
 
 

 

Van Competitiezaken 
Datum 9 december 2017 
Onderwerp Overzicht administratieve heffingen (boetes) behorend bij Reglementen van 

Wedstrijden 2018 
 
Inleiding 
Vanuit de verschillende Reglementen van Wedstrijden (RvW) kunnen diverse administratieve heffingen aan een 
vereniging worden opgelegd. In dit document vindt u per reglement een overzicht met de hoogtes van de 
administratieve heffingen voor seizoen 2018. 
 
Administratieve heffingen bij jeugdwedstrijden 
De hoogte van een administratieve heffing bij jeugdwedstrijden is altijd 50% van het bedrag dat voor senioren van 
toepassing is. 
 

Reglement van Wedstrijden DNSL 2018 

Omschrijving heffing Artikel in RvW Senioren – bedrag (EUR) 

Administratief verzuim  15,00 

Niet tijdig aanvragen bondsscheidsrechter voor oefenwedstrijd of 
toernooi tegen een buitenlands team 

2.7 lid c 70,00 

Speelveld wijzigen zonder toestemming 3.2 lid i 5,00 

Teamformulier voor aanvang seizoen niet (tijdig) ingezonden 4.6 lid b 25,00 

Ongerechtigde speelster of coach/trainer 5.1 lid c 50,00 

Terugtrekken team uit competitie 6.6 500,00 

Bat list voor aanvang seizoen niet (tijdig) ingezonden 6.8 lid d 25,00 

Speelveld niet in orde bij aanvang wedstrijd 6.9 lid a 5,00 

Team niet gereed bij aanvang wedstrijd 6.9 lid b 5,00 

Team niet gereed na 15 minuten 6.9 lid b 10,00 

Rapport over niet spelen wedstrijd met opzet, door schuld of door 
overmacht niet (tijdig) ingezonden 

6.11 lid e1 15,00 

Niet spelen wedstrijd met opzet of door schuld (1e keer) 6.11 lid f1 + g 50,00 

Niet spelen wedstrijd met opzet of door schuld (2e keer) 6.11 lid f1 + g 100,00 

Rapport over staken niet (tijdig) ingezonden 6.12 lid e1 15,00 

Staken wedstrijd door schuld 6.12 lid f2 + g 50,00 

Staken wedstrijd door schuld, waarbij sprake is van een bench 
clearing brawl (artikel 6.12 lid a6) (1e keer) 

6.12 lid f2 + g 250,00 

Staken wedstrijd door schuld, waarbij sprake is van een bench 
clearing brawl (artikel 6.12 lid a6) (2e keer) 

6.12 lid f2 + g 1000,00 

Wedstrijdformulier niet tijdig, niet volledig of niet conform regels 
ingevuld en/of ingestuurd 

6.17 lid l 10,00 

Protestformulier niet (tijdig) ingezonden 7.1 lid h 25,00 

Afgewezen of niet-ontvankelijk protest 7.5 lid c 25,00 

Opleidingsvergoeding softbal (per opgeleid jaar) 135,00 

Administratiekosten KNBSB bij opleidingsvergoeding softbal 25,00 

 



 
 

 

Reglement van Wedstrijden Honkbal Topsport 2018 
Omschrijving heffing Artikel in RvW Senioren – bedrag (EUR) 

Administratief verzuim  15,00 

Niet tijdig aanvragen bondsscheidsrechter voor oefenwedstrijd of 
toernooi tegen een buitenlands team 

2.7 lid c 70,00 

Speelveld wijzigen zonder toestemming 3.2 lid i 5,00 

Teamformulier niet (tijdig) ingezonden 4.6 lid f 25,00 

Ongerechtigde speelster of coach/trainer 5.1 lid c 50,00 

Terugtrekken team uit competitie 6.7 lid d 500,00 

Speelveld niet in orde bij aanvang wedstrijd 6.10 lid a 5,00 

Team niet gereed bij aanvang wedstrijd 6.10 lid b 5,00 

Team niet gereed na 15 minuten 6.10 lid b 10,00 

Rapport over niet spelen wedstrijd met opzet, door schuld of door 
overmacht niet (tijdig) inzenden 

6.12 lid e1 15,00 

Niet spelen wedstrijd met opzet of door schuld (1e keer) 6.12 lid f1 + g 50,00 

Niet spelen wedstrijd met opzet of door schuld (2e keer) 6.12 lid f1 + g 100,00 

Rapport over staken niet (tijdig) ingezonden 6.13 lid e1 15,00 

Staken wedstrijd door schuld 6.13 lid f2 + g 50,00 

Staken wedstrijd door schuld, waarbij sprake is van een bench 
clearing brawl (artikel 6.13 lid a6) (1e keer) 

6.13 lid f2 + g 250,00 

Staken wedstrijd door schuld, waarbij sprake is van een bench 
clearing brawl (artikel 6.13 lid a6) (2e keer) 

6.13 lid f2 + g 1000,00 

Wedstrijdformulier niet tijdig, niet volledig of niet conform regels 
ingevuld en/of ingestuurd 

6.18 lid l 10,00 

Protestformulier niet (tijdig) ingezonden 7.1 lid h 25,00 

Afgewezen of niet-ontvankelijk protest 7.5 lid c 25,00 

Opleidingsvergoeding honkbal (per opgeleid jaar) 275,00 

Administratiekosten KNBSB bij opleidingsvergoeding honkbal 25,00 

 
 

Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport 2018 

Omschrijving heffing Artikel in RvW Senioren – 
bedrag (EUR) 

Jeugd – 
bedrag (EUR) 

Administratief verzuim  15,00 7,50 

Niet tijdig aanvragen bondsscheidsrechter voor 
oefenwedstrijd of toernooi tegen een buitenlands team 

2.9 lid c 70,00 35,00 

Speelveld wijzigen zonder toestemming 3.2 lid i 5,00 2,50 

Ongerechtigde speelster of coach/trainer 5.1 lid c 50,00 25,00 

Terugtrekken team uit competitie 6.6 135,00 67,50 

Speelveld niet in orde bij aanvang wedstrijd 6.8 lid a 5,00 2,50 

Team niet gereed bij aanvang wedstrijd 6.8 lid b 5,00 2,50 

Team niet gereed na 15 minuten 6.8 lid b 10,00 5,00 

Rapport over niet spelen wedstrijd met opzet, door schuld of 
door overmacht niet (tijdig) ingezonden 

6.9 lid e1 15,00 7,50 

Niet spelen wedstrijd met opzet of door schuld (1e keer) 6.9 lid f1 + g 50,00 25,00 

Niet spelen wedstrijd met opzet of door schuld (2e keer) 6.9 lid f1 + g 100,00 50,00 

Rapport over staken niet (tijdig) ingezonden 6.10 lid e1 15,00 7,50 

Staken wedstrijd door schuld 6.10 lid f2 + g 50,00 25,00 



 
 

 

Staken wedstrijd door schuld, waarbij sprake is van een bench 
clearing brawl (artikel 6.10 lid a6) 

6.10 lid f2 + g 250,00 125,00 

Wedstrijdformulier niet tijdig, niet volledig of niet conform 
regels ingevuld en/of ingestuurd 

6.17 lid k 10,00 5,00 

Protestformulier niet (tijdig) ingezonden 7.1 lid h 25,00 Nvt 

Afgewezen of niet-ontvankelijk protest 7.5 lid c 25,00 Nvt 

 
 

Overige kosten 2018 

Omschrijving kosten Kosten (EUR) 

Keuring/herkeuring speelveld door Terreincommissie 0,00 

Keuring/herkeuring lichtinstallatie door Terreincommissie op verzoek vereniging  Extern* 

Periodieke herkeuring lichtinstallatie door Terreincommissie  Extern* 

Keuring/herkeuring lichtinstallatie door Terreincommissie op verzoek gemeente of bedrijf   Extern* 
*) Vanwege het ontbreken van een Terreincommissie-lid die in staat is om lichtinstallaties te keuren, moet de eigenaar van de 
lichtinstallatie bij een sportveld een (her)keuring van de lichtinstallatie door een extern, gecertificeerd bedrijf laten uitvoeren 
die een rapportage bij de Terreincommissie aanlevert. 

 
Vragen 
Voor vragen over de administratieve heffingen kunt u contact opnemen met Competitiezaken, 
competitie@knbsb.nl. 
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