
Bedragen verbonden aan de overtredingen genoemd in artikel 57 van het
Huishoudelijk Reglement:

A. ex. art. 4 : te late inschrijving € 7,00     
B. ex. art. 5 : te late inlevering bescheiden € 7,00     

C. ex. art. 22 : onderling regelen competitiewedstrijd € 23,00   
D. ex. art. 26 : als team terugtrekken of teruggetrokken worden

: uit de competitie € 34,00   
E. ex. art. 28b : vervallen
F. ex. art. 28d : team niet volledig (minder dan 5 spelers) aanwezig € 11,50   
G. ex. art. 28e : afmelden bij competitieleiding € 11,50   
H. ex. art. 28f : veroorzaken staken wedstrijd € 23,00   
I. ex. art. 32a : niet opbouwen van het speelveld € 7,00     
J. ex. art. 32b : te laat beginnen (1 of beide teams) € 2,50     * 1)
K. ex. art. 32c : niet ontruimen van het speelveld € 7,00     
L. ex. art. 33 : attributen niet aanwezig € 7,00     
M. ex. art. 34 : geen of geen goedgekeurde bal aanwezig € 7,00     
N. ex. art. 35 :

en / of 36 : onvolkomenheden in het digitaal wedstrijdformulier € 3,50     
O. ex. art. 37 : fraude met het digitaal wedstrijdformulier € 34,00   
P. ex. art. 38 : gerechtigd spelen zonder spelerskaart € 1,00     * 2)
Q. ex. art. 41 : incorrecte kleding € 4,50     
R. ex. art. 43 : te laat invullen van het digitaal wedstrijdformulier € 3,50     
S. ex. art. 43 : niet invullen van het digitaal wedstrijdformulier binnen twee

: uur na afloop wedstrijd € 23,00   
T. ex. art. 44 : geen ZVC scheidsrechter aanwezig / geen Z.V.C.-licentie € 11,50   
U. ex. art. 53 : te laat betalen € 0,50     * 3)
V. ex. art. 62 : niet verschijnen op de A.L.V. € 7,00     

* 1) : per team
* 2) : per speler
* 3) : per dag

besluit A.L.V. d.d. 3 september 2019


