Boeteregeling SV Kampong Hockey per 21 juni 2017

Begripsbepalingen
Kampong Hockey:
Bestuur:
KNHB:
Verenigingsjaar:
Speler:

Sportvereniging Kampong Hockey, gevestigd te Utrecht.
Bestuur van SV Kampong Hockey.
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.
1 augustus tot en met 31 juli.
Natuurlijk persoon, die als lid van Kampong Hockey aan
(competitie)wedstrijden deelneemt.

Inleiding
Als uitvloeisel van diverse reglementen is de KNHB (inclusief haar District Midden-Nederland)
bevoegd om Kampong Hockey en haar individuele spelers boetes op te leggen en administratiekosten
in rekening te brengen. Deze bedragen worden periodiek via verzamelfacturen doorbelast.
De boeteregeling van SV Kampong Hockey heeft als doel de boetes en administratiekosten door de
‘veroorzaker’ te laten betalen en, in het verlengde daarvan, het bevorderen van positieve
bewustwording bij teams en individuele spelers ten aanzien van de consequenties van wangedrag en
administratieve nalatigheid.

Uitgangspunten
1. Boetes worden aan een team doorberekend in die gevallen waarin duidelijk vast staat dat het zelf
in gebreke is gebleven.
2. Voor seniorenteams geldt, dat de aanvoerder verantwoordelijkheid draagt voor het team. Voor
jeugdteams ligt deze verantwoordelijkheid bij de coach en eventueel manager.
3. Spelers zijn verantwoordelijk voor het eigen gedrag. Boetes en administratiekosten voor
individuele spelers worden aan de speler zelf doorbelast. Indien gegevens ontbreken, is de
aanvoerder (seniorenhockey) dan wel coach/manager (jeugdhockey) verantwoordelijk.

Nadere uitwerking voor seniorenteams
1. Boetes en administratiekosten gelijk aan of hoger dan € 40,- per incident worden direct aan teams
doorberekend, zoals in de volgende voorbeelden:
• Het team komt te laat of niet opdagen, ondanks correcte aankondiging via de gebruikelijke
kanalen (websites www.knhb.nl, www.kamponghockey.nl, Kampong-app);
• Een wedstrijd is gestaakt wegens wangedrag van (spelers van) het team;
• Een wedstrijd is gestaakt omdat het team tijdens de wedstrijd van het veld is gegaan en de
wedstrijd niet meer wilde uitspelen;
• Het team heeft een niet-speelgerechtigde speler (conform bondsreglement KNHB) opgesteld;
• Het team wordt door het bestuur na het begin van de competitie om disciplinaire redenen
teruggetrokken;
• Het team heeft verzaakt of heeft onbevoegde scheidsrechters laten fluiten bij de ‘fluitwedstrijd’
waarvoor het team was aangewezen.
2. Boetes en administratiekosten lager dan € 40,- per incident worden door de wedstrijdsecretaris
bijgehouden. Bij overschrijving in een verenigingsjaar van de drempel van € 40,- aan boetes en
administratiekosten wordt deze som aan het team doorbelast. Deze kleinere boetes en
administratiekosten spelen voornamelijk bij het onjuist of niet tijdig afronden van het digitale
wedstrijdformulier.

3. Alle boetes en administratiekosten die door de KNHB in rekening worden gebracht als sanctie
tegen individuele spelers, worden direct persoonlijk doorbelast. Indien de gegevens ontbreken om
deze doorbelasting te realiseren, zullen de kosten in rekening worden gebracht bij de aanvoerder.
Voorbeelden van individuele sancties:
• Misdragingen van individuele spelers tijdens of rondom wedstrijden;
• Administratiekosten voor reglementaire oplegging van een schorsing van een individuele
spelers na een derde gele kaart of een rode kaart.
4. Boetes en administratiekosten, die zijn opgelegd buiten de schuld van het team of spelers, worden
niet in rekening gebracht. Een voorbeeld hiervan is dat het team niet aanwezig is, omdat het
onjuist is geïnformeerd over juiste speeldatum of -tijdstip.
Nadere uitwerking voor juniorenteams
Alle boetes en administratiekosten die door de KNHB in rekening worden gebracht als sanctie tegen
individuele spelers, worden direct persoonlijk doorbelast. Voorbeelden van individuele sancties:
• Misdragingen van individuele spelers tijdens of rondom wedstrijden;
• Administratiekosten voor reglementaire oplegging van een schorsing van een individuele spelers
na een derde gele kaart of een rode kaart.

