
Reglement 

1. Het lidmaatschap van de KNVB is verplicht voor ieder lid van de vereniging. 

2. Ieder lid van de vereniging is contributie verschuldigd d.m.v. een automatische incasso. 

3. Aanmeldingsprocedure: Een speler is pas speelgerechtigd na ondertekening van een 

machtigingsformulier ten behoeve van de incasso van de contributie. 

4. Afmelden voor een wedstrijd dient minimaal 24 uur voor aanvang van de wedstrijd te geschieden bij de 

wedstrijdsecretaris van het betreffende team. 

5. Er dient zoveel mogelijk een beroep te worden gedaan op eigen teamspelers. Komt het regelmatig voor 

dat een team incompleet verschijnt, dan kan het bestuur besluiten het 

betreffende team uit de competitie terug te trekken (eventueel samen te voegen met een ander team). 

6. Het spelen in teams van andere verenigingen is niet toegestaan. 

7. Het spelen van een KNVB wedstrijd zonder geldige spelerspas is niet toegestaan. 

8. Door de KNVB/FZK opgelegde boetes worden door de penningmeester verhaald op de desbetreffende 

speler/team. 

9. Bij ernstig wangedrag is het bestuur gemachtigd spelers te berispen, te schorsen of te royeren. 

10. Beëindiging van het lidmaatschap of een verzoek tot overschrijving kan alleen schriftelijk bij de secretaris 

(voor 1 juli). 

11. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni. 

12. Wanneer een lidmaatschap beëindigd wordt in de loop van het verenigingsjaar, blijft       contributie 

verschuldigd voor het gehele verenigingsjaar. (ivm. KNVB contributie die voor een geheel jaar 

verschuldigd is). 

13. Overschrijving naar een andere vereniging wordt niet verleend bij een 

geconstateerde contributieachterstand. 

14. Sponsoring; de teams zullen voetballen en naar buiten treden als Futisala 1, Futisala 2, etc. Elk team 

heeft de vrijheid een eigen (meerdere) sponsor(s) te zoeken en te spelen in de kleur die men wenst. 

Voorwaarde is het Futisala-logo linksboven op de shirts (“op het hart”). Sponsoring en kleding dient altijd 

voorgelegd te worden aan het bestuur ter goedkeuring. 

15. De teamvertegenwoordiger dient op de hoogte te zijn van het competitiereglement van de FZK (zie 

website FZK; www.fzkkampen.nl). 

16. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

 

Dit huishoudelijk reglement is goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van dinsdag 8 mei 2007. 

 


