Artikel 1. 

De Zeister Volleybal Commissie (hierna te noemen ZVC) zal ieder jaar één of twee competities 
organiseren voor haar leden. 

Artikel 2. 

De competitie wordt georganiseerd voor afdelingen. Een afdeling kan zijn elke organisatievorm, die 
voldoet aan de eisen gesteld in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. 

Artikel 3. 

Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen binnen het hoofdbestuur ook andere 
bestuursleden functioneel benoemd worden. 

Formaliteiten ten aanzien van deelname aan de competitie: 

Artikel 4. 

Om aan de competitie te kunnen deelnemen dienen de afdelingen zich schriftelijk aan te melden op 
de door het hoofdbestuur aan te geven wijze. Inschrijving dient uiterlijk te geschieden vóór de datum 
die daartoe door het hoofdbestuur is vastgesteld. Te late inschrijving kan inhouden dat deelname aan 
de competitie niet meer mogelijk is. 

Artikel 5. 

De deelnemende afdelingen ontvangen een inschrijvingsformulier, teamopgaveformulier(en) en 
spelerskaarten. Deze moeten volledig worden ingevuld en tijdig ingeleverd op de aangegeven wijze. 

Artikel 6. 

Elk team bestaat uit tenminste zes (6) spelers. Het hoogst genummerde (=laagste) team moet 
tenminste acht (8) spelers tellen. 

Artikel 7. 

Elke spelerskaart moet voorzien zijn van een recente en gelijkende pasfoto en jaarlijks worden 
verlengd door de ledenadministratie. 

Artikel 8. 

Een speler mag eerst dan voor zijn afdeling uitkomen als hij in het bezit is van een geldige 
spelerskaart. Indien dit niet het geval is, wordt het meespelen als ongerechtigd beschouwd. Bij 
constatering van ongerechtigd spelen treedt artikel 31 in werking. 

Artikel 9. 

Het hoofdbestuur heeft het recht afdelingen en individuele spelers te weigeren. 
Dit kan o.a. geschieden op grond van: 
a. gebleken wangedrag; 
b. het niet voldaan hebben aan financiële verplichtingen; 
c. het niet leveren van scheidsrechters met ZVC licentie; 
d. onvoldoende beschikbare zaalruimte. 

Artikel 10. 

Een afdeling dient iedere nieuwe speler – ook als deze reeds eerder in ZVC competitieverband 
uitkwam – schriftelijk te melden bij het ledensecretariaat. 

Artikel 11. 

Het wijzigen van het afdelingslidmaatschap is slechts mogelijk buiten de competitieperiodes 
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Artikel 12. 

Annulering van het wijzigen van het afdelingslidmaatschap kan slechts worden gedaan indien met 
betrekking tot de reeds aangevangen competitie nog geen bindende wedstrijd is gespeeld. 

Artikel 13. 

Onder bindende wedstrijd wordt verstaan elke wedstrijd, die door de competitieleiding is vastgesteld. 

Artikel 14. 

Indien een afdeling van naam verandert moet deze zich opnieuw laten inschrijven. De overschrijving 
van alle spelers van die afdeling zal dan collectief geregeld worden. 

Competitie: 

Artikel 15. 

De competitie(s) worden jaarlijks georganiseerd voor: 
- dames, 
- heren, 
-  gemengd. 
 
Een gemengd team bestaat uit drie (3) vrouwen en drie (3) mannen. Eén (1) man mag vervangen 
worden door één (1) vrouw. Deelname is voor eigen risico. 

Artikel 16. 

De wedstrijden van de ZVC zullen worden gespeeld op doordeweekse avonden. 

Artikel 17. 

De competitieleiding stelt het programma zo vast, dat zo mogelijk afwisselend een uit en een 
thuiswedstrijd wordt gespeeld. Indien noodzakelijk of in het belang van de competitie, kunnen voor de 
teams twee (2) wedstrijden in één week worden vastgesteld. 

Artikel 18. 

De competitieleiding heeft het recht om: 
a. tot 24 uur voor aanvang van een vastgestelde wedstrijd, deze wedstrijd uit te stellen; 
b. een uitgestelde wedstrijd opnieuw vast te stellen; hij dient beide afdelingen minimaal drie (3) maal 

24 uur vóór de aanvang van die opnieuw vastgestelde wedstrijd daarvan in kennis te stellen via 
de aangemelde afdelingscontactpersoon; 

c. te volstaan met telefonische of schriftelijke mededeling aan de aangemelde 
afdelingscontactpersoon bij toepassing van het gestelde in a. en b. van dit artikel. 

Artikel 19. 

Wordt gesproken over “thuisspelend” team, dan wordt het team bedoeld dat als eerste staat vermeld 
in het wedstrijdprogramma. 

Artikel 20. 

Indien het hoofdbestuur een zaal niet geschikt acht voor het spelen van competitiewedstrijden, kan die 
zaal daarvoor worden afgekeurd. 
 
Artikel 21. 

Uitstel tot het spelen van competitiewedstrijden wordt alleen verleend door de competitieleiding. 

Artikel 22. 

Het zelf onderling regelen van competitiewedstrijden is niet toegestaan.  

Artikel 23. 

Aan het einde van elke competitie degradeert het laagst geëindigde team. 
Het team dat als eerste is geëindigd, promoveert naar een hogere klasse.  
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Indien het aantal teams in de verschillende klassen teveel verschilt (d.w.z. meer dan één team), zal 
een versterkte promotie/degradatie regeling van kracht worden om de poules weer zoveel mogelijk 
gelijk in grootte te krijgen. 
Indien een team specifiek verzoekt om in een poule te willen blijven, dus niet promoveren of 
degraderen, moet het bestuur dit kunnen honoreren. 

Artikel 24. 

Indien meerdere teams gelijk eindigen op een plaats die voor het kampioenschap, promotie of 
degradatie van belang is, dan beslist het verschil van het aantal voor en tegen gescoorde punten uit 
de competitiewedstrijden. Is dit gelijk, dan is het aantal voor en tegen gescoorde punten uit de 
onderling gespeelde wedstrijden bepalend. Is dit eveneens gelijk, dan zal er een beslissingswedstrijd 
worden gespeeld. 

Artikel 25. 

Wanneer een team twee (2) maal zonder voorkennis aan het wedstrijdsecretariaat niet is opgekomen 
tijdens een competitie, kan het door het hoofdbestuur uit de competitie worden genomen. 

Artikel 26. 

Indien een team zich terugtrekt of door het hoofdbestuur uit de competitie wordt genomen, dan zullen 
de kosten van de zaalhuur voor de geplande thuis- en uitwedstrijden door de betrokken afdeling 
moeten worden vergoed. 

Wedstrijdreglement: 

Artikel 27. 

Er zal worden gespeeld overeenkomstig het wedstrijdreglement van de NeVoBo. 
Het hoofdbestuur heeft het recht in haar competitie hiervan af te wijken. 

Artikel 28. 

Met inachtneming van het gestelde in artikel 27 zijn voor de ZVC de volgende afwijkingen van kracht: 
a. Per wedstrijd worden drie (3) sets gespeeld, waarbij per gewonnen set één (1) winstpunt wordt 

toegekend. 
b. Indien een team op de vastgestelde aanvangstijd niet voltallig is, maar met vijf (5) spelers 

verschijnt, moet men met deze vijf (5) spelers aan de wedstrijd beginnen. Verschijnt later de 
zesde (6

e
) speler, dan is deze speler eerst speelgerechtigd bij de aanvang van de volgende set. 

c. Indien op de vastgestelde aanvangstijd een team niet aanwezig is of niet voltallig aanwezig, dat 
wil zeggen minder dan vijf (5), dient vijf (5) minuten te worden gewacht. 
Na vijf minuten heeft dat incomplete team de eerste set verloren met 25-15. 

d. Indien een team tien (10) minuten na het vastgestelde aanvangstijdstip niet compleet is, dat wil 
zeggen minder dan vijf (5) spelers, dan heeft dat team de wedstrijd met 3 maal 25-15 verloren en 
worden tevens drie (3) punten in mindering gebracht op het reeds behaalde puntentotaal.  
Tevens zal boete F. opgelegd worden zoals beschreven in art. 57.  
Indien de tegenstander een thuiswedstrijd speelt, zal aan dit team de zaalhuur worden vergoed 
door het incomplete uitspelende team. 
Indien de wedstrijd alsnog wordt gespeeld met tenminste vijf (5) spelers, zijnde de wel aanwezige 
teamleden aangevuld met gastspelers, dan heeft dat team de wedstrijd met 3 maal 25-15 
verloren, maar wordt voorkomen dat drie (3) punten in mindering worden gebracht op het reeds 
behaalde puntentotaal. 

e. Indien een team zich via de afdelingscontactpersoon uiterlijk twee (2) maal 24 uur voor het 
vastgestelde aanvangstijdstip afmeldt bij het wedstrijdsecretariaat, dan heeft dat team de 
wedstrijd met 3 maal 25-15 verloren. 
Indien de tegenstander een thuiswedstrijd speelt, zal aan dit team de zaalhuur worden vergoed 
door het uitspelende team. 

f. Indien een wedstrijd wordt gestaakt, dan verliest het team dat het staken heeft veroorzaakt de 
wedstrijd met 3 maal 25-15. Over de gevolgen van het niet doorgaan of staken buiten schuld 
beslist het hoofdbestuur. 

g. In gevallen genoemd onder punt f. dient op het wedstrijdformulier een duidelijke reden van het 
staken te worden vermeld. 

h. Scheidsrechterlijke beslissingen zijn onherroepelijk. 
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i. Op- en aanmerkingen cq. protesten vermeld op het wedstrijdformulier worden door het 
hoofdbestuur of, na doorverwijzing, door de tuchtrechtcommissie beoordeeld. 

Overige regels: 

Artikel 29. 

Een speler mag niet in een hoger genummerd (=lager) team uitkomen dan waarvoor hij is opgegeven. 
Dit wordt als ongerechtigd spelen beschouwd. 
Een gemengd team wordt als een hoger genummerd (=lager) team beschouwd. Dit betekent dat een 
dame of een heer uit een gemengd team wel respectievelijk in een dames of heren team uit mag 
komen. Spelers uit dames, respectievelijk heren teams mogen nooit in een gemengd team uitkomen. 
Dit wordt als ongerechtigd spelen beschouwd. Bij constatering van ongerechtigd spelen treedt artikel 
31 in werking. 
 
Artikel 29 b. 
Een speler kan in het bezit zijn van een z.g. “tweede spelerskaart”. Met deze “tweede spelerskaart” 
mag de speler alleen spelen in het team waarvoor deze kaart is afgegeven. 

Artikel 30. 

Een speler van een hoger genummerd (=lager) team mag twee (2) maal per kalendermaand in een 
lager genummerd (=hoger) team uitkomen in een wedstrijd. Indien een speler meer dan twee (2) maal 
per maand of meer dan vier (4) maal in een competitie in een lager genummerd (=hoger) team heeft 
gespeeld, dan heeft de betrokken speler zich vastgespeeld en mag deze niet meer in het team 
worden opgesteld waarvoor hij oorspronkelijk was opgegeven. Dit wordt als ongerechtigd spelen 
beschouwd. Bij constatering van ongerechtigd spelen treedt artikel 31 in werking. 

Artikel 31. 

Bij constatering van het genoemde in de artikelen 8, 29, 29b en 30 wordt de wedstrijd door het 
hoofdbestuur voor het overtredende team met 3 maal 25-15 verloren verklaard. 

Gang van zaken in de sportzaal: 

Artikel 32. 

De wedstrijden dienen op de vastgestelde tijden te beginnen: 
a. Ieder thuisspelend team dient voor aanvang van de wedstrijd het speelveld op te bouwen.     

Indien een veld niet op tijd speelklaar is, wordt het thuisspelend team niet als speelklaar 
beschouwd. 

b. Indien op het vastgestelde aanvangstijdstip een voorgaande wedstrijd op datzelfde veld nog niet 
is beëindigd, moet de wedstrijd uiterlijk tien (10) minuten na het beëindigen van de voorgaande 
wedstrijd worden aangevangen, met inbegrip van het zgn. inspelen. 

c. Ieder thuisspelend team dient na afloop van de laatst vastgestelde wedstrijd het speelveld te 
ontruimen en de attributen, zonodig op aanwijzing van de zaalbeheerder, te plaatsen in de 
opslagruimte van de betreffende sporthal. 

Artikel 33. 

De benodigde wedstrijdattributen en een verbanddoos moeten in de zaal aanwezig zijn. 

Artikel 34. 

Ieder thuisspelend team dient over een door de NeVoBo goedgekeurde wedstrijdbal te beschikken. 

Artikel 35. 

De thuisspelende afdeling zorgt ervoor dat van iedere wedstrijd een door het hoofdbestuur verstrekt 
wedstrijdformulier wordt opgemaakt. Dit formulier dient volledig en duidelijk leesbaar te worden 
ingevuld en na afloop van de wedstrijd van de vereiste handtekeningen te worden voorzien. 
 

Artikel 36. 

Ten aanzien van het wedstrijdformulier geldt voorts dat: 
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a. het met inkt moet worden ingevuld; 
b. het vijf (5) minuten voor de vastgestelde aanvangstijd voorzien van de vereiste gegevens aan de 

scheidsrechter moet worden overhandigd; 
c. de scheidsrechter dit aan de hand van de spelerskaarten controleert en eventuele op- en 

aanmerkingen vermeldt; 
d. de scheidsrechter het tijdens de wedstrijd bij zich dient te houden en hierop na elke gespeelde set 

de uitslag vermeldt; 
e. doorhalingen en / of wijzigingen alleen door de scheidsrechter kunnen worden aangebracht; deze 

dienen tevens door hem te worden geparafeerd; 
f. slechts de scheidsrechter, de aanvoerders van beide teams en hoofdbestuursleden bevoegd zijn 

op- en / of aanmerkingen op het wedstrijdformulier te plaatsen. Deze op- en / of aanmerkingen 
dienen als laatste door de scheidsrechter voor gezien te worden geparafeerd. 

g. spelerskaarten moeten in oplopende nummervolgorde vermeld worden op het wedstrijdformulier. 

Artikel 37. 

Het opzettelijk onjuist invullen van het wedstrijdformulier of het verstrekken van onjuiste gegevens aan 
de scheidsrechter en / of hoofdbestuursleden, zal door het hoofdbestuur worden bestraft. 

Artikel 38. 

De spelerskaarten moeten voor elke wedstrijd aan de scheidsrechter en op aanvraag ook aan de 
aanvoerder van de tegenpartij worden getoond. De scheidsrechter dient vóór de aanvang van de 
wedstrijd de spelerskaarten te controleren. Wanneer een speler geen kaart kan tonen wordt van hem 
verlangd zich op andere wijze te legitimeren. In dat geval laat de scheidsrechter de aanvoerder van 
het betreffende team door zijn handtekening te plaatsen verklaren dat de betrokken speler lid is van 
de afdeling. 

Artikel 39. 

De leden van het hoofdbestuur hebben het recht de spelerskaart(en) en de scheidsrechterlicenties op 
te vragen en te controleren. 

Artikel 40. 

Indien een wedstrijd wordt gestaakt, dan zijn de aanvoerders van beide teams, evenals de 
scheidsrechter, verplicht een schriftelijk rapport in te dienen bij het wedstrijdsecretariaat van de ZVC. 
Dit rapport dient binnen 3 x 24 uur te worden ingeleverd. 

Artikel 41. 

De spelers van een team dienen tijdens de wedstrijd uniform gekleed te zijn. 

Artikel 42. 

Onsportief, onbehoorlijk, beledigend of agressief gedrag of onwelvoeglijk taalgebruik vóór, tijdens en 
na de wedstrijd dient schriftelijk aan het wedstrijdsecretariaat te worden gemeld. 

Artikel 43. 

Het wedstrijdformulier dient ’s zaterdags vóór 12:00 uur te worden ingeleverd op het adres dat op het 
formulier staat vermeld. Tot veertien (14) dagen na de eerstvolgende zaterdag volgend op de 
wedstrijd kunnen de betreffende afdelingen, bij ontbreken van het wedstrijdformulier, een getekende 
verklaring overleggen aan het wedstrijdsecretariaat met de uitslag. Deze wordt dan verwerkt in de 
stand. Indien dit niet mogelijk is, beschouwt het hoofdbestuur de wedstrijd als niet gespeeld en heeft 
het thuisspelende team de wedstrijd met 3 maal 25-15 verloren. 
 
Digitaal inleveren van het wedstrijdformulier: 
Het gescande wedstrijdformulier moet uiterlijk de zaterdag volgend op de wedstrijddag vóór 12.00 uur 
gemaild worden naar wedstrijd_secretariaat@zvc-zeist.nl. 
Vervolgens moet het originele wedstrijdformulier  uiterlijk woensdag volgend op de wedstrijddag 
worden ingeleverd op het adres dat op het formulier vermeld staat (wedstrijdsecretariaat). 
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Regels ten aanzien van scheidsrechters en coaches: 

Artikel 44. 

Het thuisspelende team dient voor een scheidsrechter met ZVC licentie te zorgen. 
Deze zal 16 jaar of ouder moeten zijn en dient de gehele wedstrijd te blijven leiden, tenzij overmacht 
dit onmogelijk maakt. 
De scheidsrechter dient minimaal 10 minuten voor het vastgestelde aanvangstijdstip van de wedstrijd 
aanwezig te zijn. 
Indien de scheidsrechter op de vastgestelde aanvangstijd niet aanwezig is, dient vijf (5) minuten te 
worden gewacht. 
Na vijf (5) minuten heeft het thuisspelende team de eerste set verloren met 25-15. 
Na tien (10) minuten heeft het thuisspelende team de tweede set eveneens verloren met 25-15. 
Indien de scheidsrechter vijftien (15) minuten na het vastgestelde tijdstip nog niet aanwezig is, dan 
heeft het thuisspelende team de wedstrijd met 3 maal 25-15 verloren. 

Artikel 45 

Indien het hoofdbestuur, om welke reden dan ook, een scheidsrechter heeft aangewezen, mag de 
scheidsrechter van het thuisspelende team als tweede scheidsrechter fungeren. 

Artikel 46. 

Het scheidsrechterlicentiebeleid en de uitgifte van geldige ZVC licenties berusten bij het hoofdbestuur. 
Voor de houder van een actuele  licentie is een ZVC licentie te verkrijgen.  
Het hoofdbestuur organiseert bij voldoende aanmeldingen (deelname) een scheidsrechtersopleiding. 
Indien het daarbij behorend af te leggen examen met een voldoende wordt beoordeeld, verkrijgt de 
deelnemer een geldige ZVC licentie. 

Artikel 47. 

De scheidsrechters dienen gelijk met de inschrijving voor de competitie schriftelijk op de aangegeven 
wijze door hun afdeling te worden aangemeld. 

Artikel 48. 

Een scheidsrechter kan alleen door het hoofdbestuur of op advies cq. aanbeveling van de 
tuchtrechtcommissie worden geschorst. 

Artikel 49. 

Scheidsrechters, die te weinig wedstrijden leiden, kunnen na een schriftelijke waarschuwing van de 
lijst worden afgevoerd en verliezen daardoor hun licentie. 

Artikel 50. 

Iedere scheidsrechter is verplicht zijn licentie op verzoek van de betrokken aanvoerders en / of 
hoofdbestuursleden te tonen. 

Artikel 51. 

De coach dient zich voor aanvang van de wedstrijd als zodanig bij de scheidsrechter bekend te 
maken. 

Financiën: 

Artikel 52. 

Onder contributie ex artikel 19, lid 2 van de Statuten wordt verstaan: 
a. een bijdrage per deelnemend team; 
b. een bijdrage per speler; 
c. een bijdrage aan de zaalhuur voor de sporthallen; 
d. eventuele heffingen. 
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Artikel 53. 

De contributies moeten voor aanvang van de competitie zijn voldaan of uiterlijk op een door het 
hoofdbestuur vast te stellen datum. 

Artikel 54. 

Alle financiële consequenties voortvloeiende uit de artikelen van de reglementen worden schriftelijk 
aan de afdelingen ter kennis gebracht. 

Artikel 55. 

Leden van afdelingen die geroyeerd zijn of die hun financiële verplichtingen aan hun afdeling niet zijn 
nagekomen, moeten door de afdeling opgegeven worden aan het hoofdbestuur. 

Artikel 56. 

Afdelingen die niet aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan, kunnen voor (verdere) 
deelname aan de competitie worden uitgesloten. 

Boetes: 

Artikel 57. 

In de volgende gevallen kunnen boetes worden opgelegd: 
a. ex. art. 4 : te late inschrijving; 
b. ex. art. 5 : te late inlevering van de bescheiden; 
c. ex. art. 22 : onderling regelen competitiewedstrijden; 
d. ex. art. 26 : als team terugtrekken of teruggetrokken worden 

uit de kompetitie; 
e. ex. art. 28b : met 5 spelers een wedstrijd aanvangen; 
f. ex. art. 28d : team niet voltallig (minder dan 5 spelers) aanwezig; 
g. ex. art. 28e : afmelden bij wedstrijdsecretariaat; 
h. ex. art. 28f : veroorzaken staken wedstrijd; 
i. ex. art. 32a : niet opbouwen van het speelveld; 
j. ex. art. 32b : te laat beginnen (1 of beide teams); 
k. ex. art. 32c : niet ontruimen van het speelveld; 
l. ex.art. 33 : attributen niet aanwezig; 
m. ex. art. 34 : geen of geen goedgekeurde bal aanwezig; 
n. ex. art. 35   
 en / of 36 : onvolkomenheden in het wedstrijdformulier; 
o. ex. art. 37 : fraude met het wedstrijdformulier; 
p. ex. art. 38 : gerechtigd spelen zonder spelerskaart; 
q. ex. art. 41 : incorrecte kleding; 
r. ex. art. 43 : te laat inleveren van het wedstrijdformulier, zowel papieren als digitale versie 
s. ex. art. 43 : niet inleveren van het wedstrijdformulier binnen een 

termijn van 14 dagen; 
t. ex. art. 44 : geen ZVC scheidsrechter / geen ZVC licentie; 
u. ex. art. 53 : te laat betalen; 
v. ex. art. 62 : niet verschijnen op de A.L.V.; 
 
het genoemde onder n. en o. werkt cumulatief 

Artikel 58. 

De hoogte van de boetes kan slechts door een besluit op de algemene vergadering worden 
vastgesteld. 

Artikel 59. 

Een opgelegde boete moet op de daarbij vermelde wijze worden voldaan. Bij te late betaling kan de 
boete met 50% worden verhoogd. Wordt geheel niet voldaan binnen de gestelde termijn, dan volgt 
uitsluiting van deelname aan het vervolg van de competitie cq. de volgende competitie. 
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Artikel 60. 

Bezwaren tegen opgelegde boetes of verhogingen moeten binnen twee (2) weken schriftelijk kenbaar 
worden gemaakt aan het hoofdbestuur. De verplichting tot betaling wordt met het indienen van een 
bezwaarschrift niet opgeschort. 
 

Artikel 61. 

In gevallen waarin de boetelijst niet voorziet of voor meerdere uitleg vatbaar is, zal het oordeel van het 
hoofdbestuur doorslaggevend zijn. 

Bijzondere regels: 

Artikel 62. 

Iedere afdeling die gaat deelnemen aan de competitie is verplicht zich op de Algemene 
Ledenvergadering te doen vertegenwoordigen door tenminste één (1) afgevaardigde. Vrijstelling voor 
het bezoeken van de Algemene Ledenvergadering zal niet worden verleend. Afwezigheid wordt 
beboet. 

Algemene en slotbepalingen: 

Artikel 63. 

Elke afdeling die aan de competitie van de ZVC deelneemt, dient de bepalingen van de Statuten en 
het Huishoudelijk Reglement na te leven. 

Artikel 64. 

Het hoofdbestuur beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet. 

Artikel 65. 

Voorstellen tot wijzigingen in dit reglement kunnen worden ingediend door zowel afdelingen als door 
het hoofdbestuur. Deze moeten uiterlijk veertien (14) dagen voor de Algemene Ledenvergadering 
worden ingediend bij het secretariaat van de ZVC. Wijzigingen kunnen alleen door besluiten met een 
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen worden aangebracht door de Algemene 
Ledenvergadering. 


