REGLEMENT KNVB BOETES
Beleidsvisie ten aanzien van KNVB boetes
Het bestuur van CVC Reeuwijk heeft besloten vanaf seizoen 2014-2015 alle rode kaarten
niet meer als vereniging te betalen volgens richtlijnen KNVB: de overtreder betaalt en
niet de vereniging.
Motivatie
De bestuursvisie van CVC Reeuwijk sluit volledig aan op “het normen en waarden beleid”
van de KNVB en ons eigen reglement Sportiviteit en Respect. Het doel van het beleid is
dat spelers zich op en naast het veld zodanig gedragen dat zij respect hebben voor
anderen, geweldloosheid en aanspreekbaarheid op gedrag. Ten tweede komt deze visie
overeen met hetgeen gebruikelijk is bij andere voetbalverenigingen in Nederland. Tot slot
vindt het bestuur dat de overtreder moet opdraaien voor de kosten van de rode kaarten
en de kosten niet verdeeld mogen worden over alle leden van de club wat het geval is als
de vereniging de kosten voor de rode kaarten betaalt. Naast individuele boetes verwijst
dit reglement ook naar teamboetes. Bij gewelddadige handelingen en ernstig wangedrag
heeft het bestuur het recht om naast de KNVB-boete ook een verenigingssanctie vast te
stellen en uit te voeren.
Reglement KNVB boetes rode kaarten
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Voorkomen van een doelpunt of ontnemen van een duidelijke scoringskans
Ernstig gemeen spel (tijdens een duel om de bal)
Gewelddadige handeling (buiten een duel om de bal)
Beledigen
Bedreigen
Spuwen

Reglement KNVB boetes voor teams
Overig wangedrag
Naast de kosten voor rode kaarten, staan er ook boetes op ander wangedrag. Ook deze
boetes komen voor rekening van spelers/teams, indien er sprake is van verwijtbaar
gedrag. Het betreft:
1. Het niet opkomen van een team/niet spelen van een wedstrijd;
2. Het niet uitspelen van een wedstrijd;
3. Het expres onjuist/onvolledig invullen van wedstrijdformulier;
4. Ongerechtigde spelers met valse/juiste naam mee laten spelen;
5. Onregelmatigheden spelerspas:
 Spelen zonder pas of met ongeldige;
 Spelen met pas van een ander;
 Het gebruik afstaan aan een ander;
 Niet meewerken of (ver)hinderen van de controle.
Dit valt onder strafcode 8: Overige overtredingen begaan door teamofficial
De straffen variëren in kosten, in mindering winstpunten, schorsingen en
functieontzeggingen.

Afhandeling boetes
Het bestuur informeert desbetreffende leiders en spelers over de opgelegde boetes van
de KNVB met het verzoek deze binnen 14 dagen over te maken op de bankrekening van
CVC Reeuwijk. De penningmeester bewaakt of alle boetes worden ontvangen. De boetes
moeten binnen 10 dagen nadat de overtreding is begaan zijn betaald zo niet dan volgt
een tijdelijke intrekking van de spelerpas totdat de boete is voldaan. Voor teamboetes
geldt een termijn van 30 dagen.

