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2 Huishoudelijk Reglement
2.3.2.1

De Nevobo kent op nationaal niveau de volgende commissies:
a.

Commissie van Beroep;

b.

Strafcommissie;

c.

Financiële Commissie;

d.

Strafvervolgingcommissie;

e.

Reglementencommissie;

f.

Bestuurscommissie Regio.

De Nevobo kent op nationaal niveau de volgende commissies:
a.
Commissie van Beroep;
b.
Strafcommissie;
c.
Financiële Commissie;
d.
Strafvervolgingcommissie;
e.
Reglementencommissie;
f.
Licentiecommissie (Expertpanel);
g.
Bestuurscommissie Regio.

3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 1 Volleybal Competitie
3.1.1.5

Voor de teamsamenstelling worden de wedstrijden die zijn gespeeld in
het bekertoernooi niet meegerekend bij de bepalingen in dit hoofdstuk.

Voor de teamsamenstelling worden de wedstrijden die zijn gespeeld
in het nationale en regionale bekertoernooi niet meegerekend bij de
bepalingen in dit hoofdstuk.

3.1.2.2

Het aantal teams per poule bedraagt in principe twaalf. Het aantal
wedstrijden per team bedraagt minimaal achttien.

Het aantal teams per poule bedraagt in principe twaalf. Het aantal
wedstrijden per team per seizoen bedraagt minimaal achttien in de
reguliere competitie

3.1.3.8

Een vereniging kan het recht op plaatsing van een team in een
bepaalde klasse uitwisselen met datzelfde recht van een andere
vereniging voor een team in de naast lagere klasse. Hiertoe dient de
initiatief nemende vereniging een verzoek in bij de Organisator. De
Organisator benadert, volgens een bij richtlijn vastgestelde procedure,
verenigingen die in aanmerking komen.

Een vereniging kan het recht op plaatsing van een team in een
bepaalde klasse uitwisselen met datzelfde recht van een andere
vereniging voor een team in de naast lagere klasse. Hiertoe dient
de initiatief nemende vereniging een verzoek in bij de Organisator.
De Organisator benadert, volgens bij de PD-richtlijn 3.2
vastgestelde procedure, verenigingen die in aanmerking komen.

De vereniging, die het verzoek heeft gedaan, dient administratiekosten
te betalen aan de Organisator.
3.1.4.4

Spelers van een team dat is teruggetrokken uit de competitie worden
automatisch toegevoegd aan het naast lagere team van de vereniging.

Spelers van een team dat is teruggetrokken uit de competitie
worden automatisch toegevoegd aan het naast lagere of, als het
een terugtrekking van het laagste team betreft, het naast hogere
team van de vereniging.

3.1.5.4

Indien een wedstrijd wordt uitgespeeld vanwege staken ervan, worden
de invalbeurten bepaald over de hele wedstrijd.

Indien een wedstrijd wordt uitgespeeld vanwege staken/afbreken
ervan, wordt deze wedstrijd als een aparte wedstrijd gezien,
waarbij de op dat moment speelgerechtigde spelers voor dat team
speelgerechtigd zijn.
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3.1.6.1

Een speler mag in een hogere klasse dan waartoe hij reglementair
behoort uitkomen met de volgende beperkingen:

Een speler mag in een hogere klasse dan waartoe hij reglementair
behoort uitkomen met de volgende beperkingen:
a. niet meer dan tweemaal in één kalendermaand;
b. niet meer dan elf wedstrijden per seizoen.

a.
b.

niet meer dan tweemaal in één kalendermaand;
niet meer dan elf wedstrijden per seizoen.

Daarnaast mag een speler horizontaal meespelen in een team van
zijn of haar vereniging indien dit team in dezelfde klasse uitkomt als
het team waartoe de speler reglementair behoort.
3.1.6.4

Een speler kan uiterlijk tot 1 maart worden teruggeschreven naar het
naast lagere team dan waartoe hij reglementair behoort onder de
volgende voorwaarden:

Een speler kan uiterlijk tot 1 maart worden teruggeschreven naar
het naast lagere team dan waartoe hij reglementair behoort onder
de volgende voorwaarden:

a.

de aanvraag is uiterlijk op de eerste dag van een
kalendermaand, waarin hij wil gaan spelen op het naast lagere
team, ingediend bij de Organisator;

a.

b.

hij is in de afgelopen kalendermaand niet meer dan éénmaal
uitgekomen in het team waartoe hij reglementair behoort;

b.

c.

hij is in maximaal 11 wedstrijden uitgekomen.

c.

de aanvraag is uiterlijk op de eerste dag van een
kalendermaand, waarin hij wil gaan spelen op het naast
lagere team, ingediend bij de Organisator;
hij is in de afgelopen kalendermaand niet meer dan éénmaal
uitgekomen in het team waartoe hij reglementair behoort;
hij is in maximaal 11 wedstrijden uitgekomen.

Wedstrijden, gespeeld in de klasse waaruit hij is teruggeschreven,
worden als wedstrijden waarin de speler hoger is uitgekomen
beschouwd.
3.1.7.2

De teams ontmoeten elkaar in een reeks van wedstrijden die jaarlijks
door de Organisator wordt vastgesteld en vóór 1 april wordt
gepubliceerd. In het wedstrijdprogramma wordt gestreefd naar een
regelmatige afwisseling van thuis- en uitwedstrijden.
Voor competities die het gehele seizoen beslaan geldt dat wedstrijden
tussen teams van dezelfde vereniging plaats zullen vinden vóór 1
november.
Voor competities die de eerste helft van het seizoen beslaan geldt dat
wedstrijden tussen teams van dezelfde vereniging plaats zullen vinden
vóór 1 november.

De teams ontmoeten elkaar in een reeks van wedstrijden die
jaarlijks door de Organisator wordt vastgesteld en vóór 1 april
wordt gepubliceerd. In het wedstrijdprogramma wordt gestreefd
naar een regelmatige afwisseling van thuis- en uitwedstrijden.
Voor competities die het gehele seizoen beslaan geldt dat
wedstrijden tussen teams van dezelfde vereniging plaats zullen
vinden vóór 1 november en 1 maart.
Voor competities die de eerste helft van het seizoen beslaan geldt
dat wedstrijden tussen teams van dezelfde vereniging plaats zullen
vinden vóór 1 november.
Voor competities die de tweede helft van het seizoen beslaan geldt
dat wedstrijden tussen teams van dezelfde vereniging plaats zullen
vinden vóór 1 maart.
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3.1.7.5

De aanvangstijd van wedstrijden in de nationale competitie dient te
liggen:

De aanvangstijd van wedstrijden in de nationale competitie dient te
liggen:
op zaterdag: van 13.00 uur tot en met 19.00 uur; indien afgeweken
moet worden van de vastgestelde zaterdag kan in overleg met de
tegenstander op een andere dag van de week de wedstrijd worden
vastgesteld en gelden onderstaande aanvangstijden;
maandag tot en met vrijdag: van 19.30 uur tot en met 21.00 uur.

op zaterdag: van 13.00 uur tot en met 19.00 uur;
op maandag tot en met vrijdag: van 19.30 uur tot en met 21.00 uur.
De aanvangstijd van overige wedstrijden in de seniorencompetitie dient
te liggen:
op zaterdag: van 11.00 uur tot en met 20.00 uur;
op maandag tot en met vrijdag: van 19.00 uur tot en met 21.30 uur.
De aanvangstijd van wedstrijden in de jeugdcompetitie dient te liggen:
(...)

Voor de regionale competitie gelden onderstaande aanvangstijden:
De aanvangstijd van regionale wedstrijden in de seniorencompetitie
dient te liggen:
op zaterdag: van 11.00 uur tot en met 20.00 uur;
op maandag tot en met vrijdag: van 19.00 uur tot en met 21.30
uur.
De aanvangstijd van regionale wedstrijden in de jeugdcompetitie
dient te liggen: (...)

3.1.7.8

Een vereniging heeft het recht op het verschuiven van een geplande
wedstrijd indien:

a.

een speler, coach of assistent-coach wordt afgestaan aan een
nationaal team volleybal of Paravolley voor deelname aan een
officiële internationale competitie/toernooi (...)

3.1.7.10

Beide verenigingen kunnen op een door de Organisator voorgeschreven
wijze tot uiterlijk twee dagen voor de wedstrijd de Organisator
verzoeken de speeldatum, speeltijd of speellocatie te wijzigen. (...)

3.1.8.1

In zowel de Derde divisie en hoger als in de Promotieklasse heren
worden de eerste en tweede scheidsrechter aangewezen door de
Organisator. In de Promotieklasse dames wordt de scheidsrechter
aangewezen door de Organisator.

Een vereniging heeft het recht op het verschuiven van een geplande
wedstrijd indien:

a.

een speler, coach of assistent-coach wordt afgestaan aan een
Nederlands nationaal team volleybal of Paravolley voor
deelname aan een officiële internationale competitie/toernooi

Beide verenigingen kunnen op een door de Organisator
voorgeschreven wijze tot uiterlijk twee dagen voor de wedstrijd de
tegenstander verzoeken de speeldatum, speeltijd of speellocatie te
wijzigen.
Wanneer de wijziging niet voldoet aan de voorwaarden die in dit
(...) Wanneer de wijziging niet voldoet aan de voorwaarden die in
hoofdstuk gesteld zijn aan de wedstrijd, wordt het wijzigingsverzoek
dit hoofdstuk gesteld zijn aan de wedstrijd, wordt het
beoordeeld door de Organisator. Indien deze het verzoek accepteert
wijzigingsverzoek beoordeeld door de Organisator.
worden administratiekosten in rekening gebracht.
Voor het wijzigen van iedere wedstrijd waarvoor door de Organisator al Indien de wijziging wordt veroorzaakt door de verhurende instantie
officials zijn ingedeeld worden administratiekosten in rekening gebracht. en daarvan een schriftelijk bewijs wordt ingezonden, worden geen
kosten in rekening gebracht.
Indien de wijziging wordt veroorzaakt door de verhurende instantie en
daarvan een schriftelijk bewijs wordt ingezonden, worden geen kosten
in rekening gebracht.
In de Promotieklasse heren en hoger worden de eerste en tweede
scheidsrechter aangewezen door de Organisator. In de
Promotieklasse dames wordt de scheidsrechter aangewezen door de
Organisator.
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In de Derde divisie en hoger dient de ontvangende vereniging een teller In de Eerste divisie en lager dient de ontvangende vereniging een
en/of scorebordbediener beschikbaar te stellen. Zij dienen vóór de toss teller en/of scorebordbediener beschikbaar te stellen. Zij dienen
aanwezig te zijn.
vóór de toss aanwezig te zijn.
Bij een wedstrijd moet gebruik worden gemaakt van het door de
Organisator voorgeschreven wedstrijdformulier, en, indien voor de
wedstrijd een tweede scheidsrechter aangewezen wordt, van de
voorgeschreven opstellingsbriefjes.
De Organisator kan bepalen, dat in een Klasse gebruik moet worden
gemaakt van het digitale wedstrijdformulier. Voor de uitvoering van het
digitale wedstrijdformulier stelt de Organisator een Richtlijn op. Deze
Richtlijn vervangt de bepalingen in dit reglement, die handelen over het
wedstrijdformulier.

Bij een wedstrijd moet gebruik worden gemaakt van het door de
Organisator voorgeschreven wedstrijdformulier, tenzij anders
voorgeschreven door de Organisator. Bij wedstrijden waarbij een
tweede scheidsrechter aangewezen wordt moet gebruik worden
gemaakt van de voorgeschreven opstellingsbriefjes.
In de Eerste divisie en lager moet gebruik worden gemaakt van het
digitale wedstrijdformulier. Voor de uitvoering van het digitale
wedstrijdformulier stelt de Organisator een Leidraad op.

3.1.9.10

Nieuw

Ieder team dat deelneemt aan de reguliere competitie vanaf de
Eerste divisie en lager is zelf verantwoordelijk om te beschikken
over inspeelballen bij zowel een thuis- als een uitwedstrijd.

3.1.9.11

De wedstrijdleiding dient binnen één uur na de wedstrijd de
wedstrijdgegevens door te geven aan door de Organisator bepaalde
instantie(s). Deze instantie(s) en de wijze waarop het doorgeven moet
gebeuren worden door de Organisator aan de verenigingen bekend
gemaakt.

De wedstrijdleiding dient binnen één uur na de wedstrijd de
wedstrijdgegevens door te geven aan de Organisator.

3.1.10.3

Jaarlijks, vóór aanvang van het seizoen, stelt de Organisator bij richtlijn
vast:

Jaarlijks, vóór 1 september, stelt de Organisator bij richtlijn vast:
•
de promotie-/degradatieregeling;
•
(...)

•
•
3.1.11.1

3.1.11.2

de promotie-/degradatieregeling;
(...)

Door de Organisator kunnen administratiekosten worden berekend bij
de uitvoering van de volgende aanvragen:

a.

bij het overnemen van het speelniveau € 100,00 voor de
vereniging die het speelniveau overdraagt;

b.

bij een goedgekeurde aanvraag van een wijziging van de
speeldatum, speeltijd of speelzaal € 10,00 per aanvraag.

Door de Organisator kunnen administratiekosten worden berekend
bij de uitvoering van de volgende aanvragen:
a. bij het overnemen van het speelniveau
€ 100,00 voor de vereniging die het speelniveau overdraagt.

Indien een wedstrijd opnieuw moet worden vastgesteld, kan de
Indien een wedstrijd opnieuw moet worden vastgesteld, kan de
Organisator besluiten dit niet te doen, indien de wedstrijd niet meer van Organisator besluiten dit niet te doen, indien de wedstrijd niet meer
belang is voor de eindstand in de betreffende competitie.
van belang is voor de eindstand in de betreffende competitie.
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Tevens kan de Organisator besluiten de opnieuw vast te stellen
wedstrijd op een andere locatie dan de thuislocatie te laten spelen.

3.1.11.3

De volgende maatregelen kunnen worden genomen door de
Organisator, indien een team heeft gehandeld als hieronder is
omschreven. Hierbij geldt dat punten in mindering worden gebracht bij
het team dat de overtreding beging en dat een boete wordt opgelegd
aan de vereniging van het team dat, of de official die de overtreding
beging.

De volgende maatregelen kunnen worden genomen door de
Organisator, indien een team heeft gehandeld als hieronder is
omschreven. Hierbij geldt dat punten in mindering kunnen worden
gebracht bij het team dat de overtreding beging en dat een sanctie
kan worden opgelegd aan de vereniging van het team dat, of de
official die de overtreding beging.

3.1.11.5

Afmelden door een vereniging van een wedstrijd in de jeugdcompetitie
of het niet dan wel niet volledig opkomen van een jeugdteam:

Afmelden door een vereniging van een wedstrijd in de
jeugdcompetitie of het niet dan wel niet volledig opkomen van een
jeugdteam en niet direct vast- stellen van een nieuwe speeldatum,
locatie en tijd:

a.

bij de eerste maal een boete van de 4e categorie;

b.
c.

bij herhaling een boete van de 5e categorie;
de wedstrijd wordt opnieuw vastgesteld.

a.
b.
c.

bij de eerste maal een sanctie van de 4e categorie;
bij herhaling een sanctie van de 5e categorie;
de wedstrijd wordt opnieuw vastgesteld. In onderling
overleg dient binnen een termijn van twee weken, tenzij
door de Organisator anders aangegeven, een nieuwe datum
te worden doorgegeven.

Afmelden door een vereniging van een wedstrijd in de
seniorencompetitie of het niet dan wel niet volledig opkomen van
een seniorenteam en niet direct vaststellen van een nieuwe
speeldatum, locatie en tijd:
Afmelden door een vereniging van een wedstrijd in de
seniorencompetitie of het niet dan wel niet volledig opkomen van een
seniorenteam:

a.

het maximum bij een wedstrijd te behalen aantal punten in
mindering;

a.

het maximum bij een wedstrijd te behalen aantal punten in
mindering;
daarnaast:
b. bij de eerste maal een sanctie van de 4e categorie;
c. bij herhaling een sanctie van de 5e categorie;

d.
daarnaast:

b.
c.

bij de eerste maal een boete van de 4e categorie;

d.

de wedstrijd wordt opnieuw vastgesteld.

de wedstrijd wordt opnieuw vastgesteld. In onderling
overleg dient binnen een termijn van twee weken, tenzij
door de Organisator anders aangegeven, een nieuwe datum
te worden doorgegeven.

bij herhaling een boete van de 5e categorie;

3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 2 Volleybal Eredivisie en Topdivisie
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3.2.3.1

Een vereniging kan alleen deelnemen aan de Eredivisie en Topdivisie,
indien de Organisator een teamlicentie heeft verstrekt. De
toepasselijkheid van het licentiebeleid voor de Eredivisie en Topdivisie,
alsmede de licentievoorwaarden waaraan een vereniging moet voldoen
worden bepaald bij richtlijn, die vóór 1 februari voorafgaande aan het
komende seizoen wordt gepubliceerd.

(E) Een vereniging kan alleen deelnemen aan de Eredivisie, indien
de Directie een teamlicentie heeft verstrekt. Het licentiebeleid en de
licentievoorwaarden waaraan een vereniging moet voldoen, worden
jaarlijks voor 1 december voor het opvolgende seizoen via richtlijn
3.3 gepubliceerd.

3.2.3.3

Een vereniging kan vóór 1 februari een teamlicentie aanvragen voor het (E) Een vereniging kan vóór 1 februari een teamlicentie aanvragen
nieuwe seizoen in de Divisie, waarin zij op dat moment uitkomt. (...)
voor het nieuwe seizoen. (...)

3.2.3.4

Een vereniging die in het bezit is van een geldige teamlicentie en niet
kan voldoen aan de voor het volgende seizoen nieuw gestelde
voorwaarden, heeft recht op een teamlicentie voor nog één seizoen. Er
is recht voor een teamlicentie voor nog één seizoen, indien de
vereniging aannemelijk kan maken dat zij tijdens dat seizoen gaat
voldoen aan de nieuw gestelde voorwaarden.

3.2.3.5

Een vereniging die voor de eerste maal een teamlicentie aanvraagt voor Vervallen
een Eredivisie of Topdivisie, kan voor een periode van maximaal twee
seizoenen geheel of gedeeltelijk ontheffing krijgen voor bepaalde
voorwaarden, indien de vereniging aannemelijk heeft gemaakt dat zij
binnen de periode van de ontheffing gaat voldoen aan alle
voorwaarden.

3.2.3.6

De Organisator beslist uiterlijk 1 juni op de aanvraag voor een
teamlicentie. De teams die recht hebben op een teamlicentie, worden
toegelaten in een Divisie in de volgorde van de eindrangschikking van
het laatste seizoen.

(E) De Directie beslist uiterlijk 15 april op de aanvraag voor een
teamlicentie. De teams die recht hebben op een teamlicentie,
worden toegelaten in de Eredivisie in de volgorde van de
eindrangschikking van het laatste seizoen.

3.2.3.8

De vereniging dient het gehele seizoen aan de gestelde voorwaarden te
voldoen. De Organisator kan van de vereniging eisen dat binnen een
bepaalde termijn, die minimaal twee weken bedraagt, wordt
aangetoond dat nog steeds wordt voldaan aan de gestelde
voorwaarden.

(E) De vereniging dient het gehele seizoen aan de in de in 3.2.3.8
genoemde richtlijn gestelde voorwaarden te voldoen. De Directie
kan van de vereniging eisen dat binnen een bepaalde termijn, die
minimaal twee weken bedraagt, wordt aangetoond dat nog steeds
wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden.

Vervallen

De voorwaarden zijn onderverdeeld in A- en B-eisen welke verder
worden uitgewerkt in bovengenoemde richtlijn. Afhankelijk van in
hoeverre wordt voldaan aan de A-eisen, kan de vereniging worden
ingedeeld in een bepaalde categorie:
Categorie I: de vereniging voldoet aan alle gestelde voorwaarden.
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Categorie II: de vereniging dient vóór 1 oktober daaropvolgend een
plan van aanpak ter goedkeuring voor te leggen aan de Directie. Of
aan de gestelde voorwaarden voldaan is, wordt in de ronde van de
licentie-aanvragen voor het daaropvolgende seizoen getoetst.
Categorie III: de vereniging dient vóór 15 april een plan van
aanpak ter goedkeuring voor te leggen aan de Directie. Per
kwartaal dient terugkoppeling gegeven te worden over de stand van
zaken.

3.2.3.12

Tegen een beslissing van de Organisator is bezwaar en beroep mogelijk
overeenkomstig paragraaf 2.6.3 van het Huishoudelijk Reglement.

Tegen een beslissing van de Directie is bezwaar binnen twee weken
na dagtekening mogelijk bij het Bondsbestuur en beroep mogelijk
overeenkomstig paragraaf 2.6.3 van het Huishoudelijk Reglement.

3.2.3.16

Het inschrijfgeld dient in twee gelijke termijnen vóór 1 juni en vóór 15
september van het seizoen te zijn voldaan door middel van een
automatisch incasso. (...)

Het inschrijfgeld dient in het geval van de Eredivisie in vier gelijke
termijnen vóór 1 juni, 15 september, 15 november en 15 januari te
zijn voldaan en in het geval van de Topdivisie in twee gelijke
termijnen vóór 1 juni en vóór 15 september van het seizoen te zijn
voldaan door middel van een automatisch incasso. (...)

3.2.7.5

De aanvangstijd van een wedstrijd dient te liggen:

De aanvangstijd van een wedstrijd dient te liggen:
•
op zaterdag en zondag: van 13.00 uur tot en met 20.00 uur;
indien afgeweken moet worden van de vastgestelde
zaterdag/zondag kan in overleg met de tegenstander op een
andere dag van de week de wedstrijd worden vastgesteld en
gelden onderstaande aanvangstijden;
•
op overige dagen: van 20.00 uur tot en met 20.30 uur. (...)

3.2.7.8

•

op zaterdag en zondag: van 13.00 uur tot en met 20.00 uur;

•

op overige dagen: van 20.00 uur tot en met 20.30 uur. (...)

Een vereniging heeft het recht op het verschuiven van een geplande
wedstrijd indien:

a. een speler, coach of assistent-coach wordt afgestaan aan een

nationaal team volleybal of zitvolleybal voor deelname aan een
officiële internationale competitie/toernooi

b. (...)
3.2.7.9

Een aanvraag als hierboven bedoeld dient, onder opgave van redenen,
uiterlijk drie weken vóór de wedstrijddatum ingediend te zijn bij de
Organisator en te zijn voorzien van een opgave van de na(a)m(en) van
de betreffende speler(s).

Een vereniging heeft het recht op het verschuiven van een geplande
wedstrijd indien:

c.
d.

een speler, coach of assistent-coach wordt afgestaan aan een
Nederlands nationaal team volleybal of paravolley voor
deelname aan een officiële internationale competitie/toernooi
(...)

Een aanvraag als hierboven bedoeld dient, onder opgave van
redenen, uiterlijk twee weken vóór de wedstrijddatum ingediend te
zijn bij de Organisator en te zijn voorzien van een opgave van de
na(a)m(en) van de betreffende speler(s).
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3.2.7.12

Beide verenigingen kunnen op een door de Organisator voorgeschreven
wijze tot uiterlijk twee dagen voor de wedstrijd de Organisator
verzoeken de speeldatum, speeltijd of speellocatie wijzigen.

Beide verenigingen kunnen op een door de Organisator
voorgeschreven wijze tot uiterlijk twee dagen voor de wedstrijd de
Organisator verzoeken de speeldatum, speeltijd of speellocatie
wijzigen.
Wedstrijden welke gepland zijn na 31 maart mogen alleen naar een
eerdere speeldatum verplaatst worden.
Wanneer de wijziging niet voldoet aan de voorwaarden welke in dit
hoofdstuk gesteld zijn aan de wedstrijd, wordt het
wijzigingsverzoek beoordeeld door de Organisator.

Wedstrijden welke gepland zijn na 31 maart mogen alleen naar een
eerdere speeldatum verplaatst worden.
Wanneer de wijziging niet voldoet aan de voorwaarden welke in dit
hoofdstuk gesteld zijn aan de wedstrijd, wordt het wijzigingsverzoek
beoordeeld door de Organisator. Indien deze het verzoek accepteert
worden administratiekosten in rekening gebracht.
Voor het wijzigen van iedere wedstrijd waarvoor door de Organisator al Indien de wijziging wordt veroorzaakt door de verhurende instantie
officials zijn ingedeeld worden administratiekosten in rekening gebracht. en daarvan een schriftelijk bewijs wordt ingezonden, worden geen
Indien de wijziging wordt veroorzaakt door de verhurende instantie en
kosten in rekening gebracht.
daarvan een schriftelijk bewijs wordt ingezonden, worden geen kosten
in rekening gebracht.
3.2.9.6

Bij een wedstrijd moet gebruik worden gemaakt van het door de
Organisator voorgeschreven wedstrijdformulier en de
opstellingsbriefjes. Het wedstrijdformulier wordt in drievoud ingevuld:
één exemplaar voor de Organisator, één voor het bezoekende team en
één voor het thuisspelende team. (...)

Bij een wedstrijd moet gebruik worden gemaakt van het door de
Organisator voorgeschreven digitale wedstrijdformulier en de
opstellingsbriefjes. (...)

3.2.9.15

(E) Het jurylid ondertekent het wedstrijdformulier als laatste na alle
gegevens gecontroleerd te hebben.

(E) Het jurylid ondertekent het wedstrijdformulier als laatste na alle
gegevens gecontroleerd te hebben. Het jurylid zal het
wedstrijdformulier meenemen en maximaal 1 maand in zijn/haar
bezit houden.

3.2.9.17

De ontvangende vereniging dient het wedstrijdformulier binnen 24 uur
na afloop van de wedstrijd te zenden aan de door de Organisator
vastgestelde instantie.

Vervallen

3.2.11.1

Door de Organisator kunnen administratiekosten worden berekend bij
de uitvoering van de volgende aanvragen:

Vervallen

a.

bij het overnemen van het speelniveau € 100,00 voor de
vereniging die het speelniveau overdraagt;

b.

bij een goedgekeurde aanvraag van een wijziging van de
speeldatum, speeltijd of speelzaal € 10,00 per aanvraag.
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Oud

nieuw

3.2.11.15

Een boete van de 1e categorie:

Een boete van de 1e categorie:
a. het onjuist of niet uniform gekleed zijn;
b. het niet op tijd beschikbaar stellen van het
wedstrijdformulier;
c. het onvolledig of niet juist invullen van het
wedstrijdformulier;
d. (...)

a.
b.

het onjuist of niet uniform gekleed zijn;

c.
d.

het onvolledig of niet juist invullen van het wedstrijdformulier;

e.

(...)

het niet op tijd beschikbaar stellen van het wedstrijdformulier;
het niet op tijd versturen van het wedstrijdformulier;

5 Reglement Structuur Vrijwilligersorganisatie
5.2.4.1

Nieuw

Samenstelling
De leden van het Expertpanel worden benoemd door het
Bondsbestuur. Zij kennen tenminste de volgende
vertegenwoordiging:
•
een jurist;
•
een marketeer;
•
een financial;
•
een bedrijfskundige;
•
een wethouder/ambtenaar;
•
een (ex) topvolleyballer (zelf in de Eredivisie gespeeld).

5.2.4.2

Nieuw

Taak en bevoegdheid
Tot de taak van het Expertpanel behoort:
a. het analyseren en beoordelen van de licentieaanvragen;
b. het adviseren van de directie ten aanzien van het opleggen
van sancties in het geval de licentievoorwaarden niet
worden nagekomen;
c. het recht om te controleren of de licentiehouder, gedurende
de looptijd van de licentie, voldoet aan de
licentievoorwaarden;
d. het adviseren van Directie ten aanzien van het toekennen
dan wel afwijzen van de licentieaanvragen.

5.2.4.3

Nieuw

Het Expertpanel voert de taak, als beschreven in het vorige artikel,
uit indien de Directie hierom verzoekt of neemt zelf initiatieven
hiervoor, die voor goedkeuring worden voorgelegd aan de Directie.

5.2.4.4

Nieuw

Vanuit de werkorganisatie worden de manager wedstrijdzaken en
de financieel manager ter advisering en ondersteuning toegewezen
aan het Expertpanel.
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