
 
 

 

Van Competitiezaken 
Datum 23 april 2021 
Onderwerp Overzicht administratieve heffingen (boetes) behorend bij Reglement van 

Wedstrijden Verenigingssport 2021 
 
Inleiding 
In dit document vindt u een overzicht met de hoogtes van de administratieve heffingen voor seizoen 2021. De 
heffingen zijn gelijk gebleven aan seizoen 2020. De hoogte van een administratieve heffing bij jeugdwedstrijden is 
altijd 50% van het bedrag dat voor senioren van toepassing is (met uitzondering van de administratieve 
werkzaamheden rondom de opleidingsvergoeding). 
 

Reglement van Wedstrijden Verenigingssport 2021 

Omschrijving heffing Artikel in RvW Senioren – 
bedrag (EUR) 

Jeugd – 
bedrag (EUR) 

Administratief verzuim  15,00 7,50 

Niet tijdig toestemming aanvragen voor oefenwedstrijd of -
toernooi tegen een buitenlands team 

1.2 lid a 70,00 35,00 

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

Teamformulier voor aanvang seizoen niet (tijdig) ingezonden 4.9 lid a 25,00 Nvt 

Teamformulier tijdens seizoen niet (tijdig) ingezonden 
wijziging 

4.9 lid c 25,00 Nvt 

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

Terugtrekken team uit competitie (overige competities) 6.7 lid b 250,00 125,00 

Terugtrekken team uit competitie (Honkbal Hoofdklasse en 
1e klasse) 

6.7 lid c 500,00 Nvt 

Terugtrekken team uit competitie (Fastpitch Softbal Dames 
Hoofdklasse en 1e klasse) 

6.7 lid d 500,00 Nvt 

Bat list voor aanvang seizoen niet (tijdig) ingezonden 6.9 lid b4 25,00 Nvt 

Speelveld niet in orde bij aanvang wedstrijd 6.10 lid a 5,00 2,50 

Team niet gereed bij aanvang wedstrijd 6.10 lid b 5,00 2,50 

Team niet gereed na 15 minuten 6.10 lid b 10,00 5,00 

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

6.11 lid e1 15,00 7,50 

Niet spelen wedstrijd met opzet of door schuld (1e keer) 6.11 lid f1 + g 50,00 25,00 

Niet spelen wedstrijd met opzet of door schuld (2e keer) 6.11 lid f1 + g 100,00 50,00 

Rapport over staken niet (tijdig) ingezonden 6.12 lid f1 15,00 7,50 

Staken wedstrijd door schuld 6.12 lid g2 + h 50,00 25,00 

Staken wedstrijd door schuld, waarbij sprake is van een 
bench clearing brawl (artikel 6.10 lid a6) –> van toepassing 
op alle competities) 

6.12 lid g2 + h 250,00 125,00 

Staken wedstrijd door schuld, waarbij sprake is van een 
bench clearing brawl (artikel 6.10 lid a6) -> alleen van 
toepassing in de Honkbal Hoofdklasse en 1e klasse en de 
Fastpitch Softbal Dames Hoofdklasse en 1e klasse bij een 2e 
overtreding in een seizoen 

6.12 lid g2 + h 1.000,00 Nvt 

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

6.19 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 



 
 

 

Opleidingsvergoeding eerste seizoen 10.1 lid j1 25,00 25,00 

Opleidingsvergoeding voor volgende seizoenen 10.1 lid j1 12.50 12.50 

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