Z.V.V. ZWAAG GAAT WEER B(L)OEIEN!

REGLEMENTEN
SEIZOEN 2013-2014

Reglementen
aanmelden - opzeggen
Aanmelden
Leden of aankomende leden kunnen zich uitsluitend met het inschrijvingsformulier
aanmelden als lid van Z.V.V. Zwaag. Alleen getekende formulieren worden in
behandeling genomen. Bij personen onder de 18 jaar is een handtekening van een
ouder en / of verzorger nodig. Formulieren kunnen opgestuurd worden naar
secretaris@zvvzwaag.nl of worden ingeleverd bij één van de bestuursleden.
Aantal wedstrijden
Het aantal te spelen wedstrijden per seizoen wordt bepaald door de KNVB. Het
bestuur van de vereniging heeft hier geen enkele invloed op. Normaal gesproken
worden er circa twintig wedstrijden gespeeld. Leden kunnen alleen in uitzonderlijke
gevallen een deel van de contributie terug ontvangen. Of er van een uitzonderlijk
geval sprake is, wordt bepaald door het bestuur van Z.V.V. ZWAAG. Het spelen van
minder dan de eerder genoemde 20 wedstrijden is geen reden de contributie niet of
verlaat te betalen. (zie ook Contributie)
Boetes
Boetes die aan teams of leden door de KNVB worden opgelegd, worden door de
betreffende personen respectievelijk teams betaald aan Z.V.V. ZWAAG. Z.V.V.
ZWAAG betaalt deze boetes aan de KNVB. Dit geldt ook voor teams die een boete
krijgen voor een niet vervulde zaaldienst (zie ook Zaaldiensten). Het bestuur heeft
ook de mogelijkheid om een boete op te leggen indien de zaaldienst niet vervuld
wordt. De hoogte van de boete is € 50,-- voor iedere keer dat de zaaldienst niet
vervuld wordt. Alle senioren leden en A junioren leden betalen gelijktijdig met de
contributie een bedrag van € 15,-- voor toekomstige boetes. Dit wordt per team
geadministreerd. Regelmatig zullen er overzichten worden verstrekt aan de
aanvoerder/coach met daarin een overzicht van de boetes die het team heeft
gekregen in de achterliggende periode. Indien een team meer boetes ontvangt dan
er geïncasseerd is door de vereniging, zal er tussentijds, na overleg met de
aanvoerder/coach, nogmaals € 15,-- of indien nodig, een hoger bedrag worden
geïncasseerd bij de leden van dat betreffende team. Ook deze betaling zal
automatisch bij de leden worden geïncasseerd. Wanneer een team geen of weinig
boetes heeft gekregen zullen de leden van deze teams het resterende deel van de
boetepot gerestitueerd krijgen.

Adreswijziging Contributie
Leden van Z.V.V. ZWAAG verplichten zich de secretaris van de vereniging altijd
schriftelijk op de hoogte te stellen van een adreswijziging.
Contributie
De contributie aan Z.V.V. ZWAAG bedraagt voor het seizoen 2013-2014 voor
senioren € 140,--, A-junioren € 102,50, B-junioren € 95,- en C-junioren en
D-pupilen € 87,50.
Leden verplichten zich tot het verstrekken van een machtiging voor een
automatische incasso. Rekeningen worden doorgaans in de maand augustus
verstuurd. De automatische incasso vindt begin september plaats. Bij ernstige
blessures kunnen leden een deel van de reeds betaalde contributie terug krijgen. Dit
is echter altijd ter beoordeling van het bestuurd van de vereniging en zal per geval
bepaald worden. Een (ernstige) blessure is geen reden de contributie niet of verlaat
te betalen.
Kleding
Wedstrijdkleding is per seizoen in bruikleen van Z.V.V. ZWAAG. De kleding blijft
eigendom van de vereniging. Leden worden geacht netjes met de kleding om te
gaan. Het team is als zodanig verantwoordelijk voor het (bij elkaar!) wassen van de
tenues en het compleet houden van de tassen. Bij zoek raken van kleding kunnen
kosten worden doorberekend aan het team. Reserveshirts zijn op aanvraag te halen
bij dhr. A. Blokker. Deze shirts moeten zo spoedig mogelijk na de wedstrijd worden
gewassen en worden ingeleverd. Dit kan bij dhr. A. Blokker of bij de uitbaters van
Sportcafé ZWAAG.
Opzeggen
Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk en gelijktijdig met de
opzegging moet ook de voetbalpas worden ingeleverd. Zolang dit niet is gebeurd zal
opzegging of overschrijving niet plaats vinden. Het adres van Z.V.V. ZWAAG is: Dhr.
B. de Heij, Schouwmeester 93, 1689 WT Zwaag. Een opzegging moet uiterlijk op 1
april binnen zijn.

Reglementen
programma’s - zaaldiensten

Programma’s:
Programma’s met de te spelen wedstrijden worden door het bestuur zo snel mogelijk
na publicatie van de KNVB bekend gemaakt door middel van de website
www.zvvzwaag.nl en een e-mail aan alle teamleiders en coaches.
Wedstrijdwijzigingen kunnen tot op de speeldag zelf worden doorgegeven aan de
betreffende teamleider / coach.
Spelerspas:
Spelers zijn zelf verantwoordelijk voor het bezitten van een geldige spelerspas. Het
bestuur van
Z.V.V. ZWAAG zal nieuwe leden - waar mogelijk - ruime gelegenheid geven een
aanvraagformulier in te vullen en in te leveren met pasfoto. Spelers die zonder
geldige spelerspas aan een wedstrijd deelnemen, kunnen hiervoor een boete
ontvangen, omdat ze op dat moment niet speelgerechtigd zijn. Die boete wordt in
rekening gebracht bij de desbetreffende speler. (zie ook Boetes)
Teamindelingen:
De teams binnen Z.V.V. ZWAAG worden door het bestuur samengesteld. Wensen
voor wat betreft indeling kunnen aan het bestuur kenbaar worden gemaakt. lndeling
bij een bepaald team kan echter nooit worden gegarandeerd.
Wedstrijdformulieren:
Teamleiders dan wel -coaches verplichten zich zorg te dragen voor het correct
invullen van de KNVB wedstrijdformulieren. Het thuisspelende team is
verantwoordelijk voor het meebrengen van een wedstrijdformulier. Boetes ten
aanzien van de wedstrijdformulieren worden opgelegd aan het betreffende team.
Wanneer een speler een rode kaart ontvangt dient hij/zij binnen twee dagen een
schriftelijke verklaring in te leveren bij een van de bestuursleden van Z.V.V. ZWAAG.
Wanneer de wedstrijd - om wat voor reden dan ook- gestaakt wordt, dient de
teamleider-/coach een dergelijke verklaring binnen twee dagen in te leveren. (zie
ook Boetes)

Zaaldiensten
Leden van Z.V.V. ZWAAG kunnen ingedeeld worden voor zaaldiensten. Zaaldiensten
beginnen normaal gesproken om 19.00 uur en duren tot circa 23.00 uur. Andere
aanvangs- en eindtijden zijn mogelijk. De zaaldienst geldt alleen voor wedstijden
van Z.V.V. ZWAAG. Wanneer er een wedstrijd van een andere vereniging tussendoor
wordt gespeeld dient deze vereniging zelf voor de zaaldienst te zorgen. In sommige
gevallen kan het leiden van een wedstrijd (fluiten) deel uitmaken van een zaaldienst.
De indeling voor zaaldienst wordt altijd gedaan per twee leden van eenzelfde team.
Dit team is verantwoordelijk voor de invulling van de zaaldienst in geval van
verhindering van een of beide ingedeelde teamleden (zie ook boetes).
In situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Z.V.V. ZWAAG.
Het bestuur van ZVV Zwaag behoudt zich het recht voor deze
reglementen aan te passen zonder dat vooraf aan de Leden mede te
delen. Een geldig reglement is altijd kosteloos aan te vragen bij de
secretaris.

