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Artikel 1: Algemeen 

 
Het bestuur van de Stichting Zaalvoetbal Federatie rayon Breda en omstreken, hierna te noemen: “het bestuur”, 
is belast met de organisatie van de competitie, inclusief wedstrijden voor de Paul Keim Cup, wisselprijzen of 
anderszins, het vaststellen van wedstrijdprogramma's, het houden van toezicht op, spelregels, reglementen, 
wedstrijdprogramma's en een goed verloop van de competitie. 
 
Het bestuur behoudt zich het recht voor om in geval van bijzondere omstandigheden en/of haar moverende 
redenen af te wijken van hetgeen zij in dit reglement heeft bepaald. Voorts behoudt het bestuur zich het recht 
voor om in de gevallen, waarin dit reglement niet voorzien een passend besluit te nemen. 
 
Daar waar in dit reglement wordt gesproken over personen kan dat zowel in de mannelijke, vrouwelijke of 
transgender vrije vorm zijn. 
 
Daar waar in dit reglement wordt gesproken over wedstijdformulier(en) en spelerskaart(en) dan is dit een 
digitale vorm. 
 
Verklarende woordenlijst.  
De onderstreepte woorden worden verder in het reglement gebruikt, ter vervanging van de verklarende tekst. 
 
  Stichting Zaalvoetbal Federatie rayon Breda en omstreken 
  ZFB 
 
  Zaalvoetbalvereniging aangesloten bij de ZFB met een of meerdere teams 
  Vereniging 
 
  www.zfbbreda.com 
  Website 
 

Artikel 2: Inschrijving/Uitschrijving 
 
2.1 Een nieuwe vereniging dient zich voor deelname aan de door de ZFB uitgeschreven competitie in te 

schrijven door middel van een inschrijfformulier. Dit formulier is te verkrijgen via het emailadres van de 
ledenadministratie van de ZFB (ledenadministratie@zfbbreda.com). Door dit formulier compleet in te 
vullen en te retourneren aan het emailadres van de ledenadministratie wordt de aanvraag in behandeling 
genomen De vereniging krijgt binnen 14 kalenderdagen bericht of de aanvraag is gehonoreerd. Het 
genoemde inschrijfformulier dient voor 1 juli van het lopende kalenderjaar in het bezit te zijn van de 
ledenadministratie van de ZFB. 

 
2.2 Een vereniging die al ingeschreven is behoeft zich voor het nieuwe seizoen niet opnieuw in te schrijven. 

Zolang een vereniging zich niet uitschrijft voor 1 juli van het lopende kalenderjaar, is deze automatisch 
ingeschreven voor het nieuwe seizoen en dient dan ook, de voor dat seizoen vastgestelde inschrijfgeld te 
voldoen, voor of op de vastgestelde datums. Bij het niet of niet tijdig betalen van het inschrijfgeld wordt de 
desbetreffende vereniging niet tot de competitie toegelaten.  

 
2.3 Uitschrijven voor de deelname aan de door de ZFB uitgeschreven competitie dient schriftelijk en/of 

digitaal voor 1 juli van het lopende kalenderjaar aan het bestuur van de ZFB te geschieden De vereniging 
kan zich alleen uitschrijven op het moment, dat de vereniging aan alle geldelijke verplichtingen heeft 
voldaan. (Zie Artikel 8)  

 
Artikel 3: Wedstrijden 

 
3.1 Jaarlijks wordt door het bestuur een competitie uitgeschreven. Bovendien kunnen er wedstrijden voor de 

Paul Keim Cup, wisselprijzen of anderszins door het bestuur worden georganiseerd onder daarvoor vast 
te stellen regels. 

 
 
3.2 De door het bestuur uitgeschreven competitie en wedstrijden voor de Paul Keim Cup, wisselprijzen of 

anderszins zijn bindend. 
 

http://www.zfbbreda.com/
mailto:ledenadministratie@zfbbreda.com
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3.3 De aanvang van de competitie, en wedstrijden voor de Paul Keim Cup, wisselprijzen of anderszins wordt 
tijdig op de website gepubliceerd. 

 
3.4 Bij alle wedstrijden moeten de dan geldende spelregels en reglementen worden toegepast. 
 
3.5 Voor alle door het bestuur uitgeschreven wedstrijden zullen, voor zover mogelijk, een scheidsrechter en 

een secretaris worden aangesteld. Men is verplicht de aangewezen scheidsrechter en secretaris te 
accepteren. (Zie Artikel 13 lid 2 en volgend) Is er geen scheidrechter aanwezig geld artikel 13.2 tot en 
met 13.8. 

 
3.6 Bij de wedstrijden mag bij iedere vereniging één coach en één verzorger aanwezig zijn, die lid moeten 

zijn van de vereniging, waarvoor zij als coach en/of verzorger optreden. 
a. Het lidmaatschap van twee of meer verenigingen is uitgesloten. Voor het lidmaatschap van een 

coach of een verzorger van een vereniging worden geen kosten in rekening gebracht. 
b. Het lidmaatschap kan slechts voor twee coaches en één verzorger per vereniging worden 

aangevraagd. De hiervoor genoemde personen zijn niet speelgerechtigd voor de vereniging. 
c. De coach en/of verzorger onthouden zich van enig commentaar op de wedstrijdleiding. 
d. De aanvoerder is het aanspreekpunt voor de gedragingen van de spelers, coach, verzorger, 

lijnrechter en publiek van hun eigen vereniging gedurende de tijd, dat zij zich in de zaal, 
kleedkamer of sporthal bevinden. 

 
3.7 Bij de wedstrijden mag een lijnrechter aanwezig zijn. Deze lijnrechter behoeft geen lid te zijn van de 

vereniging, waarvoor hij optreedt. Deze lijnrechter valt wel onder de verantwoording van de vereniging 
waar deze voor optreedt. De scheidsrechter kan te allen tijde vervanging van een door de vereniging 
aangewezen lijnrechter gelasten, of deze bij niet goed functioneren en/of misdragingen, uit de zaal 
verwijderen. Daar waar deze lijnrechter geen lid is van de verenging zal bij misdragingen van deze de 
betreffende vereniging gestraft kunnen worden. Dit ter beoordeling van het bestuur. 

 
Artikel 4: Competities 

 
4.1  Elke vereniging die tot de competitie wordt toegelaten, wordt in de regel in de laagste klasse ingedeeld. 

Het bestuur behoudt zich het recht voor de nieuwe vereniging in de laagste competitieklasse in te delen, 
of deze hoger in te delen als aantoonbaar is dat de vereniging een hoger niveau waardig is. 

 
4.2 Bij het fuseren van verenigingen wordt de nieuwe vereniging geplaatst in de klasse waartoe de 

hoogstgeplaatste vereniging behoorde, mits het fuseren van de verenigingen door het bestuur van de 
ZFB is goedgekeurd. 

 
4.3 Vóór aanvang van de competitie zal door het bestuur bekend gemaakt worden onder welke voorwaarden 

het nieuwe seizoen zal starten. Zie hiervoor onze website. 
 
4.4 Het bestuur kan te allen tijde wedstrijden vaststellen, met uitzondering van. 

a. De periode 1 juni t/m 14 september. 
b. Zon- en erkende feestdagen. 
c. Door het bestuur jaarlijks vast te stellen dagen als niet tenminste 5 kalenderdagen van tevoren aan 

de belanghebbende vereniging(en) kennis is gegeven. 
 
4.5 Bij de aanvang van elk seizoen zal door het bestuur de klasse-indeling worden gepubliceerd. 
 

Artikel 5: Rangorde, promotie en degradatie 
 
5.1 Voor een gewonnen wedstrijd ontvangt de winnende vereniging 3 punten. Bij een gelijkspel ontvangt elke 

vereniging 1 punt. Voor een verloren wedstrijd ontvangt de verliezende vereniging geen punten. 
 
5.2 De rangorde in de competitie wordt bepaald aan de hand van het aantal behaalde punten en doelsaldo. 
 
5.3 Bij een gelijk aantal punten beslist het aantal gewonnen wedstrijden. 
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5.4 Eindigen twee of meer verenigingen in punten gelijk en is ook het aantal gewonnen wedstrijden gelijk, 
dan zal een rangorde worden opgemaakt van de wedstrijden, die men tegen elkaar heeft gespeeld. Bij 
gelijk eindigen in deze rangorde zal doorslaggevend zijn. 
a. Het doelsaldo van de onderlinge wedstrijden. 
b. Het hoogste aantal gescoorde doelpunten in de onderlinge wedstrijden. 
c. Het hoogste aantal doelpunten gescoord in de competitie. 

 
5.5 Als op de wijze, zoals aangegeven in de leden 2, 3 en 4 van dit Artikel geen beslissing is verkregen, dan 

worden indien mogelijk, beslissingswedstrijden vastgesteld. Als dit niet mogelijk is, dan beslist het lot. Dit 
ter beoordeling van het bestuur. 

 
5.6 Als de beslissing afhankelijk is van het resultaat van één wedstrijd (voor de Paul Keim Cup en/of een 

anderszins wedstrijd), dan zal bij gelijke stand na de officiële wedstrijdduur een beslissing worden 
geforceerd door het nemen van drie strafschoppen om en om door drie verschillende spelers van elk der 
betrokken verenigingen. De beslissing valt ten gunste van de vereniging, die hiermee de meeste punten 
heeft behaald. Als er geen beslissing is gevallen, worden er daarna strafschoppen om en om genomen 
door de spelers, die in de eerste serie de strafschoppen hebben genomen tot dat er een beslissing is 
verkregen. 

 In de Paul Keim Cupfinale zal voorafgaand aan het nemen van strafschoppen echter eerst een verlenging 
volgen van twee keer 5 minuten. 

 
5.7 Promotie naar een hogere klasse vindt plaats door. 

a. Als de vereniging, aan het einde van de competitie op de eerste plaats van de desbetreffende 
klasse is geëindigd. 

b. Op verzoek van de vereniging waarop het bestuur akkoord heeft gegeven. 
c. Op initiatief van het bestuur, mits daarmee de belangen van andere verenigingen niet worden 

geschaad. 
 
5.8 Degradatie naar een lagere klasse vindt plaats door. 

a. Als de vereniging, aan het einde van de competitie op de laatste plaats in de desbetreffende klasse 
is geëindigd. 

b. Voor lagere teams, als een hoger team van dezelfde vereniging, naar dezelfde klasse degradeert; 
c. Indien opzettelijk een of meer wedstrijden niet of zodanig worden gespeeld, dat daardoor de 

tegenstander wordt bevoordeeld. 
d. Indien opzettelijk en/of herhaaldelijk vastgestelde wedstrijden niet worden gespeeld. 
e. Als een vereniging besluit om gedurende een seizoen niet (meer) aan de competitie deel te 

nemen. Ter beoordeling van het bestuur. 
 

Artikel 6: Voorwaarden tot deelname aan wedstrijden 
 

6.1     Iedere vereniging heeft de verplichting zich aan de financiële voorwaarden te houden die zijn vastgelegd      
          In het huishoudelijke reglement, reglementen, spelregels en/of andere stukken. Bij het niet tijdig en/of     
          niet nakomen van deze voorwaarden is het bestuur gemachtigd deze vereniging per direct te royeren. 
 
6.2 Voor elk aangemeld lid van een vereniging wordt door de ledenadministratie een spelerskaart 

aangemaakt met daarop een recente kleuren pasfoto van het betreffende lid, de naam en het nummer 
van de vereniging, de naam van het lid inclusief voorletters, geboortedatum en lidnummer. Wijzigingen op 
de spelerskaart geschieden alléén door de ledenadministratie, anderszins aangebrachte wijzigingen 
maken de spelerskaart ongeldig. Het lidmaatschap van twee of meer verenigingen is uitgesloten. De 
aanvrager van de spelerskaart is verantwoordelijk voor de juiste gegevens op deze spelerskaart. De 
spelerskaart is vijf jaar geldig tot 1 juli vanaf het jaartal waarin deze is aangevraagd. Een verlopen 
spelerskaart dient worden verlengd door middel van het formulier verlengen spelerskaart te vinden op 
onze website. Als een spelerskaart langer dan drie maanden verlopen is komt deze te vervallen, en dient 
de vereniging een nieuwe spelerskaart aan te vragen. Met een verlopen spelerskaart is het niet mogelijk 
om aan wedstrijden deel te nemen. Bij een naamswijziging van een vereniging dienen er voor alle spelers 
nieuwe spelerskaarten aangemaakt te worden. De vereniging is ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor 
de geldigheid van de spelerskaarten. Op de aangeleverde persoonsgebonden gegevens van onze leden 
is de wet AVG van toepassing, deze kunt u nalezen op onze website. 

 
6.3 Voor het aanmaken van een spelerskaart dient te worden ingeleverd. 

a. 1 recente kleuren pasfoto.  
b. Kopie geldig paspoort of geldige identiteitskaart. 
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c. Volledig ingevuld aanvraagformulier spelerskaart, welke op onze website staat. 
d. Dit formulier is alleen in te vullen door de persoon van de vereniging die in het bezit is van de 

inlogcode van de website. 
 
Opmerking: U bent volgens de Nederlandse wet niet verplicht om een kopie van een ID mee op te 
sturen. Als u dit niet wenst te doen neemt u contact op met de ledenadministratie om een 
spelerskaart aan te vragen. Let wel, de aanvraag spelerskaart gaat dan wel langer duren dan 
normaal. 

 
 
6.4 Een speler is gerechtigd deel te nemen aan wedstrijden, als hij. 

a. Tenminste 15 jaar oud en lid is van een bij de ZFB aangesloten vereniging welke vereniging geen 
boete verschuldigd is aan de ZFB die hoger is dan het maximaal toelaatbaar openstaand 
boetebedrag. 

b. In het bezit is van een geldige spelerskaart van de ZFB, (als bedoeld in Artikel 6.2). 
c. Niet door de strafcommissie en/of bestuur is geschorst, dan wel is uitgesloten van deelname aan 

wedstrijden. 
d. Een bestaand lid dat gecontroleerd is doormiddel van de ledenlijst voor komend seizoen.  
e. Korte tijd voorafgaande de wedstrijd en/of tijdens de wedstrijd niet onder invloed verkeert van 

alcohol, drugs of van invloed zijnde medicijnen. 
 
6.5 Als een speler, nadat hij namens een vereniging heeft deelgenomen aan wedstrijden als bedoeld in 

Artikel 3 wenst uit te komen voor een andere vereniging. Dan dient hij een verzoek om overschrijving in 
bij de ledenadministratie van de ZFB door middel van het daarvoor bestemde formulier, te vinden op 
onze website. Dit formulier is alleen in te vullen door de persoon van de vereniging die in het bezit is van 
de inlogcode van de website. 

 
6.6 De periodes van overschrijvingen zijn. 

a. Het verzoek tot overschrijving, mits vergezeld van een verklaring van geen bezwaar en 
ondertekend door een bestuurslid van de oude vereniging, moet worden ingediend in de periode 1 
juli tot de start van het seizoen. 

b. In de periode start van het seizoen tot 31 december kan men alleen overschrijven als men lopende 
de competitie van dat seizoen maximaal 2 wedstrijden heeft gespeeld bij de vereniging die de 
speler wenst te verlaten, plus een verklaring van geen bezwaar kan overleggen, als bedoeld in 
Artikel 6.6 sub a. 

c. Per seizoen wordt slechts een verzoek om overschrijving per speler in behandeling genomen. 
d. In de periode 1 januari tot 1 juli zijn er geen overschrijvingen mogelijk. 
e. Voor de specifieke situatie dat een vereniging zich heeft teruggetrokken uit de competitie of niet 

meer gerechtigd is deel te nemen aan wedstrijden als bedoeld in Artikel 3 en deze vereniging niet 
aan haar financiële verplichtingen heeft voldaan en een speler van deze vereniging wenst uit te 
komen voor een andere vereniging, dient de speler de nog openstaande vordering van de ZFB op 
de betreffende vereniging te voldoen. Let wel de boete van de vereniging wordt dan omgezet naar 
een speler gerelateerde boete. 

f. Het Bestuur houdt zich het recht voor dispensatie te verlenen. 
 
6.7 Als een nieuwe speler op een korte termijn wenst uit te komen voor een vereniging in de lopende 

competitie dient te worden voldaan aan het navolgende. 
a. Minimaal 48 uur voor aanvang van de wedstrijd dienen de benodigde bescheiden, als genoemd in 

Artikel 6 lid 2, digitaal aangeleverd te worden bij de ledenadministratie. 
b. Als aan voormelde voorwaarde wordt voldaan, zal door de ledenadministratie een spelerskaart 

worden aangemaakt en aan de desbetreffende vereniging worden toegevoegd. 
c. Mits voldaan is aan de overige vereisten in Artikel 6 lid.3, dan is het mogelijk deel te nemen aan de 

wedstrijd. 
d. Het spelen zonder lidmaatschap of op een paspoort en/of legitimatiebewijs is niet mogelijk. 

 
 

6.8     Iedere vereniging is verplicht om de ontvangen ledenlijst voor 1 augustus van ieder seizoen aan de  
ledenadministratie ingevuld te retourneren. Bij het niet tijdig inleveren van deze ledenlijst zal de 
vereniging beboet worden volgens de tarieven -en boeteregeling. Bij het niet inleveren van de ledenlijst is 
het niet mogelijk om aan de competitie deel te nemen net zolang u hieraan heeft voldaan. Voor nieuw 
ingeschreven verenigingen vervalt het eerste jaar deze regeling. 
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6.9     Iedere vereniging dient tenminste met een persoon op het jaarlijkse vereniging overleg aanwezig te zijn  
welke voor de start van de competitie plaats vindt. Mocht een vereniging verhinderd zijn om hierbij 
aanwezig te zijn, dient men zich schriftelijk of digitaal af te melden bij het secretariaat van de ZFB. Is een 
vereniging zonder afmelden niet aanwezig op dit overleg zal deze worden beboet volgens de tarieven- en 
boeteregeling.  

 
 

 
Artikel 7: Wedstrijdprogramma en wijzigingen 

 
7.1 Wensen ten aanzien van de competitie indeling en het wedstrijdprogramma kunnen door middel van het 

sturen van een email naar de competitieleider worden ingediend. Door de nieuwe verenigingen kan dit 
kenbaar worden gemaakt op het inschrijfformulier. Deze wensen gelden te allen tijde voor de 
thuisspelende vereniging. De gegevens dienen voor 1 juli van het lopende kalenderjaar bij de 
competitieleider binnen te zijn. De competitieleider zal ernaar streven om zoveel mogelijk met de wensen 
rekening te houden, rechten kunnen hieraan niet worden ontleend. 

 
7.2 De competitieleider stelt voor elke wedstrijd de datum, het aanvangsuur en de locatie vast waar de 

betreffende wedstrijd gespeeld gaat worden. 
 
7.3 Elke vereniging is verplicht om op het vastgestelde aanvangsuur, zodra de scheidsrechter de 

verenigingen heeft opgeroepen, gereed te staan op het speelveld. 
 
7.4 ledere vereniging is verplicht de wedstrijd te spelen, als zij uiterlijk 5 kalenderdagen voor het 

aanvangstijdstip door het bestuur, hetzij schriftelijk, hetzij digitaal, in kennis is gesteld van de 
wedstrijddag, het aanvangstijdstip en de locatie waar gespeeld moet worden. 

 
 
 
7.5 Wijziging van een vastgestelde wedstrijd op verzoek van een bij de wedstrijd betrokken vereniging zal 

alleen door het bestuur worden toegestaan, als het verzoek tenminste 5 kalenderdagen voor aanvang 
van de wedstrijd in het bezit van de competitieleider is en vergezeld is van een schriftelijke/digitale 
akkoordverklaring van de tegenpartij en ook van de twee verenigingen waarmee wordt geruild. 

 
7.6     Bij het afzeggen van een vastgestelde wedstrijd door een vereniging, waarbij het dus niet gelukt is om 

aan Artikel 7.5 omschreven handeling te voldoen. En dit voor 72 uur voor aanvang van de wedstijd heeft 
doorgegeven aan de competitieleider zal worden beboet volgens de tarieven- en boeteregeling. De 
vereniging dient in deze wel te kunnen aantonen wat ze hebben geprobeerd om de wedstrijd te verzetten. 

 
7.7     Bij het afzeggen van een vastgestelde wedstrijd door een vereniging korter dan 72 uur voor aanvang, of 

zonder enige vorm van berichtgeving niet komen opdagen bij een wedstrijd zal worden beboet volgens de 
tarieven- en boeteregeling. Bij herhaling van deze overtreding kan er mogelijke uitsluiting van de 
deelname aan de competitie plaatsvinden. 

 
7.8 De administratiekosten en eventuele extra kosten, welke zijn verbonden aan de wedstrijdwijziging en/of 

afzeggingen, komen voor rekening van de vereniging op wiens verzoek de wedstrijd gewijzigd en/of 
afgezegd wordt. 

 
Artikel 8: Terugtrekken uit de competitie 

 
8.1 Bij terugtrekking van een vereniging voor aanvang van de competitie vervalt het inschrijfgeld geheel of 

gedeeltelijk aan de ZFB volgens de volgende regeling. 
a. 50 % bij terugtrekking in de periode tussen 1 juli tot en met 15 augustus per kalenderjaar. 
b. 100% bij terugtrekking na 15 augustus per kalenderjaar. 

 
8.2 Alleen met toestemming van het bestuur kan een vereniging uit de competitie worden teruggetrokken, 

mits. 
a. Dit schriftelijk/digitaal door de vereniging is aangevraagd. 
b. Aan alle geldelijke verplichtingen is voldaan. 
c. Aan andere door het bestuur te stellen voorwaarden is voldaan. 
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8.3 Het terugtrekken van een vereniging na toestemming van het bestuur, gedurende de competitie heeft tot 
gevolg dat. 
a. Alle door de vereniging gespeelde wedstrijden als niet gespeeld zullen worden beschouwd. 
b. Het resterende inschrijfgeld vervalt aan de ZFB (als bedoeld in Artikel 8.1). 
c. Het opnieuw deelnemen aan een volgende competitie kan alleen geschieden door een hernieuwde 

inschrijving met toestemming van het bestuur, dat hieraan bijzondere voorwaarden kan verbinden. 
 

 
Artikel 9 Niet spelen/uitspelen van wedstrijden 

 
9.1 Een wedstrijd wordt als niet gespeeld beschouwd, indien een vereniging niet met tenminste 4 spelers 

(inclusief doelman) op de officieel vastgestelde datum en aanvangsuur in de betreffende locatie met 
inachtneming van maximaal 10 minuten wachttijd tot spelen gereed is. 

 
9.2 De volgende gevallen worden gelijkgesteld met het niet spelen van een wedstrijd. 

a. Het naar het oordeel van het bestuur, dat de vereniging opzettelijk een zwak team heeft opgesteld. 
b. Het naar het oordeel van het bestuur, dat de vereniging opzettelijk beneden hen kunnen heeft 

gespeeld. 
c. Het op de vastgestelde datum en aanvangstijdstip van een wedstrijd het wedstrijdformulier niet te 

hebben ingevuld, met de inachtneming van de maximaal 10 minuten wachttijd. 
d. Als het bestuur van mening is, dat enig reglement onjuist is toegepast. 
e. Als de boetegelden van een vereniging meer bedragen dan het maximaal toelaatbaar openstaand 

boetebedrag en niet is voldaan voorafgaande aan de eerste wedstrijd na publicatie op onze 
website. Hoogte van dit maximale opstaande bedrag is € 150.- 

  
9.3 Een schriftelijke en/of digitale mededeling aan het bestuur dat een vereniging de voor haar vastgestelde 

wedstrijd niet zal spelen, is onherroepelijk. 
 
9.4 Een wedstrijd kan door het bestuur als niet gespeeld worden beschouwd in de volgende gevallen. 

a. Het voortijdig beëindigen door een van de verenigingen of beide verenigingen. 
b. Het staken van de wedstrijd door de scheidsrechter. 
c. Indien de scheidsrechter tijdens de wedstrijd uitvalt, zonder dat een plaatsvervanger bereid is als 

zodanig op te treden (zie Artikel 13.6). 
d. Het door te late aanvang, buiten de schuld van de beide verenigingen om, niet kunnen (uit)spelen 

van de wedstrijd. 
e. Het definitief dalen van het aantal spelers van een der verenigingen tot drie en/of minder 

(tijdstraffen niet meegerekend). 
f. Andere dan hierboven genoemde oorzaken ter beoordeling van het bestuur. 

 
 
 
 
9.5 De strafcommissie kan worden ingeschakeld om te bepalen of er sprake is van schuld aan het niet spelen 

c.q. niet uitspelen van een wedstrijd. In beginsel ligt deze beslissing bij het bestuur. 
a. Als er sprake is van schuld aan het niet spelen c.q. niet uitspelen van een wedstrijd kan het bestuur 

de betrokken vereniging(en) straffen opleggen. In het uiterste geval kan de strafcommissie het 
bestuur adviseren om een vereniging ook uit de competitie te nemen. 

b. Onverminderd het bepaalde onder “a” heeft het bestuur de bevoegdheid om een vereniging, die 
twee keer niet is opgekomen, uit de competitie te verwijderen. 

c. Als een vereniging schuldig wordt bevonden aan het niet spelen c.q. niet uitspelen van de 
wedstrijd, zal de eindstand van de wedstrijd worden vastgesteld op 5 - 0 verlies voor deze 
vereniging en krijgt deze vereniging 3 punten in mindering, en zal worden beboet, in 
overeenstemming met de Tarieven- en boeteregeling. Tenzij anders door het bestuur en/of 
strafcommissie wordt(en) bepaald. 

 
9.6 Als geen der betrokken verenigingen schuldig wordt bevonden aan niet spelen c.q. niet uitspelen van een 

wedstrijd, dan wordt deze wedstrijd door het bestuur zo nodig opnieuw vastgesteld, of laat het bestuur op 
de door haar te bepalen voorwaarden het niet gespeelde gedeelte van de wedstrijd uitspelen, tenzij het 
bestuur en/of strafcommissie beslist dat de op het moment van staken bereikte stand als einduitslag 
wordt aangemerkt. 

 
Artikel10: Niet gerechtigde speler(s) 
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10.1 Als achteraf blijkt dat een of meer niet gerechtigde spelers aan een wedstrijd heeft of hebben 

deelgenomen, wordt de wedstrijd ongeldig verklaard en door de overtredende vereniging met 5-0 geacht 
te zijn verloren en krijgt deze vereniging 3 punten in mindering. De overtredende vereniging wordt ook 
beboet, in overeenstemming met de Tarieven-en boeteregeling. 

 
10.2 Als in beide verenigingen een of meer niet gerechtigde spelers zijn uitgekomen, wordt de wedstrijd 

eveneens ongeldig verklaard en worden beide verenigingen beboet, in overeenstemming met de 
Tarieven-en boeteregeling. De wedstrijd wordt uit het programma genomen en krijgen beide verenigingen 
3 punten in mindering. 

 
10.3 Als tijdens een wedstrijd, door de scheidsrechter en/of secretaris wordt geconstateerd dat een of meer 

niet gerechtigde speler(s) aan de wedstrijd deelnemen, wordt door de scheidsrechter de wedstrijd 
onmiddellijk stil gelegd. De wedstrijd wordt geacht te zijn gestaakt en dit dient op het wedstrijdformulier te 
worden aangegeven. De wedstrijd zal ongeldig verklaard worden en door de overtredende vereniging met 
5-0 geacht te zijn verloren. Ook krijgt de overtredende vereniging 3 punten in mindering. De overtredende 
partij wordt beboet in overeenstemming met de Tarieven-en boeteregeling.  

 
Artikel 11: Wedstrijdadministratie 

 
11.1 De aanvoerders van beide verenigingen of een door hen aan te wijzen ander lid van hun vereniging zijn 

verplicht vóór aanvang van de wedstrijd het wedstrijdformulier volledig in de vullen. Dit met een maximale 
wachttijd van 10 minuten na aanvangstijd van de wedstrijd. Mocht het voorkomen dat er een storing is in 
het digitale systeem van de ZFB, zal de scheidsrechter en/of secretaris over gaan op een papieren versie 
van het wedstrijdformulier. 

 De scheidsrechter en/of de secretaris controleert voorafgaand aan de wedstrijd of het wedstrijdformulier 
correct en volledig is ingevuld. Bovendien controleert hij aan de hand van de ingevulde gegevens welke 
spelers aanwezig zijn en of deze namen, lidnummers en rugnummers in overeenstemming zijn met de 
gegevens op het wedstrijdformulier. Ook controleert hij indien van toepassing de aanwezigheid van coach 
en verzorger en de vermelding daarvan op het wedstrijdformulier. 

 
11.2 De scheidsrechter en/of secretaris vermeldt na afloop van de wedstrijd. 

a. De uitslag van de wedstrijd of, ingeval van staking, de op dat moment bereikte stand, de tijd, 
alsook de reden van het staken of het niet doorgaan van de wedstrijd. 

b. De onregelmatigheden, die zich hebben voorgedaan voor, tijdens of na de wedstrijd. 
c. Ongevallen, die zich voor, tijdens of na de wedstrijd hebben voorgedaan. 

 
 
 
 
11.3 De scheidsrechter en/of secretaris vermeldt op het wedstrijdformulier de namen, de voorletters en 

ledennummers van de spelers(s), coach(es) en/of verzorger(s), eventueel de naam en de voorletters van 
de lijnrechter(s), die definitief uit de zaal zijn gezonden met vermelding van de reden. Door deze 
aantekening wordt, respectievelijk worden, de betreffende leden in staat van beschuldiging gesteld. 

 
11.4 Als er handelingen, genoemd in Artikel 11.2 en Artikel 11.3 zijn verricht, worden de aanvoerder of 

aanvoerders door de scheidsrechter en/of secretaris op de hoogte gebracht van de reden of redenen die 
op het wedstrijdformulier zijn vermeld. De aanvoerder of aanvoerders worden door deze mededeling 
geacht kennis te hebben genomen van de door de scheidsrechter of secretaris op het wedstrijdformulier 
gemaakte aantekeningen. 

 
11.5 De eventuele papieren versie van de, (welke wordt gebruikt bij storing in het digitale systeem) ingevulde 

wedstrijdformulieren moeten binnen drie kalenderdagen na datum van de wedstrijd, in het bezit zijn van 
de competitieleider. De scheidsrechters dragen zorg voor het digitaal verzenden van het 
wedstrijdformulier. (Mocht dit niet lukken dan per post)  

 
11.6 In de gevallen als genoemd in Artikel 11.2 sub a - b en c. en Artikel 11.3 moet binnen 3 kalenderdagen 

aan de strafcommissie worden gerapporteerd doormiddel van de hiervoor bedoelde formulieren deze zijn 
te vinden op de website van de ZFB. Dit formulier is alleen in te vullen door de personen van de 
verenigingen en scheidsrechters die in het bezit zijn van de inlogcode van de website. 
a. De scheidsrechter. 
b. De secretaris. 
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c. De bij het voorval betrokken speler(s), coach(es), verzorger(s) en/of lijnrechter(s). 
d. Het betrokken verenigingsbestuur. 
e. Door het bestuur en/of strafcommissie aan te wijzen persoon c.q. personen. 

 
Artikel 12: Wedstrijdkleding 

 
12.1  Een vereniging die aan de competitie wenst deel te nemen, is verplicht over wedstrijdkleding te 

beschikken en het bestuur van de verenigingskleuren schriftelijk/digitaal in kennis te stellen. 
 
12.2 De beschrijving van de wedstrijdkleding (verenigingskleuren) worden op onze website bekend gemaakt. 
 
12.3 Tussentijdse wijziging van de wedstrijdkleding moet vooraf schriftelijk/digitaal aan het bestuur worden 

medegedeeld. 
 
12.4 De spelers die aan een wedstrijd deelnemen, zijn verplicht de goedgekeurde wedstrijdkleding te dragen 

van de vereniging waarvoor zij uitkomen. 
 
12.5  Een incidentele afwijking op de normale wedstrijdkleding is slechts geoorloofd, als de scheidsrechter 

daarmee instemt. 
 
12.6 Uitspelende verenigingen zijn verplicht om voor reserve tenues zorg te dragen. 
 
12.7 De shirts van de spelers dienen te zijn voorzien van een rugnummer (max. 2 nummers). De spelers 

dienen verschillende nummers te dragen. De rugnummers dienen gelijk te zijn aan de nummers op het 
wedstrijdformulier. De rugnummers dienen een minimale hoogte te hebben van 12 cm en dienen een 
sterk afwijkende kleur te hebben ten opzichte van het shirt. 

 
12.8    De wedstrijdkleding waarin artikel 12.4 wordt verwezen moet voldoen aan de vastgestelde eisen na te 

lezen in de spelregels van de ZFB-hoofdstuk 4.  
 

Artikel 13: Wedstrijdleiding 
 
13.1 De leiding van een wedstrijd ligt in handen van een scheidsrechter en hij wordt hierbij eventueel 

geassisteerd door een secretaris. De scheidsrechter dient tijdig voor het vastgestelde aanvangstijdstip 
aanwezig te zijn. Als hij verhinderd is, dient dat tijdig bekend te worden gemaakt aan de door het bestuur 
aangewezen persoon die belast is met scheidsrechterszaken. 
a. De scheidsrechter dient er zorg voor te dragen dat zijn tenue in kleur afwijkend is ten opzichte van 

de kleuren van beide verenigingen. Zijn tenue dient voorzien te zijn van het vignet van de ZFB. De 
wedstrijd moet geleid worden met inachtneming van de regels die gehanteerd worden bij de ZFB. 

b. Als het gedrag van een scheidsrechter en/of secretaris voor het bestuur c.q. de strafcommissie 
aanleiding geeft om maatregelen te nemen, zijn deze hiertoe te allen tijde bevoegd. 

 
 
13.2 Indien op het vastgestelde aanvangstijdstip de aangewezen scheidsrechter niet aanwezig is, zal de 

aangewezen secretaris als vervanger optreden. De verenigingen zijn verplicht deze als scheidsrechter te 
aanvaarden voor de gehele wedstrijd. 

 
13.3 Indien op het vastgestelde aanvangsuur de aangewezen scheidsrechter noch de secretaris aanwezig is, 

doch een ander onder het bestuur ressorterende scheidsrechter, niet lid zijnde van een van de betrokken 
verenigingen, bereid en gerechtigd is de wedstrijd te leiden, dan zijn de verenigingen verplicht deze als 
scheidsrechter voor de gehele wedstrijd te aanvaarden. 

 
13.4 Zijn er meerdere scheidsrechters aanwezig, die bereid en gerechtigd zijn de wedstrijd te leiden, dan kiest 

de thuisspelende vereniging de scheidsrechter. 
 
13.5 Indien geen bevoegde scheidsrechter als bedoeld in Artikel 13 lid 2, 3 en 4 aanwezig is, dan moeten 

beide aanvoerders onderling een lid van de ZFB tot scheidsrechter kiezen. 
 
13.6 Als met toepassing van Artikel 13 lid 2, 3, 4 en 5 de wedstrijd geen aanvang heeft kunnen nemen, wijst 

de eerst in het programma genoemde vereniging een van zijn leden aan, die als scheidsrechter zal 
optreden. Hiertegen kan de andere vereniging niet protesteren en deze vereniging is verplicht de 
wedstrijd onder deze leiding te spelen. De uitspelende vereniging wijst een van zijn leden aan, die als 
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secretariaat/tijdwaarnemer zal optreden. Bij weigering verliest deze vereniging de wedstrijd met 5-0, ook 
krijgt de overtredende vereniging 3 punten in mindering. De overtredende partij wordt ook beboet in 
overeenstemming met de Tarieven-en boeteregeling als niet opkomen dagen vereniging. 

 
13.7 De scheidsrechter onder wiens leiding de wedstrijd is begonnen, is bevoegd tot het einde van de 

wedstrijd in die hoedanigheid te fungeren. 
 
13.8 Als de scheidsrechter tijdens de wedstrijd uitvalt, zijn de voormelde Artikelen van overeenkomstige 

toepassing. 
 

Artikel 14: Teamopgaven 
 
14.1 Een vereniging, die met meer dan één team aan de competitie deelneemt, verstrekt uiterlijk 14 

kalenderdagen voor aanvang van de competitie in een opgave aan de ledenadministratie de namen en 
de ledennummers van de spelers per team, welke - zolang de opgave niet wordt gewijzigd door, vanwege 
Artikel 14 lid 2 - niet in een lager team mogen uitkomen (minimaal 6 spelers). De spelers moeten 
daadwerkelijk spelen in het team waarin zij zijn opgegeven. 

 
14.2 Wijzigingen in de in lid 1 van dit Artikel bedoelde opgave kunnen maandelijks worden aangebracht, mits 

de nieuwe opgave tenminste voor de eerste van de maand, waarvoor de opgave geldt, in het bezit is van 
de ledenadministratie van de ZFB. De opgave geldt vanaf de 1e van de maand en kan gedurende deze 
maand niet meer worden gewijzigd. 

 
14.3 Het bestuur is bevoegd om, na overleg met de betrokken vereniging, wijzigingen aan te brengen in een 

teamopgave, als het deze onjuist acht. 
 
14.4   Spelers, die in een teamopgave staan vermeld voor het hogere team, mogen gedurende de maand voor 

welke de opgave geldt, niet voor een lager team uitkomen.  Spelers, die in de teamopgave staan vermeld 
voor het lagere team, mogen echter wel voor een hoger team uitkomen dan waarvoor zij zijn opgegeven. 
Heeft een speler 4 officiële door de ZFB georganiseerde wedstrijden in een hoger team gespeeld dan zal 
hij gedurende het seizoen niet meer voor een lager team uit mogen komen. 

 
 
14.5 Het op het wedstrijdformulier vermeldt staan zal worden aangemerkt als het spelen van een wedstrijd. 
 
 
14.6 Wordt een speler opgegeven waarvan bekend is, dat hij niet beschikbaar is of wordt een speler voor een 

lager team opgegeven, die in een hoger team behoort uit te komen, wordt de wedstrijd ongeldig verklaard 
en door de overtredende vereniging met 5-0 geacht te zijn verloren en krijgt deze vereniging 3 punten in 
mindering. De overtredende vereniging wordt ook beboet in overeenstemming met de Tarieven-en 
boeteregeling. 

 
14.7 Een speler die niet in een teamopgave staat vermeld, is niet gerechtigd dan wel in het lage en/of hogere 

team te spelen. 
 

Artikel 15: Boetes, straffen en beroep 
 
15.1 Het bestuur en de strafcommissie zijn bevoegd boetes en straffen op te leggen aan verenigingen en aan 

hun leden. De Tarieven- en boeteregeling waarin de door het bestuur oplegbare boetes worden vermeld, 
wordt jaarlijks in het verenigingsoverleg aan de orde gesteld en op de website gepubliceerd. 

 
15.2 De opgelegde boetes worden maandelijks bekend gemaakt op de website en digitaal toegestuurd en 

dienen voldaan te worden binnen de termijn die is aangegeven bij de betreffende opgave. Bij het te Iaat 
voldoen van deze verplichting door de vereniging zal aan de betreffende vereniging een extra boete 
worden opgelegd wegens te late betaling, in overeenstemming met de Tarieven- en boeteregeling. Bij 
een openstaand boete bedrag van € 150.- kan een vereniging niet meer spelen. De vereniging zal eerst 
een betaling moeten verrichten zodat het boete bedrag onder het maximale toelaatbare komt. Alle 
openstaande boetes dienen 14 kalenderdagen na het einde van het seizoen te zijn voldaan. Bij het te Iaat 
voldoen van deze verplichting zal aan de betreffende vereniging een extra boete worden opgelegd 
wegens te late betaling, in overeenstemming met de Tarieven- en boeteregeling. Ook kan het bestuur 
beslissen om verdere sancties op te leggen. 
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15.3 Tegen beslissingen tot het niet laten spelen van een wedstrijd, het als niet gespeeld beschouwen van een 
wedstrijd, het opleggen van een boete en/of straf is beroep mogelijk. Beroepschriften kunnen worden 
ingediend binnen 10 kalenderdagen na bekendmaking van de betreffende beslissing met toezending of 
publicatie daarvan. Het beroep wordt ingesteld bij de secretaris van de ZFB. Voor de behandeling is een 
bedrag per beschuldiging verschuldigd zoals vermeld in de vastgestelde Tarieven-en boeteregeling, 
hetwelk (uiterlijk tegelijk) met het instellen van het beroep dient te worden voldaan. 

 
15.4 De gedurende de competitie en/of tijdens de wedstrijden om de Paul Keim Cup uitgedeelde groene en 

gele kaarten worden door het bestuur geregistreerd. Als een speler gedurende de competitie en/of in de 
wedstrijden om de Paul Keim Cup in totaal 5 groene kaarten heeft gekregen, volgt automatisch één 
wedstrijd schorsing. Verenigingen dienen dit zelf ook te registreren c.q. bij te houden. De vereniging 
wordt digitaal op de hoogte gebracht van een automatische schorsing van betreffende speler. Een gele 
kaart staat gelijk aan twee groene kaarten. Heeft een speler al vier groene kaarten en krijgt hij vervolgens 
één gele kaart, staat dit dus gelijk aan 6 groene kaarten. Voor deze speler betekent dit één wedstrijd 
schorsing (5 groene kaarten) en de eerste groene kaart voor de volgende serie van 5 groene kaarten. 
Dus schorsingen volgen bij 5, 10, 15 enz. Loopt het aantal groene en/of gele kaarten bij een bepaalde 
speler extreem hoog op, is het bestuur gerechtigd deze speler voor meerdere wedstrijden te schorsen. In 
het uiterste geval is het bestuur zelfs gerechtigd deze speler uit competitie te nemen. Aan het einde van 
ieder seizoen vervallen alle groene en gele kaarten, de straf van rode kaarten blijft in het nieuwe seizoen 
gelden. 

 
15.5   Een geschorste speler mag op het moment dat hij deze straf uitzit geen andere functie binnen zijn 

vereniging te vervullen. Ook is niet toegestaan plaats te nemen op de bank.  
 

Artikel 16: Verenigingsnaam, reclame en sponsoring 
 
16.1 De verenigingsnaam mag (mede) die van een persoon, instelling of onderneming bevatten. De 

verenigingsnaam mag niet langer zijn dan 25 karakters. Het bestuur is bevoegd bij een hoger aantal 
karakters de naam aan te passen, dit ten allen tijden in overleg met de desbetreffende vereniging. 

          
 
16.2 Het is toegestaan om op wedstrijdkleding de naam van een persoon, instelling of onderneming te 

vermelden. Deze naam mag bij meerdere teams binnen een vereniging verschillen, doch in publicaties 
zal in een dergelijk geval alleen de verenigingsnaam voor alle teams worden gehanteerd. 

 
16.3 De verenigingsnaam, vermeld op het inschrijfformulier, hetzij wel of niet bevattende die van een persoon, 

instelling of onderneming, wordt gevoerd voor minimaal een volledig seizoen en kan gedurende het 
seizoen niet worden gewijzigd, aangevuld of beëindigd. Wijzigingen betreft de verenigingsnaam dient 
voor 31 augustus van het kalenderjaar te zijn doorgegeven aan het secretariaat van de ZFB Breda. 

 
16.4 De gekozen verenigingsnaam en/of de naam van een persoon, instelling of onderneming mag in geen 

enkel geval, provocerend, racistisch en/of beledigend zijn naar derden. Het bestuur is dan ook ten alle 
tijde bevoegd om gekozen namen te verbieden. 

 
 
 

Artikel 17: Schadeclaims 
 
 
 
 
17.1 De deelname aan de competitie geschiedt geheel op eigen risico. De ZFB en/of het bestuur is op generlei 

wijze aansprakelijk voor enigerlei schade aan of het verloren gaan van eigendommen of enigerlei letsel 
van deelnemers van welke aard dan ook.  

 
17.2 Als deelnemers aan de competitie schade aanrichten aan materialen en/of goederen van andere 

deelnemers en/of derden kan het bestuur de vereniging(en), waarvan de deelnemers lid zijn of waartoe 
zij behoren, voor de schade aansprakelijk stellen, onverkort het recht van het bestuur en de betrokken 
derde om het betreffende lid of persoon aansprakelijk te stellen. 

 
Artikel 18: Strafzaken 
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18.1 Artikel 11 vormt de basis voor het werk van de strafcommissie (de vermelding op het wedstrijdformulier 
wat al een in staat van beschuldigen stellen is). Aan de hand van het wedstrijdformulier dient direct 
duidelijk te zijn, waarvan de speler of vereniging wordt beschuldigd. 

 
18.2 Indien sprake is van. 

a. Het definitief wegzenden van een speler, coach, verzorger en/of lijnrechter. 
b. Het staken of niet doorgaan van een wedstrijd. 
c. Of andere omstandigheden voor, tijdens of direct na de wedstrijd (Artikel 11.2 sub b). 

 Dit dient volgens met Artikel 11.5 en Artikel 11.6 gerapporteerd te worden door: 
a. De scheidsrechter. 
b. De secretaris. 
c. De bij het voorval betrokken speler(s), coach(es), verzorger(s) en/of lijnrechter(s). 
d. Het betrokken verenigingsbestuur. 
e. Door het bestuur of strafcommissie aan te wijzen personen.  

 
18.3 De rapporten dienen binnen 3 kalenderdagen na het incident in het bezit van de strafcommissie van de 

ZFB te zijn. 
 
18.4 Op grond van de ingediende rapporten kan de strafcommissie en/of bestuur besluiten personen nader te 

horen. De in Artikel 18.2 genoemde personen kunnen ook op eigen verzoek worden gehoord. 
 
18.5 Als rapporten niet of te Iaat worden ingediend, is de strafcommissie bevoegd een beslissing te nemen op 

basis van de aanwezige stukken. Dit geldt ook als een persoon geen gehoor geeft aan voormelde oproep 
van de strafcommissie en/of bestuur om gehoord te worden, dan wel te kennen geeft niet gehoord te 
willen worden. Te Iaat ingekomen rapporten of bereidverklaringen om gehoord te worden, worden niet 
meer in de beoordeling meegenomen. De in gebreke gebleven vereniging(en) speler(s), coach(es) en/of 
verzorger(s), wordt beboet in overeenstemming met de Tarieven-en boeteregeling. 

 
18.6 De strafcommissie kan disciplinaire straffen opleggen aan personen die niet of niet tijdig rapporten 

inzenden, of geen gehoor geven aan een oproep om te verschijnen. 
 
18.7 De strafcommissie doet zo spoedig mogelijk uitspraak, in beginsel schriftelijk en/of digitaal en binnen 14 

kalenderdagen na het incident. Van de uitspraak worden in kennis gesteld: 
a. De betrokken vereniging, en ook, zo nodig, de betrokken speler(s), coach, verzorger en/of 

lijnrechter mocht deze bekend zijn bij de ledenadministratie van de ZFB. 
b. De secretaris en de penningmeester van de ZFB. 
c. Betrokken scheidsrechter en secretaris. 
d. De competitieleider, bij een gestaakte of niet uitgespeelde wedstrijd. 

 
Artikel 19: Strafzaken Procedure buiten de wedstrijdformulieren om 

 
19.1 Zoals in Artikel 18 is vermeld, vormen de vermeldingen op het wedstrijdformulier door de scheidsrechter 

en/of secretaris de basis voor de strafcommissie. In een aantal gevallen is de strafcommissie bevoegd 
om een procedure te starten buiten de wedstrijdformulieren om. 

 
Dit kan een van de volgende situaties betreffen. 
a. Er is tijdens of na afloop van de wedstrijd een voor de scheidsrechter en/of secretaris bedreigende 

situatie ontstaan, waardoor het niet mogelijk is geweest om de wedstrijdformulieren naar behoren 
in te vullen. 

b. Er doen zich gebeurtenissen voor nadat de wedstrijdformulieren zijn verzonden. Deze 
gebeurtenissen kunnen op grond van een aanvullende of later afgegeven verklaring/rapport van de 
scheidsrechter en/of secretaris, bestuursleden, of op initiatief van de strafcommissie zelf in 
behandeling worden genomen. 

 De strafcommissie heeft de bevoegdheid om over gebeurtenissen voor, tijdens, of na de wedstrijd, 
waarvan zij kennis krijgt, een strafzaak te openen dan wel een bestaande strafzaak uit te breiden. 

 In de hierboven genoemde situaties is de strafcommissie verplicht om datgene, waarvan de betrokken 
persoon of vereniging wordt beschuldigd duidelijk en schriftelijk/digitaal mede te delen, in 
overeenstemming met de bedoeling van vermelding op het wedstrijdformulier en aan deze persoon of 
vereniging gelegenheid te geven om een eigen rapport/verklaring in te dienen. 

 
19.2 Wanneer de strafcommissie op grond van een onder Artikel 19 lid 1 beschreven situatie een strafzaak 

opent of uitbreidt, dient duidelijk medegedeeld te worden of er sprake is van. 
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a. Het direct in staat van beschuldiging stellen van een persoon en/of vereniging. (Vergelijkbaar met 
Artikel 11.3). 

b. Het openen van een onderzoek naar een bepaalde gebeurtenis, dus zonder direct een persoon, of 
een vereniging in staat van beschuldiging te stellen. In dit geval blijft de betrokken persoon, of de 
vereniging speel gerechtigd, totdat de strafcommissie anderszins aan betrokkenen heeft 
medegedeeld. 

c. De strafcommissie is verplicht mede te delen van welke situatie er sprake is. 
 
19.3 Tegen uitspraken van de strafcommissie die met toepassing van dit Artikel zijn gedaan is beroep mogelijk 

op de wijze als onder Artikel 20 aangegeven. 
 

Artikel 20: Mogelijkheid tot beroep 
 
20.1 Er is een mogelijkheid tot het indienen van een beroepsschrift tegen de uitspraak van de strafcommissie 

en/of bestuur. 
 
20.2 Het beroepschrift moet binnen 10 kalenderdagen na dagtekening van de uitspraak van de strafcommissie 

en/of bestuur zijn ingediend bij het secretariaat van de ZFB. Het beroepsschrift moet gemotiveerd zijn: 
dat wil zeggen, dat duidelijk aangegeven moet zijn welke bezwaren men heeft tegen de uitspraak van de 
strafcommissie en/of bestuur, en ook tegen welk onderdeel van de uitspraak men beroep wenst aan te 
tekenen. 

 
20.3 Voor de behandeling van het beroep is een bedrag verschuldigd zoals vermeld in de vastgestelde 

Tarieven- en boeteregeling, dat tegelijkertijd met de indiening van het beroepsschrift moet worden 
voldaan op de bankrekening van de ZFB. 

 
 
20.4 Als aan de in lid 2 en 3 van dit Artikel gestelde voorwaarden niet is voldaan, wordt het beroepsschrift niet 

in behandeling genomen. 
 
20.5 Een beroepsschrift wordt door de beroepscommissie in beginsel schriftelijk/digitaal behandeld, tenzij. 

a. De betrokkene of de vereniging te kennen geeft een mondeling behandeling te wensen. 
b. De beroepscommissie van mening is dat zij over onvoldoende informatie voor een 

schriftelijke/digitale behandeling beschikt. 
c. De beroepscommissie kan hierbij de in Artikel 11 lid 6 genoemde personen oproepen, deze zijn 

verplicht te verschijnen. De beroepscommissie hoort de door haar opgeroepen personen, in 
beginsel, afzonderlijk van elkaar. 

 
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van Donderdag 1-9-2022 en op zaterdag 3-9-2022 digitaal is 
verzonden aan de vertegenwoordigers van de deelnemende verenigingen van de ZFB ter kennisname. 
 
Het bestuur van de Stichting Zaalvoetbal Federatie rayon Breda e.o. 


