
HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN AZV 
(Alle reglementen zijn in wezen bestuursbesluiten, die als zodanig tot reglement zijn bepaald) 
 

Artikelen rond het team  
 
De aanvoerder 
Het team kiest de aanvoerder; het bestuur verleent hieraan goedkeuring; hij/zij wordt door de 
secretaris duidelijk geïnstrueerd betreffende zijn/haar taken. 
Indien de aanvoerder herhaaldelijk onvoldoende of slecht functioneert, kan het bestuur hem/haar 
ontheffen en kiest het team een opvolger, die bestuursgoedkeuring moet krijgen.(maart 1998) 
 
Team overeenkomst 
Ieder nieuw lid gaat een overeenkomst aan met AZV. In deze overeenkomst staan de rechten en de 
plichten van de aanvoerder of het team. (maart 2009) 
 
Teamgrootte 
Een volledig team bestaat uit 8 spelers; wil men met 7 spelers werken, dan moet daarvoor dispensatie 
door het bestuur worden gegeven.  
Een team van 6 spelers wordt niet geaccepteerd.(september 1990) 
 
In twee teams spelen 
Als een lid in twee teams speelt  
A. op verzoek van een tweede team en met goedkeuring van het bestuur, betaalt hij zijn/haar 
contributie in het eerst gekozen team, tenzij het bestuur anders bepaalt.  
B Op eigen verzoek: dan betaalt hij voor beide teams contributie (echter voor het tweede team zonder 
Bondscontributie) (november 1995) 
 
Wederzijds fluiten 
Aan het begin van het seizoen wordt een poule samengesteld, waar teams aan deelnemen om 
wedstrijden voor andere teams te fluiten. Voor de eigen thuiswedstrijden wordt dan, indien er geen 
door de KNVB aangestelde scheidsrechter is, een andere team aangewezen. (augustus 2010) 
 
 

Artikelen rond de financiële verplichtingen 
 
Contributie 
De contributie dient voldaan te zijn voor het begin van de KNVB-competitie (september 1990) 
De aanvoerder,of een door hem aangewezen persoon,int de contributie van de teamleden,en maakt 
het totaal over op de AZV rekening. (juni 1994) 
Van een team dat nalatig is in tijdig de contributie te voldoen zullen de spelerskaarten aan het eind 
van het seizoen worden ingenomen;die zullen pas teruggegeven worden na het voldoen van de 
nieuwe contributie. (oktober 2000) 
Teams die meer dan twee maanden te laat voldoen aan hun contributieverplichting, worden pas 
ingeschreven voor het volgende seizoen,als ze de helft van de jaarcontributie hebben betaald, 
inclusief de toezegging dat het restant voor 1 september is overgemaakt. (november 2010) 
 
Contributie per team 
De contributie wordt niet meer per lid, maar per team bepaald; onafhankelijk van het aantal spelers, 
betaalt elk team een basisbedrag, voor dit jaar op 950 euro vastgesteld (maart 2013). 
 
Extra kosten per team 
Elk team is aansprakelijk voor extra kosten die het maakt,bv. KNVB-boetes voor niet opkomen, staken 
van een wedstrijd of bestuursboetes als voor niet-fluiten (september 1990, aangepast maart 2012) 
 
Team met schulden 
Een team dat aan het eind van het seizoen schulden heeft en nalatig blijft in het voldoen hiervan, kan 
niet ingeschreven worden voor de nieuwe competitie (mei 1997) 
Individuele leden kunnen geen overschrijving krijgen, zolang er een teamschuld is. (mei 1999) 
 
 



Borg 
Elke team voldoet bij inschrijving een borg van 100,00 euro. Deze borg wordt gebruikt ter dekking van 
eventuele kosten bij het verlaten van de vereniging. Indien er geen boetes of andere kosten 
openstaan, wordt de borg bij het verlaten van de vereniging teruggegeven. (juni 2009) 
 
 
Overige verplichtingen 
 
KNVB Wedstrijdverplichtingen 
Elk team verplicht zich alle door de KNVB vastgestelde wedstrijden te spelen. Een team dat een 
wedstrijd weigert te spelen, zal in principe uit de competitie worden genomen. Het bestuur verplicht 
zich om er bij de KNVB, de tegenstander en het betreffende team alles aan te doen om een wedstrijd 
normaal te laten verlopen (bv. door verzoek om een sterke scheidsrechter). Teams die duidelijke 
bestuursinstructies negeren of afwijzen, kunnen voor 1 wedstrijd geschorst worden (het bestuur draagt 
die aan een ander team op) en bij herhaling, uit de competitie worden genomen (juni 2000). 
 
Schorsing individuele leden 
Indien een speler zich meerdere malen misdraagt (tijdens wedstrijden, maar ook t.a.v.zijn team, bv. 
door niet opkomen zonder vooraf te melden en herhaaldelijk te laat komen, of anderszins) kan de 
aanvoerder het bestuur verzoeken hem/haar uit het team te ontslaan. Het bestuur kan, na goed 
onderzoek en gesprek met betreffende speler, hiertoe overgaan, en eventueel proberen een ander 
teamvoor hem/haar te vinden. Het bestuur is niet verplicht, voldane contributie (deels) terug te 
betalen. (oktober 2001) 
 
Zaaldienst / Wedstrijdsecretaris 
Sinds 1 april 2010 worden er geen zaaldiensten meer aangewezen. Dit is de verantwoordelijkheid van 
de thuisspelende teams. De aanvoerder moet er zorg voor dragen dat de wedstrijden op tijd beginnen, 
een scheidsrechter is aanwezen, dat de formulieren op tijd en ingevuld aanwezig zijn en dat de tijd en 
de score wordt bijgehouden.  
 
 
 

 


