
Niet nakomen van de afspraken mbt taken 

 Als je je niet een kwartier voor de wedstrijd meldt wordt een extra taak opgelegd. 

 Als je helemaal niet komt om je taak te doen volgt in ieder geval een schorsing! (Deze 

wedstrijd dien je voor noodgevallen (ondertal, blessures) wel in tenue aanwezig te zijn 

op de bank.) Verdere sancties vind je in het schema verderop in dit stuk. 

 Als je je taak geruild hebt en je vervang(st)er komt niet opdagen dan zijn de gevolgen 

voor diegene die oorspronkelijk voor de taak opgesteld stond. Mocht je vervang(st)er 

aangeven inderdaad schuldig te zijn aan het niet uitvoeren van de taak komen de 

gevolgen uiteraard op zijn/haar bordje terecht. 

 Boetes welke de vereniging ontvangt voor het niet uitvoeren van bondstaken (fluiten 

voor Rayon Noord-Holland) worden verhaald op de veroorzaker! 

 Mochten er dingen misgaan bij het uitvoeren van de taken wordt het lid van de 

gevolgen hiervan daags na de overtreding op de hoogte gesteld per email. 

 In tegenstelling tot eerdere seizoenen waarin geen "officiële" maatregelen werden 

genomen wanneer je je vervoerstaak niet uitvoerde is hierin vanaf het seizoen 

2010/2011 verandering gekomen! Degene die zo vriendelijk is geweest om op het 

laatste moment alsnog te rijden wordt in een volgend boekje een keer ontzien, en de 

verzaker wordt opgesteld om de betreffende keer rijden in te halen, daarnaast wordt je 

voor een extra rijronde ingepland. 

Sancties 

Leeftijdsgroep 1e overtreding 2e overtreding 
niet zorgen voor 

vervoer 

tot en met U22 

- thuiswedstrijd schorsing 

(wel aanwezig in tenue) 

- taak inhalen 

- extra taak 

zie 1e overtreding 

+ stevig gesprek met 

de contactpersoon 

- vervoerstaak 

inhalen 

- extra keer voor 

vervoer zorgen 

Senioren 

- thuiswedstrijd schorsing 

(wel aanwezig in tenue) 

- taak inhalen 

- extra taak 

- zie 1e overtreding 

+ stevig gesprek met 

de contactpersoon 

+ boete van € 30,00 

- niet van 

toepassing 

Zoals hierboven reeds gemeld, wordt er,  indien je je niet uiterlijkeen kwartier voor je taak pas 

meldt bij de zaalleiding ook een extra taak opgelegd! Een schorsing is volbracht indien je 

gedurende de eerstvolgende thuiswedstrijd van je eigen team in tenue op de bank hebt 

gezeten. Dit om in voorkomende gevallen door je coach toch ingezet te kunnen worden. 

(Bijvoorbeeld als staking door ondertal dreigt, er teamgenoten geblesseerd raken oid.) 

Beroep 
Indien je vindt dat je onterecht een sanctie opgelegd hebt gekregen kun je binnen 7 dagen na 

het ontvangen van het bericht, omkleed met redenen bezwaar aantekenen bij je 

contactpersoon. Indien je niet reageert is de sanctie een feit. Als je met je contactpersoon 

niet tot overeenstemming komt kun je bij de beroepscommissie in beroep gaan. 

Uitzonderingen 
De Technische Commissie behoudt zich het recht voor om leden, die zich voor de vereniging 

inzetten in het bestuur, de diverse commissies en/of als trainer/coach te ontzien voor 

bovengenoemde taken. 


