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1. 

Voetbalreglement voor de voetbalvereniging SVI                                                                          
 

Artikel 1 - Reglementen  

 

Het voetbalreglement maakt onderdeel uit van de reglementenstructuur van de v.v. SVI.  

Conform artikel 1 van het Algemeen Reglement is het Algemeen Bestuur bevoegd tot het 

opstellen, wijzigen en vaststellen van het voetbalreglement. Een schema van de 

reglementenstructuur is als bijlage A bij dit reglement opgenomen. 

 

In het voetbalreglement worden de organisatorische richtlijnen voor trainingen en het spelen van 

wedstrijden, evenals de omgangsregels, vastgelegd.  

 

Hoofdstuk 1  -  ORGANISATIE 

 

Artikel 2 - Organisatie Bestuursgroepen Voetbal 

 

De v.v. SVI kent met ingang van het seizoen 2014-2015 een nieuwe bestuursstructuur. Alle 

voetbal gerelateerde onderdelen vallen onder directe verantwoordelijkheid van 3 

bestuursleden, aangestuurd door de Vice-Voorzitter Algemeen Bestuur. 

 

De Bestuursgroep Voetbal Senioren kent de volgende functies: 
 

Beleidskader 

 Voorzitter Voetbal (heeft zitting in het Algemeen Bestuur) 

 Secretaris 

 Voorzitter Zaalvoetbal 

 Beleidsmedewerker Senioren Prestatie 

 Beleidsmedewerker Senioren Recreatie 

 

Uitvoerend kader  

 Coördinator Senioren Prestatie (lees: teammanagers 1e en 2e) 

 Coördinator Senioren Recreatie 

 Coördinator 35/45+ 

 Coördinatoren Scheidsrechters 

 Wedstrijdsecretarissen 

 Secretaris Zaalvoetbal 

 Leiders 

 Trainers 

 Verzorgers/fysiotherapeuten 

 

De Bestuursgroep Voetbal Opleiding kent de volgende functies: 
 

Beleidskader 

 Voorzitter Voetbal (heeft zitting in het Algemeen Bestuur) 

 Secretaris 

 Voorzitter Toernooicommissie 

 Beleidsmedewerker Scouting en Opleiding 

 Beleidsmedewerker A, B en C-Junioren 

 Beleidsmedewerker E en D-pupillen 

 Beleidsmedewerker Mini en F-pupillen 

 

Uitvoerend kader  

 Coördinator A- en B-junioren 

 Coördinator C-junioren 

 Coördinator D-junioren 

 Coördinatoren E-junioren (2) 

 Coördinatoren F-junioren (2) 

 Coördinator Mini’s 
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 Coördinator Meiden 

 Coördinator Voetbalschool 

 Coördinator Keeperstraining recreatief 

 Coördinator Landstede stages 

 Leiders 

 Trainers (incl. Voetbalschool) 

 Scouts 

 Verzorgers/fysiotherapeuten 

 

De Bestuursgroep Facilitaire Zaken kent de volgende functies: 
 

Beleidskader 

 Voorzitter Facilitaire Zaken (heeft zitting in het Algemeen Bestuur) 

 Voorzitter Materiaal Terrein Commissie 

 Voorzitter Activiteiten Commissie 

 Voorzitter Kleding Commissie 

 

Uitvoerend kader  

 Kantinebeheerder 

 Penningmeester 

 Gastheer 

 Schoonmaak 

 Secretaris Activiteitencommissie 

 Secretaris Kleding Commissie 

 

Artikel 2.1 - Organisatie Bestuursgroep Voetbal Senioren 

De Bestuursgroep Voetbal Senioren kent de volgende structuur:  

 

 
 

Het Wedstrijdsecretariaat wordt hiërarchisch aangestuurd door de Bestuursgroep Vice-

Voorzitter, echter gezien de link richting de beide Bestuursgroepen Voetbal, is deze 

meegenomen onder de structuur van de Bestuursgroep Voetbal Senioren.  
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Artikel 2.2 – Organisatie Bestuursgroep Voetbal Opleiding 

De Bestuursgroep Voetbal Opleiding kent de volgende structuur: 
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Artikel 2.2 – Organisatie Bestuursgroep Facilitaire Zaken 

De Bestuursgroep Facilitaire Zaken kent de volgende structuur: 

 

 
 

Artikel 3 – Taak/functieomschrijvingen van de Bestuursgroep Voetbal Senioren en de 

Bestuursgroep Voetbal Opleiding 
 

De taken en verantwoordelijkheden van de bovenomschreven functionarissen zijn door het 

Algemeen Bestuur vastgesteld en opgenomen in taak/functieomschrijvingen welke te vinden zijn 

op onze site.  

 

Artikel 4 – Begeleiding teams 

 
1. Het Algemeen Bestuur stelt de betaalde trainers en begeleiders aan op voordracht van de 

beiden Bestuursgroepen Voetbal; 

2. Met alle betaalde werknemers wordt een rechtsgeldige arbeidsovereenkomst afgesloten. Met 

vrijwilligers die een vergoeding ontvangen wordt een vrijwilligersovereenkomst afgesloten. 

3. De beiden Bestuursgroepen Voetbal stellen de niet-betaalde trainers en leiders aan, op 

voordracht van en in samenwerking met de coördinatoren. 

 

Artikel 5 – Zaalvoetbal 

 

Naast het veldvoetbal heeft de v.v. SVI ook een zaalvoetbaltak. Deze opereert nagenoeg 

zelfstandig. De zaalvoetbaltak valt organisatorisch onder de Bestuursgroep Voetbal Senioren.  

 

Artikel 6 – Selectie en scouting 

 

1. In de loop van het seizoen worden alle jeugdspelers gescout; 
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2. Van iedere speler die naar een Betaalde Voetbal Organisatie (BVO) gaat, 

worden de gegevens vastgelegd. Bij een debuut in het profvoetbal kan de 

v.v. SVI de opleidingsvergoeding claimen.  

3. De 2e jaars selectiespelers van de A-, B- en C-junioren en de D- en E-pupillen trainen vanaf 

de 2e helft van het seizoen op de maandag- of dinsdagavond mee met het selectieteam uit de 

bovenliggende leeftijdscategorie. De indeling wordt in december van ieder jaar bepaald door 

de desbetreffende trainers. 

4. Bij selectiespelers waarvan door de trainers en Bestuursgroep Voetbal Opleiding aangegeven 

is dat deze op basis van kwaliteit meer weerstand moeten ervaren in een bovenliggende 

leeftijdscategorie, kan het meetrainen op de maandag- of dinsdagavond ook worden 

vervroegd.  

 

Samenwerkingovereenkomst met PEC Zwolle 

Sinds 21 oktober 2011 heeft de v.v. SVI een samenwerkingovereenkomst met PEC Zwolle. Deze 

samenwerking houdt voor de v.v. SVI het volgende in. 

1. de v.v. SVI verleent medewerking aan hun spelers voor het bijwonen van activiteiten, 

trainingen, stages en wedstrijden, bij PEC Zwolle, mits deze niet plaatsvinden tijdens 

activiteiten van de v.v. SVI en/of de KNVB. 

2. de v.v. SVI informeert PEC Zwolle tijdig over de aanwezigheid van talentvolle spelers binnen 

haar vereniging. De namen van de talentvolste E spelers worden doorgeven aan de 

coördinator van PEC Zwolle. 

 

Artikel 7 – Selectieteams 

 

De selectieteams van de v.v. SVI zijn:  

 

 Senioren: 1e en 2e; 

 Junioren: A1, A2, B1, B2, C1, C2 en C3; 

 Pupillen: D1, O12, D2, E1, E2, E3, E4, F1, F2, F3 en F4.  

 

Artikel 8 – Teamindeling  

 

1. Trainers van de selectieteams maken een voorstel en de Bestuursgroepen Voetbal stellen 

vervolgens de definitieve selectieteams vast; 

2. De voorlopige teamindeling van de recreatieve teams wordt gedaan door de coördinatoren in 

samenspraak met de betreffende leiders en trainers. De indeling wordt ter goedkeuring 

voorgelegd aan de Bestuursgroepen Voetbal. Deze stellen vervolgens de teams definitief vast; 

3. De voorlopige teamindeling wordt uiterlijk op 31 mei voorafgaand aan het nieuwe seizoen 

bekend gemaakt via publicatie op de website.  

 

Artikel 9 - Afstaan spelers 

 
1. Bij selectieteams is de regel dat aanvulling wordt gevraagd en gegeven bij het 

daaropvolgende selectieteam (in de leeftijdscategorie) of het eerste selectieteam uit de 

onderliggende leeftijdscategorie. 

2. Bij recreatieve teams wordt de aanvulling in beginsel in de eigen leeftijdscategorie gezocht.  

3. De trainers/leiders regelen dit in goed onderling overleg. Bij disputen beslist de betreffende 

beleidsfunctionaris. 

4. In geval van wedstrijden van senioren moet de betreffende speler ten minste 15 jaar oud zijn. 

Ingeval er behoefte bestaat om jongens of meisjes met een leeftijd jonger dan 15 jaar te 

laten deelnemen aan wedstrijden van de senioren, dient derhalve officieel dispensatie te 

worden gevraagd bij het bestuur van de KNVB district Oost; 

 

Artikel 10 - Activiteitenoverzicht Voetbal 

 

In onderstaande tabel staat een globale planning van de voetbalactiviteiten. 
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Activiteitenoverzicht 
 

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul 

Uitgifte tenues en mat. X X           

Toernooien  X  X   X   X X X  

Bekerwedstrijden X X X X X  X X X X   

Oefenwedstrijden X X    X X   X X  

Zaalvoetbal (pupillen)     X X X      

Controle tenues en mat.      X       

Inleveren tenues en mat.          X X  

Scouting voor teamind.     X  X X X X   

Teamindeling vastgesteld          X   

Werven leiders/trainers X     X X X X X X  
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Hoofdstuk 2  -  WEDSTRIJDEN/TRAININGEN 
 

Artikel 11 – Indeling categorieën spelers  

 

De KNVB hanteert voor het seizoen 2015-2016 de volgende leeftijdsgrenzen: 

 Senioren:    geboren voor 1997 

 A-junioren:  geboren in 1997/1998 

 B-junioren:  geboren in 1999/2000 

 C-junioren: geboren in 2001/2002 

 D-pupillen:  geboren in 2003/2004 

 E-pupillen:  geboren in 2005/2006 

 F-pupillen:  geboren in 2007/2008 

 Mini’s:        geboren in 2009/2010 

 

Meisjes die uitkomen in jongenscompetities mogen maximaal één jaar ouder zijn.  

 

Artikel 12 – Dispensatie 

 
In slechts bijzondere gevallen (b.v. completering team en in een zeer uitzonderlijk geval 

lichamelijke redenen) kan voor een speler dispensatie worden aangevraagd bij de KNVB.  

Een team waarin een dispensatiespeler is opgenomen kan niet promoveren. 

 

Artikel 13 – Categorie-indeling 

 

Bij de indeling van de competitie hanteert de KNVB een scheiding in categorie A (prestatief 

niveau) en categorie B (overig voetbal). Voor categorie A gelden strengere regels. Tijdens 

jeugdwedstrijden kunnen in deze categorie bijvoorbeeld geen dispensatiespelers uitkomen. 

Voor de spelers die uitkomen in categorie B zijn de regels versoepeld. Er mag doorlopend 

gewisseld worden, waarbij maximaal 5 wisselspelers zijn toegestaan. Verzoeken tot vrijstelling 

(zogenaamde baaldagen) worden in de periode oktober - maart door de KNVB in behandeling 

genomen. Daarnaast is binnen categorie B de zogenaamde straftijdregeling van toepassing.  

(Zie bijvoorbeeld ook de jeugdvoetbalwijzer van de KNVB). 

 

Voor het seizoen 2015/2016 geldt de volgende categorie-indeling: 

Categorie A 

 Mannen standaardklassen:     SVI-1 

 Mannen res. Hoofdkl. t/m de res. 3e Klasse:   SVI-2, SVI-3  

 Vrouwen Hoofdklasse t/m de 2e Klasse:    niet van toepassing 

 A-, B-, C-junioren 1ste Divisie t/m de 1e Klasse:   SVI A1 - SVI B1 - SVI C1 

 D-pupillen District- en Hoofdklasse:    SVI D1  

 

Categorie B 

Dit betreft de teams die spelen in de overige klassen. 

 

Artikel 14 – Speelduur wedstrijden 

 
De speelduur van de wedstrijden voor de leeftijdscategorieën is, conform de KNVB-regels,  

als volgt: 

 F- pupillen    2 x 20 minuten 

 E- pupillen (7*7)    2 x 25 minuten 

 E- pupillen (9*9)    2 x 30 minuten 

 D- pupillen    2 x 30 minuten 

 C- junioren   2 x 35 minuten 

 B- junioren   2 x 40 minuten 

 A- junioren    2 x 45 minuten 

 Senioren      2 x 45 minuten 
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De F-pupillen nemen na het spelen van wedstrijden nog een penaltyserie. Na 

thuiswedstrijden van E-pupillen wordt omwille van de beperkte veldcapaciteit 

geen penaltyseries meer gehouden. 

 

Artikel 15 – Wedstrijden 

 

1. Competitie- en bekerwedstrijden worden vastgesteld door de KNVB.  

2. Het wedstrijdsecretariaat faciliteert de door de KNVB vastgestelde wedstrijden, de 

oefenwedstrijden en de bekerwedstrijden. 

3. Mutaties, wijzigingen, afgelastingen van het bestaande wedstrijdprogramma, inclusief 

oefenwedstrijden en bekerwedstrijden worden door de wedstrijdsecretarissen aan de 

coördinatoren medegedeeld. De wedstrijdsecretarissen zijn, indien van toepassing, tevens 

verantwoordelijk voor het informeren van de tegenstander. 

4. Alle communicatie over wedstrijden verloopt enkel en alleen tussen de betreffende  

coördinatoren van de BG’s Voetbal en de wedstrijdsecretarissen. Rechtstreekse verzoeken e.d. 

van trainers en leiders worden niet in behandeling genomen. 

5. Oefenwedstrijden worden in samenspraak met de coördinator aangemeld bij de 

desbetreffende wedstrijdsecretaris. Deze laatste bepaalt of het mogelijk is, stelt het 

vervolgens vast en koppelt dit terug aan de coördinator. Tussen aanvraag en geplande datum 

dienen tenminste vier dagen te zitten zodat er voldoende gelegenheid is om alles te regelen 

en betrokkenen (incl. Materiaalcommissie en Clubhuisbeheer) te informeren. 

Bij afgelastingen door weersomstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden kan hier 

in goed overleg tussen coördinator en wedstrijdsecretaris van worden afgeweken. 

Teams die zelf een tegenstander gevonden hebben kunnen via de betreffende coördinator van 

de BG’s Voetbal de wedstrijdsecretaris verzoeken de wedstrijd in te plannen. Pas na inplannen 

in het wedstrijdprogramma en terugkoppeling via de coördinator van één van de BG’s Voetbal 

is de wedstrijd definitief vastgesteld. De wedstrijd wordt door de wedstrijdsecretaris aan de 

wedstrijdsecretaris van de tegenstander en/of aanvrager van de wedstrijd bevestigd. Een veld 

kan bij gebrek aan een vastgelegde tegenstander niet gereserveerd worden.  

6. Het vaststellen van doordeweekse oefen-/competitiewedstrijden gebeurt door de 

wedstrijdsecretaris in overleg met de betrokken coördinator van de teams die op datzelfde 

tijdstip ook trainen op het training/wedstrijdveld.  

7. Zelfgeregelde oefenwedstrijden die uit worden gespeeld dienen minimaal vier dagen van te 

voren, via de coördinator worden gemeld aan de wedstrijdsecretaris zodat deze de wedstrijd 

en de speeldatum tijdig in het wedstrijdprogramma kan opnemen. Een veld kan bij gebrek 

aan een vastlgelegde tegenstander niet gereserveerd worden.  

8. Verzoeken voor oefenwedstrijden van tegenstanders worden door de wedstrijdsecretarissen 

doorgegeven aan de betreffende coördinator van de BG’s Voetbal. Deze coördinator stelt vast 

tegen welk team van v.v. SVI gespeeld wordt en geeft dit door aan de wedstrijdsecretaris. 

9. De wedstrijdsecretaris maakt een totaaloverzicht van het programma en een veld- en 

kleedkamerindeling en zorgt voor een exemplaar in de materiaalruimte, op de 

publicatieborden, achter de bar en in de ontvangstruimte. Hij verspreidt het programma onder 

de coördinatoren, die daarna de leiders/trainers informeren. De leiders lichten vervolgens de 

spelers in.  

10. In principe worden alle teams ingeschreven voor de bekercompetitie. Echter om reden van 

vakantiespreiding en/of andere factoren kan hiervan met instemming van de betreffende 

beleidsfunctionaris worden afgeweken. Indien hiervan wordt afgeweken, dan worden alle 

selectieteams en de helft van de recreatieve teams ingeschreven. De BG’s Voetbal zijn 

verantwoordelijk voor de formele inschrijving van de deelnemende teams aan de 

bekercompetitie bij de KNVB. 

11. Het Algemeen Bestuur stelt per seizoen vast op welke data niet gespeeld kan/mag worden in 

verband met andere activiteiten, feestdagen, dodenherdenking, zomer- en winterstop; 

 

Artikel 16 – Wedstrijdsecretariaat 

 
1. Het Wedstrijdsecretariaat valt onder de verantwoordelijkheid van de Vice-Voorzitter van het 

Algemeen Bestuur en is opgedeeld in 4 afdelingen: 
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 Pupillen (Rinaldo Trentelman) 

 Junioren (Harrie de Velde) 

 Senioren Prestatief (Eric van Dalen) 

 Senioren Recreatief (Herman ten Brinke) 

 

2. Voor elk van bovengenoemde afdelingen is een aparte wedstrijdfunctionaris aangesteld (zie 

tussen haakjes). 

3. De taken en verantwoordelijkheden van de bovenomschreven functionarissen zijn door het 

Algemeen Bestuur vastgesteld en opgenomen in taak-/functieomschrijvingen.  

 

Artikel 17 – Wedstrijdwijzigingen 

 
1. Wijzigingen in het wedstrijdprogramma worden doorgegeven door de wedstrijdsecretaris aan 

de coördinator van de betreffende leeftijdscategorie, de kantine en de 

materiaal/terreincommissie; 

2. Verzoeken voor verplaatsing van thuiswedstrijden én uitwedstrijden moeten door de 

coördinator van de betreffende BG Voetbal aan de wedstrijdsecretaris gemeld worden. Dit 

dient uiterlijk de maandag voorafgaand aan de wedstrijd te geschieden. De 

wedstrijdsecretaris stelt vervolgens vast of dit mogelijk is, regelt de mutatie en koppelt dit 

terug aan de coördinator van de betreffende BG Voetbal. 

 

Artikel 18 – Afgelastingen en keuren velden    

 

1. De velden worden op speelbaarheid gekeurd door een door de KNVB aangestelde consul. 

2. Naast het keuren van de velden is de consul tevens belast met het informeren van 

betrokkenen bij afkeuringen.  

3. Communicatie met de consul valt onder verantwoording van de BG Voetbal Senioren. 

4. De keuring geschiedt op of omstreeks de wedstrijddag op een zodanig tijdstip dat bezoekende 

teams tijdig afgebeld kunnen worden. 

5. Bij gedeeltelijke beschikbaarheid/afgelastingen van de velden heeft de KNVB een 

afgelastingregeling opgesteld met daarin een scheiding tussen categorie A en categorie B. 

De rangorde bij gedeeltelijke afgelastingen is: 

a. De teams die zijn ingedeeld in een poule die na afloop van de reguliere competitie nog een 

extra reeks wedstrijden moeten afwerken,hebben voorrang op de overige teams.  

b. De wedstrijden uit cat. A moeten voorrang krijgen boven de wedstrijden uit cat. B;  

c. De volgorde van de overige teams wordt door wedstrijdsecretaris vastgesteld. Het aantal 

achterstallige wedstrijden en het te verwachten aantal bezoekers zijn factoren die bij 

vaststellen worden betrokken. Het is niet toegestaan een wijziging in een vastgesteld 

aanvangsuur door te voeren; 

d. Op de aanwezige kunstgrasvelden moeten wedstrijden worden gespeeld.  

6. Op NOS–teletekstpagina 603 en op de website van de KNVB (www.voetbal.nl) worden de 

landelijke afgelastingen per district vermeld. De v.v. SVI valt onder KNVB-district Oost.  

7. Ondanks dat er geen sprake is van algehele afgelasting kunnen er wedstrijden worden 

afgelast. De leiders van de desbetreffende teams worden dan gewaarschuwd door de 

betreffende wedstrijdsecretaris en/of coördinatoren. 

8. Berichtgeving bij afgelastingen: 
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  Te berichten Wie bericht Medium 

Wedstrijdsecretarissen Consul Telefonisch en/of mail 

KNVB wedstrijdzaken meldpunt Consul Telefonisch  

Materiaal/Terreincommissie en clubhuis Consul Telefonisch/Mondeling  

Lid ontvangstcomité op zaterdag Consul Telefonisch/Mondeling  

Bezoekende verenigingen Wedstrijdsecretarissen Telefonisch 

Website Wedstrijdsecretarissen Online  

KNVB scheidrechters Wedstrijdsecretarissen Telefonisch  

Scheidsrechterscommissie Wedstrijdsecretarissen Telefonisch en/of mail 

Coördinatoren Wedstrijdsecretarissen Telefonisch en/of mail 

Leiders / trainers Coördinatoren Telefonisch 

Spelers Leiders / trainers Telefonisch 

Clubscheidsrechters Scheidsrechterscommissie Telefonisch en/of mail 
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Artikel 19 – Scheidsrechters 

 

1. De KNVB stelt de scheidsrechters aan voor o.a. de selectieteams; 

2. Indien de KNVB geen scheidsrechters heeft aangesteld zorgt de vereniging via de 

scheidsrechterscommissie voor een scheidsrechter. De seniorenteams 3 t/m 11 zorgen zelf 

voor een scheidsrechter, de wedstrijden van E- en F-pupillen worden door junioren gefloten. 

Wanneer geen junior beschikbaar is, wordt verwacht dat er een leider of ouder fluit. 

3. De scheidsrechterscommissie valt onder de verantwoordelijkheid van de Bestuursgroep 

Voetbal Senioren; 

4. De taken en verantwoordelijkheden van de leden van de scheidsrechterscommissie  

     zijn door het Algemeen Bestuur vastgesteld en opgenomen in taak/functieomschrijvingen.   

 
Artikel 20 – Wedstrijdformulieren 

 

1. De F- en E– pupillen gebruiken SVI-formulieren. Er worden twee formulieren ingevuld: één  

voor de tegenstander en één voor het eigen team. Daarna worden alle uitslagen op het 

centrale uitslagenformulier in de secretariaats-/ontvangstruimte vermeld; 

2. Vanaf het seizoen 2013-2014 is vanaf de D-pupillen het Digitale Wedstrijd Formulier volledig 

in gebruik genomen. Voorafgaand aan de wedstrijd wordt door de leiders samen met de 

dienstdoende scheidsrechter invulling aan de digitale formulieren gegeven (exclusief de 

uitslag). Na afloop van de wedstrijd wordt de uitslag, evt. kaarten alsmede calamiteiten 

ingevuld. Scheidsrechter, thuis- en uitvereniging dienen digitaal akkoord te geven op het 

formulier;     

3. De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor het verzamelen, controleren en versturen naar 

de KNVB van de wedstrijdformulieren en rapportages calamiteiten.  

 
Artikel 21 – Rapportage calamiteiten tijdens wedstrijden 

 

1. Het ontvangen van één of twee gele kaarten wordt door de scheidsrechter vermeld op het 

wedstrijdformulier. Over de rode kaart die automatisch volgt op een 2e gele kaart en 

verwijdering van het veld, hoeft geen rapport te worden opgemaakt en is geen onderdeel van 

de procedure ‘schikkingsvoorstel’ van de KNVB; 

2. Bij een direct speelverbod van een (wissel)speler van de v.v. SVI en de daarbij ontvangen  

rode kaart is het zgn. ‘schikkingsvoorstel’ van toepassing. De KNVB baseert zich daarbij op 

het rapport van de scheidsrechter. Het rapportformulier van de vereniging – met het verweer 

van de speler die de directe rode kaart heeft gekregen - hoeft pas te worden ingezonden als 

de tuchtcommissie hier om vraagt. Als de betrokken speler niet akkoord gaat met het 

schikkingsvoorstel kan hij/zij dit persoonlijk kenbaar maken door middel van een schriftelijk 

verweerschrift. Een kopie van het verweer c.q. verklaring moet naar de Commissie Fair Play 

van de v.v. SVI worden gestuurd; 

3. Bij vriendschappelijke wedstrijden of toernooien, waarbij geen wedstrijdformulieren worden 

gebruikt, wordt ingeval van overtreding (waarschuwing en/of directe ontzegging van verdere 

deelname) door de scheidsrechter een rapportage naar de KNVB gezonden; 

4. Bij het (tijdelijk) staken van een wedstrijd moeten de (club)scheidsrechter en beide 

verenigingen een formulier/verweerschrift indienen. Dit geldt niet bij het staken wegens 

onweer. Een kopie van het verweer c.q. verklaring moet naar de Commissie Fair Play van de 

Bestuursgroep Secretariaat worden gestuurd; 

5. Een wit formulier KNVB 09 wordt ingevuld door een clubscheidsrechter wanneer hij een speler 

direct met een rode kaart uit het veld stuurt; 

6. Van elke calamiteit (rode kaart, gestaakte wedstrijd) moet melding worden gemaakt bij de 

Commissie Fair Play van de v.v. SVI. Deze beoordeelt of er een onderzoek wordt gestart; 

7. Team en/of speler stemmen bij elke opgelegde sanctie af met de Commissie Fair Play van de 

v.v. SVI, welke actie genomen wordt. Daarbij wordt rekening gehouden met de belangen van 

het team en/of individu én met de belangen van de vereniging. 
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Artikel 22 – Trainingen 

 

1. De trainers zijn verplicht op de vastgestelde tijden de training doorgang te 

laten vinden; 

2. Als om wat voor reden dan ook een training afwijkt van het trainingsrooster dan meldt de 

trainer dit vooraf aan de betreffende coördinator. De coördinator informeert de MTC; 

3. Indien een trainer verhinderd is om te trainen dan meldt hij dit aan de coördinator en zorgt hij 

voor vervanging. Wordt er geen vervanging gevonden dan geldt regel 2 van dit artikel. 

4. Het Algemeen Bestuur stelt per seizoen vast op welke data niet getraind kan/mag worden in 

verband met andere activiteiten, feestdagen, dodenherdenking, zomer- en winterstop; 

Een overzicht van deze data wordt via de interne media gepubliceerd. 

5. De wedstrijdsecretarissen maken een trainingsschema, waarbij de trainingstijden worden 

bepaald door o.m. beschikbaarheid trainers, leeftijd spelers, velden etc. Publicatie van het 

overzicht gebeurt op het prikbord van de materiaal/terreincommissie en via de interne media. 

6. Alleen de wedstrijdsecretarissen zijn bevoegd wijzigingen aan te brengen in het schema. 

7. Tijdens trainingen en wedstrijden is de speler verplicht om scheenbeschermers te dragen; 
 

Artikel 23 – Toernooien 

 

1. De toernooicommissie valt onder de verantwoordelijkheid van de BG Voetbal Opleiding; 

2. De toernooicommissie organiseert voor alle eigen jeugdteams (zo mogelijk) een eigen 

toernooi. De SVI-teams worden geacht daaraan deel te nemen; 

3. De toernooicommissie coördineert voor de SVI-teams ook de externe toernooien; 

4. Via de coördinator van de BG Voetbal Opleiding ontvangt iedere trainer/leider een lijst met 

toernooien waarvoor het team zich kan inschrijven. De coördinator schrijft de desbetreffende 

teams in; 

5. Wanneer een team zich voor een toernooi inschrijft, is het verplicht er aan deel te nemen; 

6. De taken en verantwoordelijkheden van de leden van deze commissie zijn door het Algemeen 

Bestuur vastgesteld en opgenomen in taak/functieomschrijvingen. 

 

Artikel 24 – Kampioenschappen 

 

1. De coördinator van de betreffende leeftijdscategorie bewaakt de datum waarop een team 

kampioen kan worden en neemt, voordat het kampioenschap een feit kan worden, contact op 

de leiders van het team om afspraken te maken over de festiviteiten; 

2. De coördinator van de betreffende leeftijdscategorie faciliteert binnen de vastgestelde kaders 

(zie bijlage B) de festiviteiten. In geval van promotie (zonder kampioen te worden) worden, in 

overleg tussen leiders, coördinator en de betreffende BG Voetbal, festiviteiten vastgesteld.  

3. Bij kampioenswedstrijden en/of promotiewedstrijden is altijd tenminste één lid van de  

specifieke Bestuursgroep Voetbal of het Algemeen Bestuur aanwezig. 

4. Het vieren van een kampioenschap met een rondrit op ‘de platte wagen’ is verboden.  

 
Hoofdstuk 3  -  MIDDELEN 
 

 

Artikel 25 – Clubtenue 

 

1. Het officiële clubtenue van v.v. SVI bestaat uit een combinatie van de kleuren donkerblauw, 

lichtblauw en wit, en is voorzien van het officiële v.v. SVI-logo. 

2. Zonder toestemming van het bestuur is het niet geoorloofd van het officiële clubtenue af te 

wijken, behoudens indien het tenue van twee tegen elkaar spelende teams volgens het 

oordeel van de scheidsrechter te weinig van elkaar afwijkt. 

3. De thuisspelende vereniging (met uitzondering van het 1e team) zorgt voor het reservetenue. 

De reserveshirts worden afgehaald bij de materiaalbeheerder en worden na het spelen van de 

wedstrijd ook weer bij hem ingeleverd. De reservetenues worden door de 

materiaal/terreinmedewerkers gewassen.  
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Artikel 26 - Kleding en andere materialen  

 

1. De vereniging stelt voor haar teams een tenue, bestaande uit een shirt, broek en kousen,  

en een teamtas beschikbaar. Teamtas en kleding blijven eigendom van de v.v. SVI. 

2. In de kledingprocedure zijn regels opgenomen voor het gebruik en beheer van door de 

vereniging verstrekte kleding en andere materialen. De kledingprocedure is te verkrijgen bij de 

Bestuursgroep Facilitaire Zaken en wordt gepubliceerd op de verenigingswebsite. 

 

Artikel 27 – Materialen 

 

1. De materiaal/terreincommissie valt onder de verantwoordelijkheid van de BG Facilitaire 

Zaken;  

2. De materiaal-/terreincommissie beheert alle materialen welke nodig zijn voor het spelen  

van wedstrijden of het houden van trainingen. Zij verzorgt voor de uitgifte en inname van o.a. 

ballen, reservetenues, trainingshesjes, drinkflessen, vlaggen en EHBO-materiaal;  

3. Ieder team heeft voor de trainingen de beschikking over voldoende gewaarmerkte ballen. 

De trainer is samen met het team verantwoordelijk voor het gebruik en meldt direct na  

afloop van de training eventuele beschadigingen, vermissingen aan de materiaalbeheerder; 

4. Leiders en trainers zorgen voor een correcte afdracht van materialen aan de 

materiaalbeheerder en melden beschadigingen en vermissingen;  

5. Alle beschikbaar gestelde materialen worden na de training naar de daarvoor bestemde 

ruimtes teruggebracht. 

6. De taken en verantwoordelijkheden van de leden van deze commissie zijn door het Algemeen 

Bestuur vastgesteld en opgenomen in taak/ functieomschrijvingen. 

 

Artikel 28 – Gebruik velden 

 

1. De velden zijn eigendom van de Gemeente Zwolle en worden door de v.v. SVI gehuurd 

(m.u.v. het KidsCourt). De Gemeente Zwolle bepaalt in overleg met de v.v. SVI wanneer de 

velden gesloten zijn i.v.m. onderhoud (zomerstop en/of grootschalig onderhoud); 

2. Het KidsCourt is overdag te gebruiken door leden en niet-leden van de vereniging. Gedurende 

de trainingsblokken is het veld beschikbaar voor SVI-teams; 

3. Voor het gebruik van de velden bij winterse omstandigheden zijn door het Algemeen Bestuur 

richtlijnen opgesteld waaraan een ieder zich dient te houden. Deze richtlijnen zijn opgenomen 

in bijlage C. van dit reglement. 

 

Artikel 29 – Kleedkamers + indeling 

 

1. De kleedkamers worden toegewezen door het wedstrijdsecretariaat. Spelers en begeleiding 

houden zich aan de aanwijzingen van de wedstrijdsecretaris en de materiaal/terreincommissie; 

2. Op de wedstrijddag wordt de kleedkamerindeling voorgehangen op het publicatiebord; 

3. Voor trainingsdagen wordt door de Bestuursgroep Facilitaire Zaken een vaste 

kleedkamerindeling opgesteld; 

4. De begeleiding van de teams houdt toezicht op een correct gebruik van de kleedkamers voor 

en na de trainingen en wedstrijden; 

5. Roken en het nuttigen van alcoholische dranken in de kleedkamer is niet toegestaan; 

6. Schade en vernielingen bij thuiswedstrijden worden direct gemeld bij de materiaal-

/terreincommissie en de coördinator. Bij uitwedstrijden worden de schade en vernielingen 

gemeld bij de coördinator; 

7. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en vernielingen; 

8. Kostbare voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de bar van het clubhuis, echter dit blijft 

voor eigen risico. 

 

Artikel 30 – EHBO- voorzieningen 
 

1. In de materiaalruimte zijn een EHBO- koffer en een brancard aanwezig; 

2. Aanvulling van de EHBO- koffers wordt verzorgd door de medische staf; 
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3. De v.v. SVI heeft de beschikking over een AED (automatische externe 

defibrillator). Deze hangt in het clubhuis. 

 

Hoofdstuk 4  -  Opleiding en cursussen 

 

Artikel 31 – Cursussen en bijscholing 

 

1. Trainers, leiders en leden worden gestimuleerd om deel te nemen aan (bijscholings) 

cursussen. Waarnodig zal de v.v. SVI bijdragen in de kosten. Dit ter beoordeling van de 

Bestuursgroepen Voetbal;  

2. Een ieder die op kosten van de vereniging een (bijscholings)cursus volgt is voor een 

overeengekomen periode verplicht na afloop van de cursus de opgedane kennis ten goede te 

laten komen aan de v.v. SVI. Dit ter beoordeling van de betreffende Bestuursgroep Voetbal; 

3. Het aanmelden voor een cursus e.d. kan via de coördinator van de betreffende  

leeftijdgroep plaatsvinden.  

   
Hoofdstuk 5  -  OMGANGSREGELS    
 

Artikel 32 – Spelregels en omgangsregels 

 

De v.v. SVI is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB). Leden van de 

KNVB worden geacht de voetbalspelregels te kennen. Elke wedstrijd staat onder leiding van  

een scheidsrechter, die het volledige gezag heeft om deze spelregels toe te passen. 

 

Gedragsafspraken 

Naast de spelregels van de KNVB zijn binnen de vereniging gedragsafspraken opgesteld waarin 

de waarden en normen voor ons handelen zijn vastgelegd en met elkaar worden afgesproken en 

nagekomen.  

 

Hierbij is onderscheid gemaakt in gedragsafspraken ten aanzien van: 

 Algemeen (opgenomen in het Fair Play-reglement); 

 Horecazaken (opgenomen in het Bestuursreglement); 

 Voetbalzaken (ook opgenomen in het Fair Play-reglement). 

 

Het Algemeen Bestuur heeft de mogelijkheid om bij overtreding van afspraken zoals vastgesteld 

in bovengenoemde reglementen gebruik te maken van sancties, conform het Fair Play-reglement. 

 

Fair Play  

De v.v. SVI onderschrijft de KNVB-actie ‘Zonder Fair Play is er geen bal aan’. Deze actie  

heeft tot doel: het terugdringen van ontoelaatbaar gedrag, dus het bevorderen van sportief 

gedrag, door alle direct en indirect betrokkenen, op en rond de velden.  

 

Daarnaast doet de v.v. SVI mee aan de Fair Play Campagne van SportService Zwolle. Fair Play 

wordt hier gedefinieerd als de manier waarop je omgaat met meer algemeen geldende waarden 

en normen. Binnen de sport betekent dit het beoefenen van de sport volgens de bedoelingen  

van het spel. Fair Play betreft zowel geschreven regels (spelregels) als ongeschreven regels. 

 

Het beleid om excessen in en rond de velden te voorkomen is vastgelegd in het Fair Play-

reglement. Binnen de v.v. SVI geeft de Commissie Fair Play uitvoering aan dit beleid. 

 

 

Artikel 33 – Aanvullende omgangsregels leiders, trainers/spelers 

 

Naast de in artikel 32 vermelde regels gelden voor trainers en teambegeleiders de volgende 

aanvullende omgangsregels: 

1. In het Fair Play-reglement zijn gedragsregels ten aanzien van seksuele intimidatie 

opgenomen; 
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2. Naast de in Fair Play-reglement vermelde regels wordt van alle trainers en 

teambegeleiders verwacht dat zij de gangbare normen en waarden 

hanteren richting spelers en/of ouders/verzorgers en pedagogisch handelen richting spelers; 

3. Trainers en teambegeleiders hebben een voorbeeldfunctie richting ouders en spelers en 

dragen het beleid van de vereniging op een positieve wijze uit; 

4. Trainers en teambegeleiders tonen ten aanzien van tegenstander, scheidsrechter en/of 

overige gasten goed gastheerschap. 

 

Artikel 34 – Douchen 

 

1. Douchen na trainingen en wedstrijden is verplicht. 

2. Indien de vereniging of speler/ouder bezwaar maakt tegen het douchen kan in overleg met de 

leider van de regel worden afgeweken;  

3. Bij het douchen is het dragen van badslippers uit hygiënische overwegingen verplicht. 

 

Artikel 35 – Doping  

 
1. Het is spelers te allen tijde verboden om voor, tijdens of na trainingen en wedstrijden 

stimulerende middelen en/of geestverruimende middelen te gebruiken; 

2. Het is spelers verboden om voor en tijdens wedstrijden en toernooien alcohol te nuttigen. 

 

Artikel 36 – Straffen en maatregelen  

  

1. Onverlet hetgeen over straffen is vermeld in artikel 6 van de statuten is het Algemeen Bestuur 

(in de regel op advies van de Commissie Fair Play), bevoegd een speler een disciplinaire 

maatregel, een onvoorwaardelijke of voorwaardelijke schorsing op te leggen voor deelname 

aan trainingen en/of wedstrijden. Het Algemeen Bestuur kan mandaat geven aan 

kaderfunctionarissen om sancties op te leggen bij wangedrag van teams/leden. 

2. De maatregel kan worden opgelegd, indien betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan 

ernstige misdragingen, provocerend gedrag, niet opvolgen van (team)afspraken en redelijke 

aanwijzingen van de leiding; 

3. De betrokkenen wordt van de maatregel schriftelijk in kennis gesteld.   

4. Indien noodzakelijk worden de ouders/verzorgers uitgenodigd en wordt de genomen 

maatregel aan hen toegelicht.  

5. De verdere uitwerking van strafzaken is vastgelegd in het Fair Play-reglement. 

 

Hoofdstuk 6  -  DIVERSEN 

 

Artikel 37 – Wachtlijst   

 
Spelers die zich aanmelden en waarvoor geen plaats is in een team worden op een wachtlijst 

geplaatst. Zij worden door de ledenadministratie aangemeld bij de wachtlijstcoördinator. 

Deze stemt af met de betreffende leeftijdscoördinator wanneer het aspirant-lid geplaatst kan 

worden. Daar waar nodig kan in het belang van de vereniging voorrang worden verleend. Dit ter 

beoordeling van de wachtlijstcoördinator in samenspraak met een bestuurslid. 
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Model  - statuten en reglementen v.v. SVI bevoegd gezag

Voetbalreglement Bestuursreglement

Algemene Ledenvergadering                 

(2/3 stem)

Algemene Ledenvergadering                 

(1/2 stem)

Algemeen Bestuur

statuten

Algemeen  Reglement Fair Play-reglement

BIJLAGE A – model statuten en reglementen 
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BIJLAGE B -  regeling kampioenschappen/promotie 
 

De v.v. SVI stelt voor kampioenschappen en/of promotie van selectieteams een premie 

beschikbaar. De hoogte van de premie wordt per team jaarlijks opgenomen in de begroting en 

vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. 

 

Voor niet-selectieteams wordt voor een kampioenschap een bedrag beschikbaar gesteld als 

tegemoetkoming in de kosten voor de festiviteiten. De coördinator van de betreffende 

leeftijdscategorie maakt met de leiders van het kampioensteam afspraken over de uitbetaling van dit 

bedrag. De tegemoetkoming is naar eigen inzicht door de teams te besteden. 

 

 F-pupillen (alle teams)   € 35,= 

 E-pupillen (niet selectieteams)  € 35,= 

 E-pupillen (selectieteams)   € 35,= 

 D-pupillen (niet selectieteams)  € 50,= 

 D-pupillen (selectieteams)   premie in begroting vastgesteld 

 C-junioren (niet selectieteams)  € 50,= 

 C-junioren (selectieteams)   premie in begroting vastgesteld 

 B-junioren (niet selectieteams)  € 50,= 

 B-junioren (selectieteams)   premie in begroting vastgesteld 

 A-junioren (niet selectieteams)  € 50,= 

 A-junioren (selectieteams)   premie in begroting vastgesteld 

 Senioren (niet selectieteams)  € 50,= 

 Senioren (selectieteams)   premie in begroting vastgesteld  
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BIJLAGE C  -  Richtlijnen gebruik velden bij sneeuw/vorst 

 
De Gemeente Zwolle heeft richtlijnen opgesteld voor het gebruik van de velden bij sneeuw en/of 

vorst. De richtlijnen zijn voor kunstgrasvelden en natuurgrasvelden verschillend. Aangezien de 

v.v. SVI voor haar trainingen enkel gebruik maakt van kunstgrasvelden zijn richtlijnen nodig die 

aan beide belangen invulling geven. Op basis van de regels van de Gemeente Zwolle zijn bij de 

v.v. SVI onderstaande richtlijnen van kracht (m.u.v. het KidsCourt). Intentie is om de afgelasting 

van trainingen en/of oefenwedstrijden te beperken. Selectieteams hebben voorrang bij 

trainingen. 

 

 Kunstgrasveld (Veld 2) 

Dit veld wordt optimaal gebruikt bij sneeuw en/of vorst. De sneeuw mag niet verwijderd 

worden, wel mag het met sneeuw bedekte bespeeld worden. Een mogelijk langere 

dooiperiode wordt in dat geval geaccepteerd. 

Bij droge vorst kan dit veld bespeeld worden. Indien het veld beijzeld is dan wordt deze 

niet bespeeld. 

 Kunstgrasveld (Hoofdveld) 

Dit veld wordt niet gebruikt bij sneeuw, de sneeuw mag ook niet worden verwijderd. Bij 

droge vorst kan dit veld bespeeld worden. Indien het veld beijzeld is dan wordt deze niet 

bespeeld. 

 Kunstgrasveld (KidsCourt) 

Dit veld wordt niet gebruikt bij sneeuw, de sneeuw mag ook niet worden verwijderd. Bij 

droge vorst kan dit veld bespeeld worden. Indien het veld beijzeld is dan wordt deze niet 

bespeeld. 

 Natuurgrasvelden (Velden 1, 3 en 4) 

Dit veld wordt niet gebruikt bij sneeuw, de sneeuw mag ook niet worden verwijderd. 

Bij droge vorst en bij een beijzeld veld kan het veld bespeeld worden, maar is er een 

verhoogd risico op blessures. De consul1  bepaalt of er gespeeld kan worden. 

 

Samenvattend: bij sneeuw kan alleen worden gebruik gemaakt van veld 2. Bij droge vorst 

kunnen de kunstgrasvelden bespeeld worden en beslist de consul1 over de natuurgrasvelden. In 

geval van een ijslaagje mogen de kunstgrasvelden niet bespeeld worden en beslist de consul1 

over de natuurgrasvelden.  

 


