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HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING - BASISPRINCIPES  

Art. 1 Inleiding 

De afdeling minivoetbal van de KAVVV&FEDES heeft als doelstelling mee te werken aan de 

lichamelijke opvoeding door de verspreiding van het voetbal op zuiver amateuristische gronden en in 

een geest van kameraadschap – de slogan indachtig "een gezonde geest in een gezond lichaam".  

Ze doet dit door de leden van de bij haar aangesloten clubs het minivoetbal te laten beoefenen. 

Art. 2 Bezoldiging - toegangsgelden 

De sportbeoefenaars mogen voor hun sportieve prestaties geen enkele vorm van bezoldiging 

ontvangen. 

Op de sportmanifestaties mag geen enkele vorm van toegangsgeld gevraagd worden. 

Art. 3 Reglementen 

De wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels in voege bij de FIFA, behoudens de 

uitzonderingsmaatregelen die vermeld worden in de hiernavolgende bepalingen van het inwendig 

reglement, eigen aan de KAVVV&FEDES - afdeling minivoetbal. 

De bevoegdheid tot het goedkeuren van wijzigingen aan de artikels van dit reglement, behoort tot de 

bevoegdheid van de Algemene Vergadering (zie Art. 5 ) 

Ongeacht de bevoegdheden van de Algemene Vergadering, kan het afdelingsbestuur Minivoetbal 

steeds, in geval van hoogdringendheid, soeverein de bepalingen van dit reglement geheel of 

gedeeltelijk wijzigen, aanvullen en/of opheffen en de datum van inwerkingtreding van zijn besluiten 

vaststellen. 

Art. 4 Reeksindeling 

Het bestuur zal ieder jaar volgens het aantal ingeschreven clubs de indeling van de afdelingen 

opstellen.  

Het bepaalt de aanvangsdatum van de competitie en stelt de kalender op.  

 

Bijkomende competities of tornooien kunnen en mogen door het bestuur ingericht worden. 

Art. 5 Algemene vergadering 

Minstens één maal per jaar wordt een Algemene Vergadering gehouden. Gewoonlijk gebeurt dit 

einde mei, begin juni. 

Elke aangesloten club dient verplicht vertegenwoordigd zijn op deze Algemene Vergadering door 

minstens één bestuurslid.  

Indien noodzakelijk kunnen bijkomende verplichte algemene vergaderingen worden samengeroepen. 
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Ingeval de uitnodiging niet opgevolgd wordt, zal een boete worden aangerekend aan de club die in 

gebreke blijft. 

Voorstellen kunnen door de clubs schriftelijk worden ingediend bij de afdelingsvoorzitter, en dit 

minstens één week voor de Algemene Vergadering. 

Zie financiële tabel 

Art. 6  Doping 

De sportbeoefenaars mogen geen dopingmiddelen gebruiken tijdens de voorbereiding van of bij 

deelname aan wedstrijden. 

In uitvoering van het decreet inzake Medisch Verantwoorde Sportbeoefening, uitgevaardigd door het 

Vlaamse Gewest van 27.03.1991, zijn de clubs steeds verplicht toelating te verlenen tot de 

dopingcontroles, uitgevoerd door erkende artsen.  Wanneer een erkende arts zich aanbiedt zijn de 

clubs verplicht deze toegang te verlenen voor de gebeurlijke controles dienaangaande en hen hierbij 

behulpzaam te zijn.  

Het weigeren van de dopingcontroles kan voor de sportbeoefenaar zelf, de club en de Federatie 

aanleiding geven tot ernstige sancties. 

Elke overtreder van het dopingreglement, vastgesteld op een definitieve wijze door de disciplinaire 

commissie, zoals die voorzien is in het Decreet over de Medisch Verantwoorde Sportbeoefening van 

27 maart 1991, of door een andere gerechtelijke instantie, wordt, zal een straf oplopen. 

De bestraffing van de overtredingen op de dopingreglementering geschiedt volgens de procedure 

voorzien in het decreet over de Medisch Verantwoorde Sportbeoefening van 27.03.1991.  

De afdeling Minivoetbal zal zorg dragen voor de uitvoering van de uitgesproken sancties. Het 

afdelingsbestuur, en bij in gebreke blijven hiervan, het Bestuursorgaan, zorgen voor de uitvoering 

van de door de Disciplinaire Commissie opgelegde straffen. 
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HOOFDSTUK 2. AANSLUITINGSVOORWAARDEN  

Art. 7 Aansluitingsformulier - secretaris 

Elk jaar moeten de clubs zich inschrijven voor de competitie, door middel van een 

aansluitingsformulier.  

Dit formulier moet volledig worden ingevuld en toegestuurd worden aan de aangeduide persoon.  

Dit moet gebeuren voor de aangeduide datum. Laattijdige aanvragen kunnen geweigerd worden. 

Het afdelingsbestuur is gemachtigd om unaniem te beslissen welke nieuwe ploeg(en) effectief zal 

aangesloten worden. 

 

Het formulier moet ondertekend worden door alle aangeduide bestuursleden van de betrokken club. 

De ondertekenaars van het aansluitingsformulier verklaren zich daarmee hoofdelijk aansprakelijk 

voor alle betalingen van welke aard ook (bijdrage, verzekering, terreinhuur, abonnementen, boetes, 

waarborgsommen, e.a.) verschuldigd door de club aan de KAVVV&FEDES 

 

Bij laattijdige betaling zal er een herinneringsbrief met kosten worden verstuurd, vervolgens een 

aangetekende brief met extra kosten en vervolgens wordt een juridische procedure gestart. 

In geval van betwisting of niet-betaling zijn enkel het vredegerecht Kanton Berchem en de 

rechtbanken van Antwerpen bevoegd. 

 

Zie financiële tabel 

Alleen de clubsecretaris is gemachtigd als tussenpersoon op te treden tussen zijn club en het bestuur. 

Alle briefwisseling e.d. zal aan hem worden toegezonden (per brief, per e-mail) of overhandigd in de 

sporthal (eventueel tegen handtekening).  

Bij belet van de secretaris kan de briefwisseling door een ander bestuurslid gevoerd worden, maar de 

voorzitter van de club moet dan elk schrijven mee ondertekenen. 

Met mondelinge of telefonische gesprekken wordt alleen rekening gehouden als ze naderhand 

schriftelijk bevestigd worden. 

 

Elke wijziging van bestuursleden die mee het formulier hebben ondertekend, dient schriftelijk ter 

kennis gebracht te worden aan de afdelingsvoorzitter. 

Art. 8 Waarborg – Voorschot  

Een nieuwe club die wil toetreden, moet onmiddellijk een waarborgsom betalen 

Nieuwe en bestaande clubs moeten een voorschot voor het volgende seizoen betalen.  

  

Deze bedragen moeten gestort  worden op rekening van de KAVVV&FEDES 

Clubs van wie de waarborgsom niet voldoende meer is, moeten deze terug aanzuiveren. 

Zie financiële tabel 
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Art. 9 Terugbetaling waarborg 

De waarborgsom wordt terugbetaald (mits eventuele afname voor nog verschuldigde kosten en 

boeten) als de club de afdeling minivoetbal verlaat. 

Deze terugbetaling gebeurt op schriftelijk verzoek van de betrokken club. 

Art. 10 Clubs met meerdere ploegen 

Een club mag met een onbeperkt aantal ploegen inschrijven. Hierbij gelden wel beperkingen wat 

betreft de spelers.  

De hierboven genoemde vermeldingen (artikels 7 t.e.m. 9) gelden dan wel per aangesloten ploeg. 

Art. 11 Financiën 

Het aansluitingsbedrag wordt jaarlijks bepaald naargelang het aantal ingeschreven clubs en de 

tarieven van de sporthallen.  

De betaling dient gestort te worden op de rekening van het KAVVV&FEDES uiterlijk op 1 

november. Indien het aansluitingsbedrag niet betaald is voor aanvang van de terugronde zal de club 

de toegang tot de terreinen worden ontzegd en wordt het dossier in handen gegeven van de juridische 

dienst van de KAVVV&FEDES  

Bij het einde van het seizoen wordt een afsluitende rekening gemaakt.  

Een eventueel negatief saldo dient onmiddellijk te worden aangezuiverd.  

Een eventueel tegoed wordt overgedragen op het credit van de club voor het volgende seizoen. 

Art. 12 Financiën - schulden 

Clubs met schulden van het voorgaande seizoen moeten deze aanzuiveren, anders is deelname aan de 

competitie voor een nieuw seizoen uitgesloten. 

Art. 13  Fusie 

Fusies van twee of meerdere clubs kan slechts toegestaan worden onder volgende voorwaarden: 

• minstens één bestuurslid, secretaris of voorzitter, van elke oude club moet zetelen in het bestuur 

van de nieuwe club. 

• minstens drie spelers van elke oude club moeten spelen voor de nieuwe club. 

Indien de fusionerende clubs niet tot dezelfde afdeling behoorden, start de nieuwe fusieclub in de 

laagste van de afdelingen waartoe oorspronkelijk de clubs behoorden. 

Een fusie kan enkel worden aanvaard op het einde van het seizoen. 
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HOOFDSTUK 3. AANSLUITING VAN DE SPELERS - TRANSFERS 

1. Aansluitingen van spelers  

Art. 14 Aansluitingskaart 

De clubs mogen hun ploegen slechts samenstellen met bij het KAVVV&FEDES - afd. Minivoetbal 

aangesloten spelers die een geldige aansluitingskaart kunnen voorleggen. 

 

Personen die wensen aan te sluiten dienen een medisch fiche te laten invullen door een dokter. 

Hieruit moet blijken dat de kandidaat-speler een medisch onderzoek heeft ondergaan en geschikt 

werd bevonden voor de door hem gekozen sportbeoefening, zijnde in dit geval minivoetbal. 

Bij de medische fiche en de ingevulde en ondertekende aansluitingskaart dienen 2 (twee) recente en 

identieke pasfoto’s worden toegevoegd en afgegeven in de sporthal of toegezonden aan het 

secretariaat.  

 

De aansluitingskaart zal zo spoedig mogelijk worden terugbezorgd aan de clubsecretaris..  

Een aansluitingskaart niet vergezeld van een medisch fiche wordt geweigerd en de betrokken speler 

mag aan geen enkele wedstrijd deelnemen zolang het vereiste document niet is binnengebracht. 

 

Tot nader bericht dient er geen hernieuwing van de medische keuring te gebeuren.  

Een nieuwe keuring kan wel gevraagd worden na een ernstige kwetsuur of ernstige ziekte. 

Tevens wordt aangeraden dat spelers die 50 jaar en ouder zijn, zich jaarlijks voor aanvang van de 

competitie medisch laten keuren. 

Art. 15 Spelen bij meerdere clubs 

Een speler kan bij meerdere in de afdeling minivoetbal spelende clubs aangesloten zijn, doch niet in 

dezelfde afdeling.  

Tijdens een tornooi of bekerwedstrijd mag hij maar deelnemen met één en dezelfde ploeg. 

Art. 16 Minimum leeftijd, vrouwelijke spelers 

De minimum leeftijd van de spelers is bepaald op 16 jaar.  De competitie wordt ingericht enkel voor 

mannen. 

Het is niet toegelaten om vrouwelijke spelers op te stellen.  

Art. 17 Niet speelgerechtigde spelers 

De clubs die zich niet houden aan de hierboven vermelde artikels, en toch spelers opstellen die niet 

speelgerechtigd zijn, worden voor die wedstrijden bestraft met forfaitverliescijfers (zie Art. 59) 

Tevens is een boete verschuldigd. 

Zie financiële tabel 
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Art. 18 Niet speelgerechtigde speler 

Een speler die een competitiewedstrijd speelt met een andere ploeg als deze waarbij hij aangesloten 

is, wordt voor de rest van het seizoen geschorst. 

Art. 19 Speelgerechtigde nieuwe spelers 

Nieuwe spelers die één week voor de start van de competitie de nodige documenten hebben bezorgd 

aan het secretariaat, zijn speelgerechtigd vanaf de eerste competitiewedstrijd, ook al is hij nog niet 

terug in het bezit van een geldige aansluitingskaart. 

Nieuwe spelers die tijdens het aan de gang zijnde seizoen willen aansluiten, moeten een wachttijd 

doormaken van zeven kalenderdagen.   De betrokken speler is niet speelgerechtigd tijdens deze 

periode.  

Art. 20 Geen nieuwe aansluitingen meer 

Tijdens de laatste 5 speeldagen van de competitie (inclusief eventuele play-offs) worden geen nieuwe 

aansluitingen meer toegestaan. 

Art. 21 Verloren aansluitingskaart 

Indien een aansluitingskaart werd verloren, moet de club onmiddellijk het bestuur van de afdeling 

minivoetbal verwittigen. 

Voor de betreffende speler moeten twee recente en identieke pasfoto’s aan het secretariaat worden 

bezorgd. 

Art. 22 Terug te zenden aansluitingskaart 

Indien een speler geen deel meer uitmaakt van een club of niet meer wenst deel te nemen, moet de 

aansluitingskaart aan het afdelingsbestuur worden teruggezonden (dit kan ook in de loop van het 

seizoen gebeuren).  

Hetzelfde geldt voor ploegen die definitief met de competitie gestopt zijn. 

2. Transfers  

Art. 23 Transfer speler 

Een speler kan tijdens een lopend seizoen niet van club veranderen.  

Hij kan dit enkel doen tijdens de transferperiode die loopt van 1 tot 30 juni van elk jaar.  

De speler dient het secretariaat hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.  

Ingevolge het Decreet van de niet-betaalde sportbeoefenaar kan een club, waarbij een speler zijn 

ontslag wenst te bekomen, geen enkel bezwaar aanvoeren om dit ontslag tegen te gaan (bv. uitrusint, 

lidgeld, steunkaarten, enz.  

De club is dan ook verplicht de aansluitingskaart aan de speler te overhandigen. 
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Art. 24  Vrije spelers 

De spelers van een club die niet meer deelneemt aan de competitie, zijn vrij en kunnen in principe 

overgaan naar gelijk welke club van hun keuze. 

 In dit geval zal een overgang naar eenzelfde club van meer dan drie spelers niet meer beschouwd 

worden als een transfer van spelers, maar als een fusie van clubs en bijgevolg voor wat betreft de 

afdeling waarin gestart wordt, als dusdanig behandeld worden (zie Art. 13) 

Art. 25 Transfer tijdens het seizoen 

Wanneer een club in haar geheel haar activiteit beëindigt of dient te beëindigen tijdens de lopende 

competitie, kan het bestuur transfers toestaan tijdens het seizoen zodat een speler in dat seizoen voor 

twee ploegen kan aantreden.  

Dit is echter niet meer mogelijk wanneer de terugronde is aangevat. Indien de oude (gestopte) club 

echter nog financiële schulden heeft tegenover de KAVVV&FEDES, zijn geen transfers van spelers 

van deze club toegestaan.   
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HOOFDSTUK 4. VERZEKERINGEN  

Art. 26 Verzekering 

Als gevolg van decreet d.d. 2 maart 1977 moeten de clubs aangesloten bij de "Landelijke 

georganiseerde sportverenigingen" (KAVVV&FEDES als dusdanig erkend), al hun leden verzekeren 

via hun sportfederatie. De verzekering mag door de clubs en hun leden niet naar willekeur 

geschieden. 

De polis die clubs en leden verzekert wordt bepaald door de normen en voorwaarden vervat in het 

KB van 4 juli 1978 (verschenen in het Staatsblad d.d. 28 juli 1978) en dat in overeenstemming is met 

het hogervermeld decreet. 

Dit KB treedt in werking en is verplichtend na te komen vanaf 1 januari 1979. 

Art. 27 Verzekeringslijst 

Deze verzekering - gesubsidieerd door het BLOSO - geldt als een persoonlijke verzekering voor alle 

aangesloten leden die in het bezit zijn van een geldige licentie en die voorkomen op de nominatieve 

verzekeringslijst die per kalenderjaar (1 januari tot 31 december) dient opgesteld en die eventueel in 

de loop van het kalenderjaar kan aangevuld worden met nieuwe leden. 

Ook de bestuursleden moeten op deze lijst voorkomen, zodat ook zij verzekerd zijn tegen eventuele 

sportongevallen en de burgerlijke aansprakelijkheid geregeld is (dit gebeurt tegen een verminderd 

tarief). 

Art. 28 Verzekerde wedstrijden 

Naast de competitiewedstrijden zijn ook de oefen- en vriendenwedstrijden, de deelname aan 

tornooien en trainingen verzekerd.  

Voor elke sportontmoeting, andere dan een competitiewedstrijd (oefen- en vriendenwedstrijden, 

tornooien en trainingen) zijn de clubs verplicht deze schriftelijk en vooraf te melden aan het 

secretariaat minivoetbal.  

Mondelinge of telefonische afspraken worden niet aanvaard. 

Art. 29 Sportongevallen 

Alle sportongevallen moeten binnen het 48 uur gemeld worden aan het 

KAVVV&FEDES – Secretariaat  

t.a.v. Davy Van Bogaert 

Statiestraat 8 

2070 Zwijndrecht 

Dit moet gebeuren op de daartoe voorziene formulieren "sportongeval" die bij de 

zaalverantwoordelijke kunnen verkregen worden. 

Een formulier kan ook gedownload worden van de website KAVVV&FEDES (www.kavvv.be – 

rubriek verzekeringen.) 

         

http://www.kavvv.be/
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HOOFDSTUK 5. PLICHTEN VAN DE CLUBS EN HUN BESTUREN  

1. Aansluitingsbedrag  

Art. 30 Aansluitingsbedrag  

Jaarlijks moet een aansluitingsbedrag betaald worden (zie Art. 11) 

2. Terreinafgevaardigde  

Art. 31 Terreinafgevaardigde 

De terreinafgevaardigde, drager van een armband (nationale driekleur of rood/wit 

KAVVV&FEDES), is een persoon wiens taak het is om de scheidsrechter in zijn opdracht bij te 

staan en er voor te zorgen dat de reglementen door zijn club strikt worden nageleefd.  

De terreinafgevaardigde is onder andere verantwoordelijk voor: 

• het tijdig en correct invullen van het wedstrijdblad (zie ook Art. 34) 

• de tucht en het gedrag van zijn spelers op het terrein en in de kleedkamers. 

• het dragen van een armband door de kapitein. 

• het waarnemen van de functie aan het scorebord: aantekenen van de doelpunten en hoekschoppen, 

hem meegedeeld door de scheidsrechter 

• de goede orde rond het terrein.  

De scheidsrechter is gemachtigd de persoon aan het scorebord wegens nalatigheid, onsportief gedrag, 

ongepaste uitdrukkingen e.d. van het bord weg te sturen.  

Wegzenden van het scorebord staat gelijk met een rode kaart.  

De betrokkene moet onmiddellijk de officiële bank verlaten. 

De thuisploeg moet de terreinafgevaardigde leveren. Deze persoon moet in het bezit zijn van een 

rode aansluitingskaart.  

Het is de clubs toegelaten meerdere personen als terreinafgevaardigde aan te sluiten.  

Ook een persoon met spelerskaart, doch die de ganse wedstrijd niet meespeelt, mag als 

terreinafgevaardigde functioneren.  

Iedere club mag buiten de acht spelers, een terreinafgevaardigde en een coach op de bank hebben 

zitten. 

Een speler die geschorst is voor minimum 6 weken, kan geen enkele officiële functie uitoefenen. 

Indien de thuisploeg geen (vaste) terreinafgevaardigde kan of wil leveren, dan: 

• als de thuisploeg met meer dan 5 spelers aantreedt, (6, 7 of 8) dan wordt de verantwoordelijkheid 

overgedragen op de speler (of één van de spelers) die op de bank plaats heeft genomen.  

Deze speler mag gedurende de ganse duur van de wedstrijd als vervanger in de wedstrijd aantreden. 

De verantwoordelijkheid gaat in dat geval over naar de speler die dan op de bank heeft 

plaatsgenomen. 

• als de thuisploeg met 5 spelers aantreedt, is de kapitein niet verplicht een terreinafgevaardigde aan 
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te duiden. Alle spelers mogen dus deelnemen aan de wedstrijd. 

• als de thuisploeg met 4 spelers aantreedt, kan er geen terreinafgevaardigde worden aangeduid, daar 

er minstens 4 spelers moeten aanwezig zijn om de wedstrijd te kunnen aanvatten (zie art. 48 ) 

In de laatste twee gevallen zal de voorziene boete worden toegepast. 

In geen geval mag aan de bezoekende ploeg gevraagd worden om de taak van terreinafgevaardigde 

uit te oefenen.  

Zie financiële tabel 

3. Ballen  

Art. 32 Ballen 

De ballen worden ter beschikking gesteld door het verbond.  

Het is niet toegelaten om een wedstrijd te spelen met een andere bal. 

4. Uitstel wedstrijden  

Art. 33 Uitstel wedstrijden 

Iedere wedstrijd dient op de aangeduide datum en uur gespeeld te worden.  

Eventueel uitstel moet voor aanvang van de competitie en uiterlijk op 1 augustus worden 

aangevraagd bij de voorzitter.  

In principe wordt geen enkel uitstel van een wedstrijd toegestaan uitgezonderd als een club uitstel 

vraagt en zelf contact opneemt met de tegenstrever.  

Beide clubs moeten een gezamenlijk schrijven richten met daarop beider toestemming om de 

wedstrijd te verplaatsen naar een andere datum. Dit moet gebeuren minstens drie weken voor de 

wedstrijd.  

Het bestuur zal dan een nieuwe datum, uur en sporthal bepalen, waartegen geen beroep meer 

mogelijk is. 

De laatste vijf speeldagen van de competitie en tijdens de bekerwedstrijden vanaf de 1/16de finales 

wordt geen uitstel meer toegestaan. 

Indien beide ploegen niet tot overeenstemming kunnen komen, zal de afwezige ploeg de wedstrijd 

(zoals geprogrammeerd in de kalender) verliezen met forfaitcijfers. 

Tevens zal de boete worden toegepast. 
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5. Wedstrijdblad 

Art. 34 Wedstrijdblad 

Het wedstrijdblad moet minstens 10 minuten voor de aanvang van de wedstrijd volledig ingevuld 

worden en door de kapitein en de terreinafgevaardigde worden ondertekend. 

Indien geen officiële terreinafgevaardigde aanwezig is en de thuisploeg met meer dan 5 spelers 

aanwezig is, dient op het wedstrijdblad naast de rubriek "terreinafgevaardigde" het woord 

"wisselspeler" te worden genoteerd.  

Bij aanwezigheid van minder dan 6 spelers en afwezigheid van een terreinafgevaardigde wordt er 

naast de rubriek "terreinafgevaardigde" niets ingevuld en wordt de voorziene boete toegepast. 

Zie financiële tabel 

Zie ook artikels 48 tot en met 51 

6. Spelersuitrusting  

Art. 35 Spelersuitrusting 

De spelersuitrusting bestaat uit een trui (shirt), korte broek, sportkousen en schoeisel. 

 

De kleur van de kledij van de beide ploegen moet verschillend zijn en goed van elkaar te 

onderscheiden.  

Indien beide kleuren hetzelfde zouden zijn, of moeilijk van elkaar te onderscheiden, moet de 

thuisploeg de kleur van haar uitrustingen aanpassen. 

Eventueel kunnen hesjes ontleend worden, waarvoor wel een bijdrage moet betaald worden 

De spelersuitrusting moet voor alle spelers van dezelfde ploeg gelijk zijn.  

Spelers die een andere (dus niet conforme) uitrusting dragen, worden wel toegelaten tot de 

wedstrijden doch de voorziene boete wordt toegepast.  

Het is nooit toegelaten tijdens de wedstrijd van trui (shirt) te wisselen met een medespeler. 

Ook de doelman (al dan niet vast) moet dezelfde uitrusting dragen als de andere spelers. 

 

Het dragen van een lange broek of trainingspak tijdens de wedstrijd is eveneens verboden. Dit kan 

enkel om medische en/of godsdienstige redenen worden toegestaan en dit na voorlegging van de 

nodige (medische) bewijsstukken. 

Publiciteit op de kledij is toegelaten zolang deze niet van ideologische of politieke aard is en de 

regels van de welvoeglijkheid niet overschrijdt. 

Zie financiële tabel 
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Art. 36 Schoeisel 

De spelers zijn verplicht schoeisel te dragen. 

Als schoeisel mogen slechts pantoffels gedragen worden volgens de voorgeschreven regels van de 

sporthal.  

Alle schoeisel met zwarte zolen is verboden.  

Art. 37  Hoofddeksel; ringen ed 

Het dragen van enig hoofddeksel, uitgezonderd het kleine ronde joodse hoofddeksel, is verboden. 

De uitrusting van de speler moet veilig zijn, en geen gevaar opleveren voor de tegenstrevers. 

Daarom mogen er geen ringen met uitsteeksels, loshangende halskettingen, armbanduurwerken, 

piercings,  e.d. worden gedragen tijdens de wedstrijd.  

Piercings moet men in de eerste plaats trachten te verwijderen. Indien niet mogelijk, moet de piercing 

worden afgekleefd. 

Ringen, arm- en halskettingen moeten uitgedaan worden. 

Een speler die weiger zich met deze regel in orde te stellen, zal van de scheidsrechter het verbod 

krijgen om aan de match deel te nemen. 

Art. 38 Nummering 

De spelers en de reservespelers moeten een verschillend nummer op hun uitrusting dragen, dit zowel 

bij de competitie- als vriendenwedstrijden.  

De nummers mogen aangebracht worden op de broek of op de rugkant van de trui of op beide. 

Minimumgrootte van de nummers: 8 cm op de broek, 15 cm op de trui. 

Indien zowel op de trui als op de broek een nummer vermeldt staan, moet dit vanzelfsprekend 

hetzelfde is. 

Dit nummer moet op het wedstrijdblad, voor de naam van de speler worden vermeld. 

Clubs die niet in orde zijn met de nummering of die geen nummers hebben vermeld op het 

wedstrijdblad, zullen worden beboet. 

Geen enkele klacht zal worden aanvaard voor het verkeerd invullen van het wedstrijdblad, wanneer 

bij een uitsluiting of een gele kaart de verkeerd genummerde speler gestraft wordt. 

Wanneer bij een uitsluiting of een gele kaart het nummer van de speler niet voorkomt op het 

wedstrijdblad, dan zal de scheidsrechter deze kaart toekennen aan de kapitein.  

Hiertegen is geen verhaal mogelijk. 

Zie financiële tabel 
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7. Vriendenwedstrijden 

Art. 39 Vriendenwedstrijden 

Het is de clubs toegelaten oefen- en vriendenwedstrijden te spelen of deel te nemen aan tornooien. 

Dusdanige wedstrijden moeten normaal geleid worden door een scheidsrechter KAVVV&FEDES 

aangeduid door het afdelingsbestuur.  

De scheidsrechtervergoedingen voor deze wedstrijden zijn niet in het aansluitingsbedrag begrepen. 

De vergoeding moet voor de wedstrijd worden afgerekend met de aangeduide scheidsrechter. 
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HOOFDSTUK 6. ALGEMENE RICHTLIJNEN BETREFFENDE DE 

WEDSTRIJD 

1. Speelveld  

Art. 40 Speelveld 

Het speelveld is in de lengte begrensd door de zijlijnen en in de breedte door de doellijnen. 

De afmetingen van het rechthoekig terrein zijn 40 x 23 meter.  

Er zijn afwijkingen toegelaten. Deze zijn dat de lengte mag schommelen tussen 44 en 36 meter, de 

breedte tussen 26 en 18 meter.  

Zo de lengte minder is dan 40 meter, dan moet de breedte in dezelfde verhouding worden aangepast. 

Het terrein is door een middenlijn in twee gelijke speelhelften verdeeld. Het middelpunt van de 

middenlijn is eveneens het strafschoppunt. 

Op 5 meter afstand, evenwijdig met de doellijn, wordt een lijn getrokken over de ganse breedte van 

het speelveld. Dit is de strafschoplijn, welke de strafschopzone afbakent. 

Op ieder van de 4 hoeken van het speelveld wordt een verplaatsbaar vlaggetje van 1,10 meter hoogte 

geplaatst. 

Een neutrale of vrije ruimte van minstens 1 meter moet rond het terrein blijven. 

De vloer moet vlak zijn en bij voorkeur bestaan uit steen, linoleum, tapijt of kunststofbekleding. 

De omlijning van de lijnen en de punten in het speelveld dienen aangebracht te zijn in een lichte 

kleur. 

2. Doelen  

Art. 41 Doelen 

Op het midden van de doellijnen worden de doelen geplaatst. Deze hebben een hoogte van 1 meter 

en een breedte van 2,5 meter, terwijl de doelpalen een dikte hebben tussen de 6 en 9 cm. 

Achteraan het doel is een net gespannen. 

Het vlak gevormd door het gedeelte van de doellijn tussen de doelpalen, de doelpalen zelf en de 

doellat, noemen we het doelvlak. 

Daar de beide doelen niet grondvast staan, is het verboden deze vrijwillig te verplaatsen tijdens de 

wedstrijd.  

Elke overtreding van deze regel wordt met een onrechtstreekse vrije trap bestraft  
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3. Speelduur 

Art. 42 Speelduur 

De duur van de wedstrijd bedraagt tweemaal 25 minuten.  

Der rusttijd bedraagt 3 minuten tussen de beide speelhelften. 

Ingeval van penalty of corner, in de laatste seconden van de wedstrijd gefloten, dient de wedstrijd 

verlengd te worden tot de gegeven penalty of corner zijn uitwerking heeft gehad. 

Tijdens tornooien en vriendschappelijke wedstrijden kan van de wedstrijdduur afgeweken worden. 

De speelduur van 2 x 25 minuten mag echter niet overschreden worden. 

Art. 43 Overmacht 

In geval van overmacht (bv. vocht op het terrein, elektriciteitspanne, ernstig gekwetste speler, e.a.) 

kan een wedstrijd worden stilgelegd. Deze periode mag echter nooit meer dan 20 minuten bedragen. 

Daarna dient de scheidsrechter de wedstrijd af te fluiten en een verslag op te stellen. 

Het onderzoekscomité, in overleg met de voorzitter (competitieverantwoordelijke ) zal de zaak 

onderzoeken en een onherroepelijke beslissing nemen.  

Art. 44 Stopzetten van de wedstrijd 

De scheidsrechter is verplicht het spel definitief te staken wanneer hij van oordeel is dat een normaal 

verloop van de wedstrijd onmogelijk is geworden: 

• gevaar voor de lichaamsgesteldheid van de spelers. 

• onvoldoende aantal spelers in één van beide ploegen 

• één der ploegen het veld heeft verlaten.  

• handtastelijkheden op de scheidsrechter. 

• weigering gevolg te geven aan de beslissingen van de scheidsrechter (bv. uitsluiting). 

De beslissing tot stopzetting van de wedstrijd valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de 

scheidsrechter. 

4. Aantal spelers  

Art. 45 Aantal spelers 

Het spel wordt gespeeld door twee ploegen, elk samengesteld uit maximaal acht spelers, zijnde vijf 

op het speelveld en drie op de reservebank. 

Om een wedstrijd aan te vangen, dienen minstens 4 spelers van iedere ploeg aanwezig te zijn op het 

speelveld.  

Een ploeg die dus over slechts 4 spelers zou beschikken, moet de wedstrijd aanvangen. 
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Een wedstrijd eindigt wanneer er minder dan drie spelers van één ploeg op het speelveld blijven. 

Art. 46  Vervangingen 

Het aantal vervangingen is onbeperkt. Zij mogen doorlopend tijdens het spel gebeuren.  

De speler die inkomt, betreedt het speelveld aan de middellijn, nadat de vervangen speler het 

speelveld verlaten heeft. 

Deze acties moeten vlug geschieden.  

Spelers die het terrein verlaten omwille van een rode kaart mogen niet vervangen worden. 

Art. 47  Kapitein 

Iedere ploeg moet voor de wedstrijd een kapitein aanduiden.  

De kapitein moet drager zijn van een armband, waarvan de kleur duidelijk moet verschillen met deze 

van zijn uitrusting.  

Deze armband moet minstens 8 cm breed zijn.  

Het niet dragen van de armband door de kapitein zal beboet worden.  

Achter de naam van de kapitein wordt op het wedstrijdblad een "K" geplaatst. 

Een onderkapitein vervangt de kapitein wanneer deze om één of andere reden de wedstrijd moet 

verlaten, en zal diens armband overnemen. 

Eén van de taken van de kapitein is de verantwoordelijkheid dragen voor zijn ploeg en de club welke 

hij vertegenwoordigt tegenover de scheidsrechter.  

Zie financiële tabel 

5. Wedstrijdblad 

Art. 48 Invullen wedstrijdblad 

Bij het invullen van het wedstrijdblad moeten de aansluitingskaarten van de opgestelde spelers 

worden voorgelegd. 

De aansluitingskaarten worden centraal bewaard in de sporthallen, en worden niet meegegeven met 

de ploegen. 

Art. 49  Invullen wedstrijdblad 

Eventuele open ruimten op het wedstrijdblad mogen niet vernietigd worden.  

Dit omdat een nog onvolledige ploeg, tijdens de wedstrijd mag aangevuld worden.  

Zo mogen de namen van de afwezige spelers die niet voor de aftrap werden ingeschreven, tijdens de 

wedstrijd worden bijgeschreven. 
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De scheidsrechter zal dit wel noteren op het blad en ook de aansluitingskaart van de betrokken speler 

moet nog worden voorgelegd. 

Op het wedstrijdblad moet de eventuele terreinafgevaardigde(n) van de thuisploeg en de kapiteins 

van de beide ploegen hun naam in drukletters en hun handtekening plaatsen. 

Indien dit niet gebeurt, wordt boete toegepast. 

Zie financiële tabel 

Art. 50 Voorbehoud 

Indien één van beide ploegen voorbehoud zou aantekenen, moet dit voor de wedstrijd gebeuren. De 

melding hiervan moet op het wedstrijdblad gebeuren. 

De reden van het voorbehoud moet vermeld worden terwijl de handtekening van de kapitein de 

aantekening moet bekrachtigen. 

Art. 51  Gekwetste speler 

De naam van de eventueel gekwetste speler(s) en de aard van de kwetsuur moet door de 

scheidsrechter worden vermeld op het wedstrijdblad. 

Het is de taak van een bestuurslid van de club (terreinafgevaardigde of kapitein) deze melding na de 

wedstrijd over te maken aan de scheidsrechter. 
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HOOFDSTUK 7. INBREUKEN - GELE EN RODE KAARTEN - 

FORFAITS 

1. Gele kaart  

Art. 52 Gele kaarten 

Het is de scheidsrechter toegelaten een speler omwille van zijn gedrag een verwittiging te geven. Dit 

wordt veruitwendigd met een gele kaart. 

Indien een speler een tweede gele kaart krijgt tijdens eenzelfde wedstrijd, zal de scheidsrechter hem 

vervolgens de rode kaart tonen en wordt hij voor het verdere verloop van de wedstrijd uitgesloten.  

Hij moet zich onmiddellijk naar de kleedkamer gegaan. In dit geval mag de speler niet vervangen 

worden. 

Deze speler is ook automatisch geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd.  

 

Deze gele kaarten worden niet meer opgenomen in de telling cfr art 53  

Art. 53 Schorsingen ivm gele kaarten 

Indien een speler een gele kaart krijgt tijdens een wedstrijd, dan zal deze gedurende de rest van het 

seizoen genoteerd blijven.  

Elke volgende gele kaart tijdens hetzelfde seizoen wordt eveneens genoteerd en hebben volgende 

schorsingen tot gevolg: 

•  eerste gele kaart  geen schorsing 

•  tweede gele kaart geen schorsing 

•  derde gele kaart 1 speeldag schorsing 

•  vierde gele kaart 1 speeldag schorsing 

•  vijfde gele kaart 1 speeldag schorsing en verschijning voor onderzoekscomité. 

•  zesde gele kaart 2 speeldagen schorsing 

Bij het einde van het seizoen vallen de genoteerde en nog niet bestrafte gele kaarten weg en zijn zij 

niet overdraagbaar.  

Opgelegde en niet volledig ondergane straffen worden echter wel overgedragen naar het volgende 

seizoen 

Administratie- en verzendingskosten vallen ten laste van de clubs.  

2. Uitsluitingen 

Art. 54 Rode kaart 

Wanneer de scheidsrechter het nodig acht een speler uit te sluiten, dan zal hij deze speler bij zich 

roepen, zijn nummer noteren, hem de rode kaart tonen en van het speelveld verwijzen. 

Een speler die van het speelveld wordt verwezen, moet zich onmiddellijk naar de kleedkamer gegaan 

en zich omkleden.  

Indien de uitgesloten speler weigert het speelveld te verlaten of zich niet binnen de kortst mogelijke 

tijd naar de kleedkamer begeeft, zal de scheidsrechter beroep doen op de kapitein en eventueel op de 
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terreinafgevaardigde.  

Indien deze weigert of zijn tussenkomst mislukt, dient de wedstrijd gestaakt.  

De club van de uitgesloten speler zal de wedstrijd met 5-0 verliezen en de boete voor forfait wordt 

aangerekend. 

Art. 55 Reservespelers 

Bovenstaande artikels gelden ook voor spelers die op de reservebank zitten. 

Uitwijzingen of uitsluitingen van spelers die plaats hebben genomen op de reservebank, hebben geen 

invloed op het aantal spelers dat op het speelveld staan. 

3. Forfait  

Art. 56 Forfait 

Een ploeg welke afwezig blijft op een wedstrijd, verliest deze wedstrijd met 5-0 forfaitcijfers, krijgt 

een ernstige waarschuwing alsook een boete. 

Wanneer een ploeg tijdens de competitie driemaal forfait geeft, kan deze na onderzoek door het 

bestuur afdeling minivoetbal worden geschrapt. Gestorte gelden worden niet terugbetaald. 

Art. 57 Niet aangesloten speler, geschorste speler  

Een club die een niet-aangesloten, een geschorste, een bij een andere club aangesloten speler of een 

speler onder een valse naam laat spelen, verliest de wedstrijd met 5-0 forfaitcijfers.  

De boete voor forfait zal worden aangerekend. 

Bovendien wordt de straf welke aan de geschorste speler was opgelegd automatisch verdubbeld en 

gaat deze integraal opnieuw in te rekenen van de dag waarop de inbreuk werd gepleegd. 

Art. 58 Boete forfait 

Voor een forfait, hetzij uitgesproken door het onderzoekscomité, hetzij door toepassing van 

voornoemde artikels, zal steeds een boete aangerekend worden. 

Zie financiële tabel 

Art. 59 Uitslag bij forfait 

Voor een forfait uitgesproken door het onderzoekscomité blijft de oorspronkelijke score behouden 

indien de club waartegen het forfait werd uitgesproken de wedstrijd heeft verloren met meer dan 5 

doelpunten verschil in de uitslag. 

Indien de club waartegen het forfait wordt uitgesproken echter de wedstrijd heeft gewonnen of 

verloren met minder dan 5 doelpunten verschil, wordt de forfaitscore (5-0) in hun nadeel 

uitgesproken. 
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Art. 60 Spelen met 4 spelers 

Een club die weigert met vier aanwezige spelers een officiële wedstrijd aan te vangen, is het niet 

toegelaten op het uur van de officiële wedstrijd, en dit op straffe van uitsluiting, een 

vriendschappelijke wedstrijd te spelen. 

Art. 61 Vrijwillig verlaten terrein 

Een ploeg die tijdens een wedstrijd het terrein vrijwillig verlaat, verliest de wedstrijd met 

forfaitcijfers en zal zich moeten verantwoorden voor het onderzoekscomité.  

Deze zal zowel de eventuele straf als de eventuele boete (minimum boete voor forfait) bepalen. 

Art. 62  Algemeen forfait 

Ingeval van een algemeen forfait van een club voor aanvang van de competitie wordt met hen geen 

rekening gehouden.  

Het bestuur kan dan voor de geplande wedstrijden een vervangwedstrijd voorzien. 

 

Ingeval van een algemeen forfait van een club gedurende de heenronde zal het klassement herzien 

worden alsof de forfaitgevende club geen enkele wedstrijd zou betwist hebben. 

 

Ingeval van een algemeen forfait van een club gedurende de terugronde blijven alle uitslagen van de 

heenronde behouden en worden alle wedstrijden van de terugronde met 5-0 verloren.  

Er kan geen algemeen forfait gegeven noch uitgesproken worden bij de laatste 5 

competitiewedstrijden.  In dat geval blijven alle uitslagen behouden en worden de resterende 

wedstrijden met 5-0 verloren.  

Bij gebeurlijke toepassing van deze maatregel geldt de datum van aanvang der terugwedstrijden, 

zoals vermeld in de kalender. 
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HOOFDSTUK 8. DE SCHEIDSRECHTER EN DE ARBITRAGE 

Art. 63 Scheidsrechter 

De scheidsrechter is de vertegenwoordiger van het KAVVV&FEDES – Afdeling minivoetbal, door 

die hij officieel werd aangesteld.  

Hij zal minstens 20 minuten voor de aanvang van de wedstrijd ter plaatse aanwezig zijn. 

Art. 64 Taak scheidsrechter 

De scheidsrechter moet niet alleen de tijd opnemen en zorgen dat het spel de voorziene duur heeft, 

maar ook waken over de toepassing van de spelregels en de officiële instructies van de afdeling 

minivoetbal. 

Art. 65 Bevoegdheid scheidsrechter 

De bevoegdheid van de scheidsrechter neemt een aanvang op het ogenblik dat hij het speelveld 

betreedt en eindigt bij zijn laatste fluitsignaal.  

Dit mag echter geen beletsel zijn om een verslag over te maken voor feiten die zich voor of na de 

wedstrijd voordoen. (zie art. 68) 

De scheidsrechter is de enige persoon die op het terrein de beslissingen neemt. 

Hij noteert zelf het aantal doelpunten, hoekschoppen en gele en rode kaarten.  

Hij dient eventueel wel fouten op het scorebord te laten aanpassen. 

Zijn beslissingen zijn onherroepelijk.  

De scheidsrechter moet een speler die zich onsportief of brutaal aanstelt een gele kaart geven of van 

het terrein verwijzen. (zie art. 52 t.e.m. 55) 

De scheidsrechter beslist eigenmachtig over de tijd van de uitvoering van zijn beslissingen. 

Art. 66  Afwezigheid ploeg bij aanvangsuur 

Indien een ploeg afwezig is op het vastgestelde aanvangsuur, moet de scheidsrechter het niet 

aanwezig zijn noteren, dit ten laatste 5 minuten na het vastgestelde aanvangsuur.  

Deze notitie moet gemaakt worden op het wedstrijdblad, met vermelding van het uur. 

De notitie moet door een bestuurslid of de kapitein van de aanwezige club tegengetekend worden. 

De uitslag van de wedstrijd is 5-0 in het voordeel van de aanwezige club.  

Geen enkele klacht zal dienaangaande aangenomen worden. 
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Art. 67 Verslag door scheidsrechter 

De scheidsrechter is verplicht, zo spoedig mogelijk, een schriftelijk en beknopt verslag op te maken 

over gebeurlijke wanordelijkheden of onregelmatigheden die zich voor, tijdens of na de wedstrijd 

zouden voordoen en over te maken aan het onderzoekscomité van de afdeling.  

Art. 68    Betaling van de scheidsrechter 

De thuisclub is verplicht voor aanvang van iedere thuiswedstrijd de scheidsrechter de volledige 

scheidsrechtervergoeding te betalen.   

Dit dient te gebeuren volgens de door het afdelingsbestuur vastgestelde richtlijnen en tarieven. 

Indien de thuisploeg forfait geeft moet de betaling van de scheidsrechter toch gebeuren, en dit zo 

vlug als mogelijk. 

Indien de bezoekende ploeg forfait geeft, moet de thuisploeg de arbiter niet betalen, doch moet deze 

kost gedragen worden door de bezoekende ploeg.  Dit moet zo vlug als mogelijk gebeuren. 

Naast de kost van de arbiter, blijft de forfaitboete voor de forfaitgevende ploeg .  

Indien het forfait minstens 24 uur op voorhand wordt verwittigd, moet de arbiter niet betaald worden. 

De forfaitboete blijft dan wel behouden.  

Deze afmelding moet telefonisch gebeuren, en schriftelijk (mail) bevestigd worden. 

Zie financiële tabel 
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HOOFDSTUK 9. SPELREGELS EN SANCTIES 

Art. 69 Samenvatting regels minivoetbal 

Het minivoetbal is een voetbalspel waarbij door samenspel de bal door het doelvlak in het doel van 

de tegenstrever moet gebracht worden. 

Bij minivoetbal: 

•  mag niemand de bal met de hand spelen 

•  is een sliding-tackle verboden 

•  is er geen buitenspel 

•  is er geen vaste doelman 

•  mag er geen persoonlijk contact zijn met de tegenstrever 

•  is ruw spel verboden. 

Bij minivoetbal mag de voordeelregel worden toegepast. 

1. Aftrap 

Art. 70 Aftrap 

Een opgooi (toss) door de scheidsrechter in aanwezigheid van de twee kapiteins, beslist over de 

ploeg die de aftrap mag nemen. 

De aftrap gebeurt in het midden van het speelveld. Alle spelers moeten zich op hun eigen speelhelft 

bevinden.  

De aftrap moet vooruit genomen worden in de richting van de tegenstrevers.  

De bal is in het spel als hij zijn volledige omtrek, zijnde 50 cm, heeft afgelegd. 

Bij de aftrap moeten de tegenstrevers op minstens 4 meter afstand staan.  

Men kan rechtstreeks scoren vanuit een aftrap. 

Art. 71 Aftrap na doelpunt 

Wanneer een regelmatig doelpunt toegekend wordt moet de ploeg die scoorde zich op zijn eigen 

speelhelft terug opstellen.  

De bal wordt terug in het spel gebracht door de ploeg die het doelpunt heeft geïncasseerd.  

Dit gebeurt door middel van een aftrap, zoals beschreven in artikel 70. 

2. Intrap 

Art. 72 Intrap 

Wanneer de bal langs één van de zijlijnen volledig buiten het terrein gaat, wordt de bal terug in het 

spel gebracht met een intrap.  

Deze intrap wordt toegekend aan de ploeg die niet het laatst de bal heeft getrapt.  

De bal moet volledig stil liggen achter of op de zijlijn, op de plaats waar de bal het terrein heeft 

verlaten.  

Indien de intrap gebeurt van achter de zijlijn moet de bal binnen de 2 meter opnieuw in het speelveld 
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zijn.  

Ingeval deze intrap niet regelmatig gebeurt, dan wordt de intrap hernomen door de tegenstrever.  

Bij de intrap moeten de tegenstrevers op minstens 4 meter van de intrapgever staan.  

Bij intrap kan niet rechtstreeks een doelpunt gemaakt worden. 

3. Doelschop  

Art. 73 Doelschap 

De doelschop (of doeltrap) wordt gegeven als de bal de doellijn volledig heeft overschrijden, zonder 

in het doelvlak te komen. 

Art. 74 Doelschop 

De doelschop wordt genomen van achter de doellijn.  

Bij doelschop moeten de tegenstrevers buiten de strafschopzone staan tot de bal de strafschopzone 

verlaten heeft of tot de bal aangeraakt werd door een medespeler van deze die de doelschop genomen 

heeft.  

In dit laatste geval is het dus niet nodig dat de bal de strafschopzone verlaten heeft. 

Art. 75 Doelschop 

Wanneer bij een doelschop de bal tweemaal na elkaar gespeeld wordt door de doelschopnemer, dan 

dient de doelschop terug hernomen te worden.  

De doelschopnemer wordt hierop attent gemaakt.  

Bij herhaling zal een gele kaart getoond worden. 

Art. 76 Doelschop 

Wanneer bij een doelschop de bal over eigen doellijn door een medespeler van de doelschopnemer 

wordt getrapt, zonder dat de bal de strafschopzone heeft verlaten, wordt een hoekschop aan de 

tegenpartij toegekend. 

4. Hoekschoppen 

Art. 77 Toekennen hoekschop 

Een hoekschop (of corner) wordt toegekend, in het voordeel van de tegenstrever, telkens de bal over 

de doellijn gaat nadat hij laatst door een verdediger werd aangeraakt. 

Art. 78 Geven hoekschop 

De hoekschoppen worden niet onmiddellijk gegeven, doch worden voor elke ploeg opgeteld. 

Bij de vierde hoekschop wordt een hoekschopbal toegekend.  

De bal wordt op het hoekschoppunt gelegd.  

Alle spelers, behalve hij die de hoekschop neemt, moeten zich achter de middellijn doch binnen het 

speelveld opstellen. 
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De speler die de hoekschop neemt, moet een voorzet geven aan een medespeler die buiten het 

strafschopgebied is opgesteld.  

Deze laatste speler moet trachten de bal met het hoofd in het lege en onverdedigde doel te koppen. 

Indien de speler hierin slaagt, wordt een doelpunt aan zijn ploeg toegekend.  

Indien: 

•  de bal de grond raakt voor hij door de speler gekopt wordt 

•  de bal buiten het speelveld gaat, hetzij langs de doellijn hetzij langs de zijlijn 

•  de speler die de bal met het hoofd moet spelen, de lijn van de strafschopzone overschrijdt, alvorens 

de bal door het doelvlak is gegaan 

• de speler met één of beide voeten op of over de strafschoplijn staat op het ogenblik dat de 

hoekschop wordt genomen 

•  de bal zijn uitwerking heeft, zonder de doellijn te overschrijden 

Dan wordt het spel stilgelegd en hernomen met een doelschop. 

Zo nodig zal de speeltijd op het einde van iedere speelhelft worden verlengd om toe te laten de 

hoekschop te nemen.  

Zodra de uitwerking van de hoekschop gekend is, wordt aangenomen dat de speeltijd verstreken is. 

5. Onrechtstreekse en rechtstreekse vrije schop en strafschop 

Art. 79 Onrechtstreekse vrije schop 

Bij een onrechtstreekse vrije schop moet de bal door een tweede speler gespeeld worden vooraleer 

men een geldig doelpunt kan aantekenen. (zie art. 82 – 83 - 86) 

Art. 80 Rechtstreekse vrije schop 

Bij een rechtstreekse vrije schop kan rechtstreeks een geldig doelpunt aangetekend worden. (zie art. 

84 - 85) 

Art. 81 Strafschop 

Een strafschop wordt gegeven vanop het strafschoppunt, naar een onverdedigd doel. (zie art. 84 – 85 

- 86) 

Art. 82 Fouten voor onrechtstreekse vrije schop 

Een speler die opzettelijk: 

•  de bal tracht te spelen op een gevaarlijke wijze zowel voor de tegenstrever als voor zichzelf,  

de voet te hoog heft of te laag de bal met het hoofd speelt in de nabijheid van een tegenstrever 

•  de tegenstrever tracht te beïnvloeden door woorden of gebaren 

•  de tegenstrever belet de bal te spelen (obstructiefout). 

•  zich schuldig maakt aan onwelvoeglijk gedrag  
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•   door woorden of gebaren de beslissing van de scheidsrechter afkeurt of bekritiseert,  

•   een tegenstrever langs achter aanvalt, zonder deze te raken  

Dan wordt dit bestraft met een onrechtstreekse vrije schop. 

Wanneer een speler één van voornoemde fouten begaat in zijn eigen strafschopzone, dan wordt de 

onrechtstreekse vrije schop door de tegenstrever genomen vanop de 5-meterlijn, loodrecht t.o.v. de 

plaats waar de fout gebeurde. 

Art. 83 Bal tegen zoldering 

Wanneer de bal tegen de zoldering getrapt of gekopt wordt, zal een onrechtstreekse vrije schop aan 

de tegenpartij worden toegekend. 

Wanneer dit gebeurt binnen de strafschopzone wordt deze onrechtstreekse vrije schop door de 

tegenstander genomen op de rand van het strafschopgebied, op de kruising met de zijlijn. 

Art. 84 Fouten voor rechtstreekse vrije schop 

Een speler die vrijwillig: 

•  een tegenstrever een trap geeft 

•  een tegenstrever een beentje licht (d.w.z. deze doet struikelen of vallen) 

•  op een tegenstrever springt 

•  een tegenstrever tegenhoudt met de hand of de arm, of door aan diens uitrusting te trekken 

•  een tegenstrever op een gewelddadige of gevaarlijke manier aanvalt 

•  een tegenstrever duwt, slaat of dit tracht te doen 

•  een tegenstrever langs achter aanvalt en hem raakt 

•  de bal speelt met de handen of de armen  

Dan zal dit worden bestraft met een rechtstreekse vrije schop. 

Wanneer een speler één van voornoemde fouten begaat in zijn eigen strafschopgebied, dan zal dit 

met een strafschop worden bestraft. 

Art. 85 Sliding-tackle 

De "sliding-tackle" is bij minivoetbal verboden.  

Deze overtreding wordt met een rechtstreekse vrije schop en een rode kaart bestraft.  

Wanneer deze fout in eigen strafschopgebied wordt begaan, zal dit met een strafschop worden 

bestraft. 
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Art. 86 Vasthouden doel 

Het is verboden tijdens het spel het doel vast te houden, er op te leunen of te steunen.  

Deze overtreding wordt bestraft met een onrechtstreekse vrije schop, te nemen op de kruising van de 

5-meterlijn met de zijlijn. 

Anderzijds wordt het opzettelijk verplaatsen, wegtrekken of omvertrekken van het doel met een 

strafschop bestraft, terwijl de dader door de scheidsrechter met een rode kaart kan bestraft worden. 

Art. 87 Plaatsen van muur 

Bij rechtstreekse of onrechtstreekse vrije schop is het de tegenstrever toegelaten een muur te 

plaatsen. Het is de tegenpartij niet toegelaten zichzelf tussen de muur te plaatsen.  

Tevens moet er een afstand zijn van 4 meter tussen de plaats van de vrije schop en de tegenstrevers. 

Art. 88 Nemen van strafschop 

Bij een strafschop moeten alle spelers zich achter de strafschopnemer opstellen.  

De tegenstrevers bevinden zich op minstens 4 meter van de strafschopgever.  

De bal dient in voorwaartse richting vanaf het strafschoppunt te worden getrapt. 

Bij een strafschop wordt een doelpunt toegekend wanneer de bal, hetzij rechtstreeks, hetzij via één 

der doelpalen of de dwarslat, de doellijn tussen de doelpalen overschrijdt. 

Indien: 

•  de bal naast het doel de doellijn overschrijdt 

• de bal terug in het veld kaatst via de doelpaal of dwarslat zonder de doellijn te hebben overschreden 

•  de bal stilvalt alvorens de doellijn of één der zijlijnen te hebben overschreden  

Dan wordt het spel stilgelegd en hernomen met een doelschop.  

Indien de bal echter langs één der zijlijnen uit het veld gaat, wordt er gewoon met een intrapbal 

hernomen, te nemen door de tegenstrever. 

Zo nodig zal de speeltijd van iedere spelperiode verlengd worden om toe te laten dat de strafschop 

genomen wordt.  

Zodra de uitwerking van de strafschop gekend is, wordt aangenomen dat de speeltijd verstreken is. 
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HOOFDSTUK 10. KLIMMEN - DALEN - KAMPIOENEN EN 

LAUREATEN - TROFEEËN 

Art. 89 Rangschikking 

Per reeks wordt de rangschikking gemaakt door optelling van de punten, per wedstrijd, als volgt : 

•  de winnende ploeg bekomt 3 punten 

•  de verliezende ploeg bekomt geen punten 

•  bij gelijkspel bekomt elke ploeg 1 punt 

Het bestuur beslist jaarlijks over de toekenning van de bekers en hun aantal. 

Art. 90 Sportiviteit 

Het bestuur beslist jaarlijks over de toekenning van de bekers en hun aantal voor de ploeg(en) met de 

grootste sportiviteit.    

Deze verdienste voor de betoonde sportiviteit wordt vastgesteld door een gemiddelde van de 

waardecijfers die door de scheidsrechter na elke wedstrijd worden gegeven.  

Dit gaat zowel op het sportieve als het administratieve gebied. 

Art. 91 Wisselbekers 

Naast de uitgereikte bekers, worden bepaalde wisselbekers ter beschikking gesteld en dit voor de 

duur van één seizoen. 

De clubs die een wisselbeker hebben ontvangen, moeten deze in dezelfde staat waarin zij hem 

ontvangen hebben, inleveren bij de eerste aanvraag.  

Wanneer een beker niet, of in slechte staat wordt teruggegeven zal het bestuur de schade 

eigenmachtig begroten en ten laste van de club leggen.  

Indien een club niet meer aan de volgende competitie deelneemt, moet(-en) de wisselbeker(s) 

onmiddellijk worden terugbezorgd. 

Art. 92 Gelijke punten;  testwedstrijden 

In geval van gelijke punten bij het einde van de competitie, wordt volgende reglementering toegepast 

om de kampioen en eventueel de degraderende ploeg aan te duiden: 

•  het hoogst aantal gewonnen wedstrijden (kampioen) 

•  het minst aantal gewonnen wedstrijden (degraderende ploeg). 

Ingeval in beide voornoemde gevallen het aantal gewonnen wedstrijden gelijk is, wordt een 

testwedstrijd gespeeld. 
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Indien deze testwedstrijd op een gelijkspel eindigt, wordt het sudden death systeem toegepast. Indien 

na twee maal 10 minuten de stand gelijk blijft, zal er tot het geven van vier hoekschoppen worden 

overgegaan.  

Deze hoekschoppen moeten worden gegeven door vijf spelers van elke ploeg, aan te duiden voor het 

nemen van de hoekschoppen.  

Van deze 5 spelers moet één speler worden aangeduid om alle vier de hoekschoppen te trappen, 

terwijl er telkens een andere van de overgebleven spelers zal koppen. 

De hoekschoppen worden om beurt door de beide ploegen genomen. Er zal getost worden bij het 

begin van de eerste reeks hoekschoppen. Bij het begin van een nieuwe reeks is het de andere ploeg 

die begint en zo verder. 

Art. 93 Promoveren en degraderen 

De eerste twee geklasseerde ploegen van een afdeling promoveren verplicht het volgende seizoen 

naar een hogere afdeling.  

De laatste twee geklasseerde ploegen van die afdeling zakken verplicht naar een lagere afdeling.  

Om een goed verloop van de kampioenschappen te waarborgen, kunnen zowel het aantal stijgers als 

dalers per afdeling vermeerderd of verminderd worden. 

Art. 94 Promoveren 

Indien om bepaalde redenen één of meerdere clubs de mogelijkheid gegeven wordt te promoveren, 

zal deze club in aanmerking komen die  

•  het hoogst aantal punten vergaard heeft.  

•  bij eventuele gelijke stand, het hoogst aantal gewonnen wedstrijden.  

•  indien nog gelijk, grootste verschil tussen gemaakte en geïncasseerde doelpunten 

•  indien nog gelijk, het grootste aantal gemaakte doelpunten. 

Art. 95 Vrijwillige degradatie 

Indien een ploeg vrijwillig degradeert, of indien zij reglementair verplicht is te stijgen en dit weigert 

te doen, kan zij in die afdeling geen kampioen spelen en bijgevolg het daaropvolgende seizoen niet 

promoveren.  

Zij komt evenmin in aanmerking voor het behalen van een beker of trofee voor het eindklassement, 

wel voor de sportiviteit. 

Art 95 bis Toevoeging aan art 93 – 94 – 95 

Aanvulling aan de voornoemde artikels 93 – 94 – 95 betreffende promoveren en degraderen 

Het afdelingsbestuur kan afwijken van de voorgaande artikels en de reeksindelingen volgens andere 

criteria bepalen, o.a. volgens de wensen van de clubs bij de inschrijvingen. 

Het afdelingsbestuur heeft nog altijd de uiteindelijke beslissingskracht, waartegen geen beroep 

mogelijk is.  
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HOOFDSTUK 11. ONDERZOEKSCOMITE - KLACHTEN - 

STRAFFEN - BEROEP 

1. Onderzoekscomité  

Art. 96 Onderzoekscomité 

Het onderzoekscomité is onafhankelijk en onpartijdig samengesteld en neemt kennis van de klachten, 

uitsluitingen en verslagen en doet hierover in eer en geweten uitspraak.  

Het onderzoekscomité bestaat uit minstens 3 personen.  

De zittingen van het onderzoekscomité zijn openbaar.  

De betrokken personen dienen steeds tijdig via hun clubsecretaris te worden uitgenodigd zodat zij in 

hun verdediging kunnen voorzien. 

Art. 97 Zittingen onderzoekscomité 

In principe wordt het onderzoekscomité één maal per maand samengeroepen.  

In uitzonderlijke omstandigheden en buiten het seizoen kunnen extra zittingen worden gehouden. 

Art. 98 Behandeling dossiers 

De uitsluiting van een speler (rode kaart) of het verslag opgemaakt door de scheidsrechter, zal door 

het onderzoekscomité besproken worden, al dan niet in aanwezigheid van de betrokkenen.  

De zaalverantwoordelijke is eveneens gemachtigd een verslag op te maken voor feiten die zich om 

en nabij de officiële tafel voordoen. 

De schorsing zal ingaan de speeldag na de zitting van het onderzoekscomité.  

Bij zeer ernstige feiten kan er een onmiddellijke schorsing worden opgelegd. 

Dezelfde regels gelden voor een terreinafgevaardigde of coach die een rode kaart krijgen of waarover 

een verslag wordt opgemaakt. 

De beslissing van het onderzoekscomité zal gemotiveerd en gedetailleerd worden meegedeeld aan de 

clubsecretaris. 

Art. 99 Uitspraken 

Volgende uitspraken kunnen gedaan worden tegenover een persoon (speler, afgevaardigde, 

supporter): 

•  blaam en/of boete 

•  uitsluiting voldoende 

•  een effectieve schorsing 

•  minnelijke schikking voor schorsing 
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Voor een club kunnen volgende sancties genomen worden: 

•  aanbevelingen en/of bindende richtlijnen 

•  blaam 

•  boete 

•  tijdelijke schorsing of definitieve uitsluiting. 

Art. 100 Afwezigheid betrokkenen 

Indien een door het onderzoekscomité uitgenodigde speler niet verschijnt op de dag van zitting, 

wordt de zaak toch behandeld en uitgesproken, behoudens uitdrukkelijk verzoek van betrokkene en 

vooraf aangevraagd. 

Art. 101 Uitspraken => 6 weken 

Een schorsing van zes of meer weken uitgesproken door de afdeling minivoetbal wordt aan de 

afdeling veldvoetbal KAVVV&FEDES meegedeeld.  

Uiteraard is een schorsing van zes of meer weken uitgesproken door de afdeling veldvoetbal ook van 

toepassing in de afdeling minivoetbal. 

De betrokken clubs zullen hiervan tijdig in kennis gesteld worden van zodra de beslissing bekend is. 

De schorsing zal ingaan vanaf de wedstrijd na de kennisgeving.  

Een schorsing van zes of meer weken wordt ook meegedeeld aan de verbonden welke de 

desbetreffende conventie hebben ondertekend. 

2. Klachten 

Art. 102 Klachten opstellen spelers 

Klachten betreffende het opstellen van een niet aangesloten en/of geschorste speler moeten met de 

nodige bewijzen, uiterlijk veertien dagen na de dag van de wedstrijd waarop de klacht betrekking 

heeft worden ingediend. 

Art. 103 Klachten beslissing scheidsrechter 

Tegen de beslissing van een scheidsrechter kan klacht ingediend worden enkel wanneer het 

inbreuken tegen de spelregels betreffen.  

Deze klachten moeten met redenen omkleed binnen de acht dagen na de betrokken wedstrijd worden 

ingediend. 

Art. 104 Indienen van klachten 

Klachten kunnen ingediend worden door de betrokkene(-n) bij een wedstrijd of door iedereen die zijn 

belangen kan aantonen. 

Het indienen van een klacht is onderworpen aan volgende modaliteiten: 

•  per aangetekend schrijven te richten aan de voorzitter van de afdeling minivoetbal.  

Dit aangetekend schrijven mag "per drager" zijn en afgegeven worden aan de zaalverantwoordelijke. 

•  gelijktijdig een waarborg van 25 Euro tegen kwijting te betalen aan de voorzitter of de 
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zaalverantwoordelijke. 

•  de klacht moet ondertekend zijn door één der personen die het inschrijvingsformulier mede 

ondertekenden. Een eventueel betrokken sportbeoefenaar moet steeds mede ondertekenen.  

Art. 105 Borgsom bij klachten 

De borgsom wordt verbeurd verklaard indien de klacht onontvankelijk is of als het onderzoekscomité 

oordeelt dat de klacht ongegrond is.  

Indien de klacht gegrond wordt beoordeeld wordt de waarborg ingeschreven op het credit van de 

club.  

3. Beroep  

Art. 106 Aantekenen beroep 

Tegen de uitspraken van het onderzoekscomité kan beroep aangetekend worden indien nieuwe feiten 

of gezichtspunten kunnen voorgelegd worden die op het ogenblik van de behandeling niet gekend 

waren. 

Er is geen beroep mogelijk indien de speler zich niet heeft aangeboden op het onderzoekscomité, 

zonder één van de leden van het onderzoekscomité hiervan in kennis te hebben gesteld (adres en 

telefoonnummers: zie kalender). 

Art. 107 Samenstelling beroepskommissie 

De beroepskommissie is samengesteld uit drie leden vreemd aan de afdeling, namelijk een voorzitter 

en twee bijzitters.  

Het oordeelt soeverein of het aangetekend beroep kan aanvaard worden.  

Tevens beoordeelt zij of zij voorafgaandelijk de voorzitter van het onderzoekscomité en/of de 

betrokken spelers zal horen. 

Art. 108 Indienen van beroep 

Om ontvankelijk te zijn moet het beroep binnen de veertien dagen na de uitspraak van het 

onderzoekscomité per aangetekend schrijven gezonden worden aan de afdelingsvoorzitter.  

Tevens moet een borg van 60 Euro betaald worden.  

Art. 109 Borg beroep 

Indien het beroep ongegrond blijkt na onderzoek en aldus afgewezen, wordt de borg verbeurd 

verklaard. 

Indien het beroep gegrond wordt verklaard, wordt de waarborg ingeschreven op het credit van de 

club.  
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Art. 110 Opschorting straf 

Het instellen van beroep schort de in eerste aanleg uitgesproken straf op, tenzij betreffende speler een 

onmiddellijke schorsing heeft opgelopen wegens zware inbreuk (bv. handtastelijkheden op de 

scheidsrechter, slagen en verwondingen).  

De eindbeslissing wordt aan de clubsecretaris meegedeeld. 

4. Hoger beroep 

Art. 111 Aantekenen hoger beroep 

De clubs kunnen in hoger beroep gaan bij het Hoofdbestuur tegen alle beslissingen, genomen door 

het bestuur afdeling minivoetbal of het beroepscomité.  

Dit hoger beroep moet schriftelijk per aangetekende brief gebeuren binnen de acht dagen na 

ontvangst der kennisgeving van de beslissing. 

Art. 112 Ontvankelijkheid beroep 

Het hoger beroep is slechts ontvankelijk nadat alle rechtsmiddelen binnen de afdeling zijn uitgeput.  

Art. 113 Behandeling hoger beroep 

Bij de behandeling van de zaak in hoger beroep kunnen maximaal twee leden van de afdeling 

minivoetbal gehoord worden, zonder beslissingsrecht. 

Art. 114 Geen opschorting straf 

De vraag tot hoger beroep schorst de uitvoering van de uitspraken van de afdelingscomités niet.  

Art. 115 Waarborg hoger beroep 

Het beroep is slechts ontvankelijk na betaling van een waarborg, die 125 Euro bedraagt, in handen 

van de afdelingsvoorzitter.  

Dit bedrag moet betaald zijn binnen de acht dagen en wordt verbeurd verklaard indien de klacht niet 

ontvankelijk wordt verklaard of indien de club in het ongelijk wordt gesteld.  

Bij aanvaarding van de klacht wordt de waarborg ingeschreven op het credit van de club. 
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HOOFDSTUK 12. COMMISSIE VAN TOEZICHT  

Art. 116 Commissie van toezicht 

De leden van het hoofdbestuur KAVVV&FEDES, van het bestuur van de afdeling minivoetbal en 

van het onderzoekscomité, die als waarnemers wedstrijden bijwonen, hebben het recht aanbevelingen 

te geven, zowel aan de bestuursleden als aan de scheidsrechter. 

Elk bezoek heeft uiteraard een officieel karakter en kan aanleiding geven tot het opstellen van een 

verslag dat overgemaakt wordt aan de voorzitter van de afdeling minivoetbal, die zal oordelen over 

de procedure die zal gevolgd worden. 

Het spreekt voor zich dat op het terrein gedurende de ganse wedstrijd de scheidsrechter de volledige 

en uitsluitende bevoegdheid heeft. 
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HOOFDSTUK 13. SPORT VLAANDEREN 

Art. 117 Sport Vlaanderen 

De KAVVV&FEDES alsmede de vrij aangesloten clubs behoren tot de Landelijke Georganiseerde 

Sportverenigingen in overeenstemming met de voorschriften vermeld in het decreet van 13 april 

1999. 

De multisportfederatie KAVVV&FEDES is bijgevolg officieel erkend door Sport Vlaanderen. 

De aangesloten clubs kunnen genieten van de voordelen, die aan deze toetreding verbonden zijn, 

anderzijds dienen zij de voorschriften na te leven die vervat zijn in hoger vermeld decreet (medische 

geschiktheidattesten, verzekering, bijdrage, enz.)  

Art. 118  

Niet meer van toepassing 
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HOOFDSTUK 14. NIEUWSBRIEF 

Art. 119 Nieuwsbrief 

Maandelijks verschijnt de nieuwsbrief van KAVVV&FEDES.  

 

Art. 120 Uitslagen / klassementen 

De klassementen worden wekelijks ter beschikking gesteld in de sporthallen. 

Men kan tevens de uitslagen en het klassement raadplegen op de website www.kavvv.be  

De uitslagen van de wedstrijden en de rangschikkingen zijn als de juiste te beschouwen.  

Eventuele vergissingen dienen door de clubs schriftelijk ter kennis gebracht in een tijdspanne van 

veertien dagen vanaf de datum van verschijnen. 

Art. 121 Mededelingen aan clubs 

Het staat het afdelingsbestuur vrij op andere manieren mededelingen aan de clubs over te maken.  

Dit kan gebeuren door versturing hiervan aan het clubsecretariaat of tegen handtekening in één der 

sporthallen. 

Art. 122 Adreswijziging secretaris 

Het is de plicht van het clubbestuur de adreswijziging van secretariaat onmiddellijk mee te delen. 

De secretaris is immers de gemachtigde tussenpersoon tussen de club en het verbond, afdeling 

minivoetbal. 

  

http://www.kavvv.be/
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HOOFDSTUK 15. BESLUIT  

Art. 123 Aansprakelijkheid 

In geen geval kan het KAVVV&FEDES of het bestuur minivoetbal aansprakelijk worden gesteld 

voor gebeurlijke ongevallen. 

Art. 124  

Alle gevallen die door dit reglement niet zouden voorzien zijn, evenals de uitleg van eventuele 

twijfelachtige schikkingen, zullen door het afdelingsbestuur (eventueel in onderling overleg met het 

hoofdbestuur KAVVV&FEDES) behandeld worden. 

Art. 125  

Door deze reglementen zijn gebonden: 

•  de clubs door hun vrij aangegane verbintenis van inschrijving 

•  de leden van deze clubs door hun aansluiting 

•  de scheidsrechters 

Art. 126 Publicaties voor bekendmaking berichten 

Het bestuur beslist welke publicaties gelden als officiële bekendmaking en draagt zorg voor de 

behoorlijke kennisgeving hiervan. 

Onwetendheid in verband met dit reglement of van algemeen ter kennis gebrachte berichten kan 

nooit ingeroepen worden.  

Art. 127 Schriftelijke mededelingen 

Alle schriftelijke mededelingen gedaan door de bevoegde comités zijn eveneens bindend.  

Dit geldt zowel voor clubaangelegenheden als voor zaken betreffende spelers, bestuursleden, 

afgevaardigden en zelfs supporters. 

Art. 128 Akkoord met reglement 

Door het feit van haar deelname aan de competitie en het ondertekenen van een vrij aangegane 

verbintenis van aansluiting, verklaart elke club zich akkoord met dit reglement en verbindt zich tot de 

toepassing ervan. 

Art. 129 Besluit 

 De artikels van dit reglement, na de uitgevoerde herziening, zijn volledig van kracht per 1 september 

2016. 
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Eventuele wijzigingen zullen in voege gaan, in principe en behoudens tegenbericht, vanaf de eerste 

competitiewedstrijd van elk voetbalseizoen en zullen bekend gemaakt worden aan de clubs en de 

leden conform artikel 128. 
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HOOFDSTUK 16. BIJLAGEN 

1. Afdelingsbestuur KAVVV&FEDES – minivoetbal 

De meest recente situatie is steeds terug te vinden in de officiële kalender van het betrokken seizoen 

of op de website van het KAVVV&FEDES – tabblad Minivoetbal Antwerpen 

De situatie per 1 september 2014 is  

Krekels Henri 

Tel 03 887 67 43 

GSM 0475 87 49 66 

E-Mail Henri.Krekels@telenet.be 

Assistentie secretariaat : Francine Van Staeyen 

Voorzitter  

Secretaris 

Zaalverantwoordelijke Eduardus 

Raadslid onderzoekscomité 

Opmaak wedstrijdkalenders 

Financiën 

Celis Rita 

Tel. 03 297 12 90 

GSM : 0497 55 03 31 

E-Mail: jean.mostien@telenet.be 

Zaalverantwoordelijke Mariënborgh 

Raadslid onderzoekscomité 

Willemarck Patrick 

Tel. : 03 216 95 22 

GSM 0499 34 67 77 

E-Mail : Pätrick.Willemarck@skynet.be  

Voorzitter onderzoekscomité 

Verlinden Eddy 

Tel. : 03 455 70 97 

GSM : 0477 54 65 98 

E-Mail: Eddy.Verlinden@telenet.be  

Secretaris onderzoekscomité 

Beheer reglementen 
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2. Financiële tabel 

Voor verschillende overtredingen en administratieve nalatigheden worden boetes opgelegd die, mits 

een beetje oplettendheid en stiptheid kunnen vermeden worden. 

In het reglement wordt dit ook vermeld. 

Hieronder geven we u de bedragen van de verschillende boetes, alsook andere financiële gegevens, 

met vermelding van het betrokken artikel 

Niet aanwezig zijn op algemene vergadering Art. 5 25 eur 

Herinneringsbrief bij onbetaalde kostenafrekening Art. 7 5 eur 

Aangetekende herinneringsbrief bij onbetaalde 

kostenafrekening 

Art. 7 10 eur 

Waarborgsom te betalen door nieuwe clubs en 

waarvan het bedrag steeds moet behouden blijven 

Art. 8 124 eur 

Voorschot voor het volgende seizoen, te betalen in juli Art. 8 372 eur 

Boete bij opstellen niet speelgerechtigde speler Art. 17 

Art. 57 

38 eur 

Boete bij opstellen speler van andere ploeg Art. 18 

Art. 57 

38 eur 

Gele kaarten Art. 52 

Art. 53 

3 eur 

Rode kaarten, verslag Art. 31 

Art. 54 

Art. 55 

Art. 67 

10 eur 

Geen afgevaardigde (of 6de speler voor scorebord) Art. 31 

Art. 34 

7 eur 
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Niet aangesloten persoon als afgevaardigde Art. 31 

Art. 34 

8 eur 

Ontlenen van hesjes Art. 35 5 eur 

Niet conforme spelerskledij Art. 35 5 eur 

Onvolledige nummering op wedstrijdblad Art. 38 4 eur 

Geen nummering of foutieve nummering op 

wedstrijdblad 

Art. 38 7 eur 

Geen armband voor kapitein Art. 47 4 eur 

Geen handtekening van kapitein of afgevaardigde op 

wedstrijdblad 

Art. 49 4 eur 

Geen naam van kapitein of afgevaardigde op 

wedstrijdblad 

Art. 49 4 eur 

Forfait Art. 56 

Art. 58 

50 eur 

Voortijdig verlaten terrein door ganse ploeg Art. 61 38 eur 

Betaling van de scheidsrechter Art. 68 20 eur 

 

 

 


