Huishoudelijk reglement

Noot: laatste wijziging vastgesteld in de alg. ledenvergadering van 12 april 2016
(oorspronkelijke ingangsdatum: 24 augustus 1981)
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A. Algemeen
1. Aanvraag tot toelating van leden kan alleen geschieden in een teamverband van minimaal negen
actieve zaalvoetballers.
2. Een zaalvoetbalteam dat het lidmaatschap van de z.v.v. W.A.C. Gemert (verder: W.A.C.) wenst
te verkrijgen, moet daartoe een schriftelijk verzoek indienen bij de secretaris. Deze plaatst dan de
naam van het team op volgorde van binnenkomst op de bij hem berustende enige officiële
aanmeldingslijst. Toelating tot de W.A.C. geschiedt dan volgens de aanmeldingslijst. Het bestuur
van de W.A.C. kan te allen tijde aan dit lidmaatschap andere voorwaarden verbinden dan die
welke al gespecificeerd staan in de officiële Statuten en in dit Huishoudelijk Reglement.
3. Naast actieve leden van een zaalvoetbalteam en scheidsrechters kent de W.A.C. ook leden die bij de
aangesloten teams een bepaalde, voor de W.A.C. relevante functie bekleden en als zodanig officieel
bij de secretaris van de W.A.C. zijn aangemeld als behorende bij een zaalvoetbalteam. Onder
relevante functies wordt in dit verband verstaan: officiële W.A.C.-afgevaardigde, grensrechter,
scheidsrechter of coach.
Te allen tijde beslist het bestuur van de W.A.C. over het al of niet als lid/leden toelaten van deze
personen en kan zij dispensatie verlenen ten aanzien van Statuten 4.1 en Huishoudelijk Reglement
artikel 5, waarin bepalingen staan die gelden voor de categorie speelgerechtigde actieve leden van
de W.A.C.
4. Alle personen, die als actieve zaalvoetballer lid zijn van een zaalvoetbalteam en/of daarin een
officiële relevante en bij het bestuur van de W.A.C. aangemelde en geaccepteerde functie bekleden,
dienen ten aanzien van het zaalvoetbal amateur te zijn en minimaal de leeftijd van 16 jaar te hebben.
a. Speelgerechtigd als actieve voetballer in het verband van een zaalvoetbalteam dat lid is van
de W.A.C., zijn mannen en vrouwen van 16 jaar en ouder die woonachtig zijn in de gemeente
Gemert-Bakel en/of daar economisch aan zijn gebonden.
b. Behalve deze speelgerechtigde actieve spelers mogen er per lidteam maximaal drie mannen
en/of vrouwen worden ingeschreven voor de categorie actieve spelers, die niet aan de
hierboven gestelde bepaling van woonachtig zijn in en/of economisch gebonden zijn aan de
gemeente Gemert-Bakel, hoeven te voldoen;
c.

Ten aanzien van leden die alleen economisch gebonden zijn aan de gemeente Gemert-Bakel
en in de loop van een seizoen van werkkring naar buiten deze gemeente veranderen, geldt
dat zij alleen het lopende seizoen mogen blijven uitvoetballen, als door hun verandering van
werkkring het aantal buitendorpse voetballers boven het gestelde maximum van drie, dat per
lidteam ingeschreven mag zijn, komt;

d. Ten aanzien van leden die alleen woonachtig zijn in de gemeente Gemert-Bakel en in de
loop van het seizoen verhuizen naar buiten de gemeente, geldt dat zij alleen dat lopende
seizoen mogen blijven uitvoetballen, als door hun verhuizing het aantal buitendorpse
voetballers boven het gestelde maximum van drie, dat per lidteam ingeschreven mag zijn,
komt;
e. Speelgerechtigde actieve spelers als bedoeld in lid b, zullen als zij 5 jaar of langer
aanééngesloten zijn ingeschreven bij de W.A.C., beschouwd worden als waren zij een
speelgerechtigde speler als bedoeld in lid a;
f.

Speelgerechtigde actieve spelers als bedoeld in lid c en d, zullen als zij 5 jaar of langer
aanééngesloten zijn ingeschreven bij de W.A.C., beschouwd worden als waren zij een
speelgerechtigde speler als bedoeld in lid a;
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5. Niet speelgerechtigd zijn:
 Personen die niet voldaan hebben aan hun financiële verplichtingen aan de W.A.C. of
aan het zaalvoetbalteam waarvoor zij eerder binnen W.A.C.-verband uitkwamen;


Spelers die door herhaaldelijk wangedrag of om enige andere valide reden door het
bestuur van de W.A.C. officieel niet speelgerechtigd zijn verklaard.

6. Het is geen enkele speler, onder geen enkele voorwaarde toegestaan om tijdens de lopende
competitie over te gaan naar een ander team binnen W.A.C.-verband.

B. Verplichtingen van een zaalvoetbalteam
Ieder bij de W.A.C. ingeschreven zaalvoetbalteam is verplicht:
a. de Statuten, reglementen en alle genomen beslissingen na te leven;
b. de belangen van de W.A.C. niet te schaden;
c. desgevraagd aan het bestuur alsmede aan straf- en/of beroepscommissie van de W.A.C.
volledige en juiste informatie en inlichtingen en opgaven te verstrekken, zowel mondeling als
schriftelijk;
d. alle betalingen binnen W.A.C.-verband aan het bestuur alleen tegen de afgifte van een
kwitantie te doen;
e. diegenen die door het bestuur van de W.A.C. geroyeerd zijn, onmiddellijk uit te sluiten van
elk soort lidmaatschap en van alle mogelijke soorten activiteiten binnen het verband van de
W.A.C.;
f. diegenen die door het bestuur en/of de strafcommissie en/of de beroepscommissie van de
W.A.C. zijn geschorst, uit te sluiten van het deelnemen aan wedstrijden en/of van het
vervullen van de functie(s) , waarvoor de schorsing is opgelegd;
g. een of meer spelers, gekozen in een vertegenwoordigend team of in de selectie van de
W.A.C. gelegenheid te geven om aan de training daarvoor deel te nemen. (of een team
vertegenwoordigend is of een selectie wordt bepaald door het bestuur en/of door het bestuur
aangestelde personen);
h. zich in zijn totaliteit aansprakelijk te stellen en te houden voor alle door haar in W.A.C.verband aangegane en/of opgelegde financiële verplichtingen;
i. alle aan haar opgelegde boetes binnen de daartoe gestelde termijn te voldoen aan de
penningmeester van de W.A.C.;
j. tijdig het inschrijfgeld en evt. andere contributies te voldoen bij de penningmeester en/of
andere, door het bestuur daartoe gemachtigde personen.

C. Inschrijving zaalvoetbalteam
1. De opgave voor het zaalvoetbal moet geschieden in teamverband, waarbij het aantal actieve
zaalvoetballers in zo’n team minimaal negen moet zijn; er is geen maximum gesteld.
Alle (inschrijf-)formulieren voor nieuwe spelers/teams moeten vóór de door het bestuur vastgestelde
datum ingeleverd zijn bij de secretaris en daarbij moet ook de eerste helft van het inschrijfgeld
betaald worden.
De inschrijfformulieren voor (nieuwe) spelers moeten door de desbetreffende spelers zelf
ondertekend zijn. Het bestuur kan zaalvoetbalteams en/of individuele leden die zich niet aan deze
bepaling(en) gehouden hebben, voor een periode van 1-3 jaar als niet speelgerechtigd verklaren
en/of een nader (door het bestuur) te bepalen boete opleggen voor elke “schending” van deze
bepalingen en/of zo’n team/individuele leden royeren.
Nieuwe spelers kunnen gedurende een seizoen t/m uiterlijk 31 december worden aangemeld voor
het betreffende seizoen. Indien is voldaan aan alle eisen t.a.v. het inleveren van formulieren alsmede
aan de bijbehorende financiële verplichtingen, zal worden overgegaan tot aanmaak en uitreiking van
een spelerskaart. Pas wanneer betrokkene in het bezit is van een geldige spelerskaart, is hij
speelgerechtigd.
Voor alle op bovengenoemde wijze aan te melden spelers gelden natuurlijk voor hun al of niet
speelgerechtigd zijn, de in artikel A.5. gestelde beperkingen op pagina 3.
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2. Het lidmaatschap van een zaalvoetbalteam aangesloten bij de W.A.C. eindigt:
a. door schriftelijke opzegging door eigen team aan het bestuur van de W.A.C. vóór aanvang
van de volgende competitie, met inachtneming van een opzegtermijn van 9 weken;
b. door royement;
c. door opzegging namens de W.A.C. wanneer een team dat lid is van de W.A.C. heeft
opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de Statuten (en in het
Huishoudelijk Reglement) gesteld, te voldoen, wanneer een team zijn verplichtingen
jegens de vereniging W.A.C. niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de W.A.C. in de
personen van het bestuur, niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Verplichtingen van een lid (natuurlijk persoon):
a. de Statuten, reglementen en alle genomen beslissingen na te leven;
b. de belangen van de W.A.C. niet te schaden;
c. desgevraagd aan het bestuur volledige en juiste informatie, inlichtingen en opgaven te
verstrekken, zowel mondeling als schriftelijk;
d. zich aansprakelijk te stellen en te houden voor alle door hem en zijn team in W.A.C.-verband
aangegane en/of opgelegde financiële verplichtingen;
e. zich vóór, tijdens en na zaalvoetbalwedstrijden in W.A.C.-verband behoorlijk te gedragen;
f. akkoord te gaan met het feit dat hij volledig in elk opzicht voor eigen verantwoordelijkheid en
risico deelneemt aan het bedrijven van zaalvoetbal binnen W.A.C.-verband.
4. Het lidmaatschap van een lid natuurlijk persoon aangesloten bij de W.A.C. eindigt, behalve al in het
geval van beëindiging van het lidmaatschap van een team (zie artikel C2 op pagina 4 en Statuten
artikel 7), door:
a. overlijden;
b. royement, uitgesproken door het bestuur van de W.A.C. Behoudens in geval van overlijden wordt
het lidmaatschap van een gewezen lid natuurlijk persoon geacht voort te duren, zolang hij niet
heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen t.o.v. zijn gewezen voetbalteam of het bestuur van
de W.A.C.; gedurende deze periode kan het betreffende lid natuurlijk persoon echter geen
rechten uitoefenen.
5. Het is een lid natuurlijk persoon van een zaalvoetbalteam, vallend onder de categorie
speelgerechtigde spelers, toegestaan om gelijktijdig aan een andere zaalvoetbalcompetitie mee te
doen, mits dit niet gebeurt op de speelavonden waarop de zaalvoetbalwedstrijden binnen W.A.C.verband plaatsvinden. Wordt geconstateerd (door personen van het bestuur of daartoe door het
bestuur gemachtigde personen) dat deze regel wordt overtreden, dan volgt beboeten en/of schorsen
en/of royeren van de betreffende speler(s).

D. Boetebepalingen en strafmaatregelen
1. Wanneer een team een niet-speelgerechtigde speler toch opstelt, wordt een boete van € 110,00
geheven (zegge: honderdtien euro), heeft het in overtreding zijnde team de wedstrijd met 5-0
verloren en worden er 3 winstpunten in mindering gebracht; de niet-speelgerechtigde speler wordt
voor de lopende competitie van verdere deelname uitgesloten; bij herhaling van deze overtreding kan
het bestuur het desbetreffende team uitsluiten en/of royeren. Elk team moet voor elke wedstrijd de
spelerskaarten van spelers en begeleiders inleveren bij de scheidsrechter/tijdwaarnemer.
2. Protesten tegen het meespelen van niet-speelgerechtigde spelers, moeten op dezelfde speelavond
kenbaar gemaakt worden aan de scheidsrechter en/of tijdwaarnemer, die ervan een aantekening
maakt op het wedstrijdformulier, of dit direct meldt aan het bestuur. Protesten achteraf worden niet in
behandeling genomen.
3. Als er sprake is van een hoofdelijke boeteverdeling blijven de grensrechter en de coach buiten
beschouwing.
4. Bij het niet opkomen van een team (er wordt 5 minuten gewacht) volgt een boete van € 110,00
(zegge: honderdtien euro) én het niet opgekomen team heeft de geplande wedstrijd met 5-0 verloren
én er worden 3 winstpunten in mindering gebracht bij datzelfde team; bij een tweede keer niet
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opkomen in hetzelfde competitiejaar, wordt dat team van verdere deelname uitgesloten en
beboet met € 220,00 (zegge tweehonderdtwintig euro). Alle voorgaande uitslagen vervallen
hierbij.

5. Bij herhaling van deze overtreding in de eerstvolgende competities kan het bestuur
desbetreffende team(s) of personen royeren. Onder niet opkomen van een team wordt óók
verstaan het met te weinig speelgerechtigde spelers opkomen (zie spelregelreglement); deze situatie
kan ook ontstaan wanneer bij het niet of niet tijdig aanwezig zijn (2 minuten wachttijd) van de
grensrechter, op bevel van de scheidsrechter één van de spelers als zodanig moet gaan functioneren
net zolang tot de echte grensrechter aanwezig is en er dan te weinig spelers zijn. Eventuele
vervangers moeten mensen zijn die als actieve speler, grensrechter, coach, scheidsrechter, officiële
W.A.C.-afgevaardigde of bestuurslid van een W.A.C.-zaalvoetbalteam officieel zijn ingeschreven bij
de W.A.C.
6. De tuchtrechtspraak (straf en beroep) is binnen de W.A.C. geregeld in het Tuchtreglement, waarnaar
op deze plaats wordt verwezen.
7. Indien een speler binnen één seizoen meerdere malen een tijdstraf krijgt opgelegd, leidt dit in de
volgende gevallen automatisch tot oplegging van onvoorwaardelijke schorsing voor de duur van één
wedstrijd:
• Bij het bereiken van 10 minuten straftijd (gele en/of groen kaarten)
• Daaropvolgend bij elke 3 minuten (13, 16, 19, 22 enz.)
N.b. Deze maatregel staat los van het in artikel D6 op pagina 5 bedoelde Tuchtreglement. Hiertegen
bestaat dan ook geen beroepsmogelijkheid.
De verzamelde tijdstraffen worden na afloop van een seizoen kwijtgescholden. Een eventueel nog
openstaande straf naar aanleiding van de laatste wedstrijd van het vorige seizoen wordt wel
meegenomen naar het eerstvolgende seizoen waarin betrokkene speelt.
Administratie van de opgelegde straffen in een seizoen vindt plaats door de competitieleider van de
WAC. Oplegging van een automatische schorsing wordt minimaal 72 uur voor aanvang van de
eerstvolgende wedstrijd van betrokken speler d.m.v. een app en/of mail aan de officiële
afgevaardigde van de vereniging van betrokkene gemeld.
8. Protesten tegen beslissingen van de scheidsrechter worden, uitgezonderd hetgeen hierover in het in
artikel D6 op pagina 5 bedoelde Tuchtreglement is geregeld, onder geen enkele voorwaarde in
behandeling genomen. Klachten over het totale functioneren van scheidsrechters kunnen schriftelijk
medegedeeld worden aan het bestuur en dat zal –indien het bestuur dat nodig acht- één en ander
bespreken met de betrokken scheidsrechter(s). Inhoud en eventuele consequenties van dat gesprek
blijven een zaak van het bestuur en betrokken scheidsrechter(s), waarover alleen het bestuur
gemachtigd is officiële mededelingen te doen.
9. Elk team moet op straffe van een boete van € 25,00 (zegge: vijfentwintig euro) zorgen voor een
lijnrechter, die in het bezit is van een spelers- of coachkaart. Een lijnrechter is speelgerechtigd indien
hij in het bezit is van een spelerskaart van een bij de WAC aangesloten vereniging.
10. Als coach kunnen alleen fungeren mensen die binnen de W.A.C. officieel staan ingeschreven als lid
van de W.A.C., behorende tot de categorie speelgerechtigde actieve leden of de categorie van dit
reglement artikel A3.
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E. (Buitengewone) vergaderingen
1. Behalve de twee normale jaarlijkse vergaderingen kunnen door de leden buitengewone
vergaderingen worden uitgeschreven, indien tenminste 2/3 van het aantal teams, na
handtekeningen van de door hen gevolmachtigde afgevaardigden, het bestuur hierom schriftelijk
heeft verzocht. Binnen 4 weken moet zo’n vergadering dan worden gehouden. Elk lid-team kan
zelf te allen tijde een plaatsvervanger benoemen voor haar afvaardiging (gevolmachtigden).
2. Toegang tot de vergaderingen hebben alle leden van de W.A.C.; Gerechtigd tot het deelnemen aan
de beraadslagingen en tot stemmen alleen de officiële (gevolmachtigde) afgevaardigde van een lidzaalvoetbalteam, wiens naam vóór elke vergadering bekend moet zijn bij de secretaris (of diens
vervanger) van het bestuur van de W.A.C. Een gevolmachtigde afgevaardigde dient te allen tijde lid
te zijn van het betreffende lid-zaalvoetbalteam.
3. Voor de stemprocedures op de vergaderingen, zie de statuten artikel 20.1-9.
4. De door de W.A.C. officieel aangestelde scheidsrechters hebben, voorzover zij al geen lid zijn van
een bij de W.A.C. aangesloten team en voor dat team als afgevaardigde optreden, als groep of als
individuen geen stemrecht en hebben ook niet het recht deel te nemen aan de beraadslagingen (voor
hen geldt dus hetzelfde als voor alle niet afgevaardigden leden van de W.A.C. die op de
vergaderingen komen).
5. Geschorste leden hebben geen toegang tot de vergaderingen (een geschorste afgevaardigde dient
dus voor een officiële vervanger (gevolmachtigde) te zorgen).
6. Afmeldingen voor de vergaderingen van de W.A.C. dienen schriftelijk óf per e-mail plaats te vinden bij
de secretaris van de W.A.C. Een afmelding dient tenminste 3 dagen voorafgaand aan de betreffende
vergadering door de secretaris te zijn ontvangen. Bij niet (tijdig) afmelden wordt een boete van €
25,00 (zegge: vijfentwintig euro) opgelegd.
7. Voor de afwezige teams op de vergaderingen geldt dat zij het eens zijn met alle genomen
beslissingen.

F. Competitiezaken
8. De sponsor heeft niet het recht om te bepalen of een team al dan niet verder deelneemt aan het
zaalvoetbal in W.A.C.-verband, maar dit wordt bepaald door de vergadering van de leden van dat
team, die als actieve spelers staan ingeschreven bij de W.A.C.. In elk geval blijft de uiteindelijke
beslissing over deelname van een team aan de competitie aan het bestuur van de W.A.C., dat in
geval van conflict tussen sponsor en team of tussen spelers van het team onderling, te allen tijde kan
bemiddelen en eventuele consequenties van genomen beslissingen of gedane handelingen kan
toelichten.
9. Het bestuur van de W.A.C. deelt de competitie(s) in en wijst de wedstrijden toe aan de
scheidsrechters/tijdwaarnemers. Namens het bestuur heeft de competitieleider alleen, in deze alle
volmachten om naar eigen inzicht eventuele veranderingen aan te brengen, die dan ook dienen te
worden opgevolgd.
10. Vastgestelde wedstrijden kunnen alleen verzet worden als aan alle drie de volgende voorwaarden is
voldaan:
a. de tegenstander alsmede eventuele andere betrokken verenigingen moet(en) er schriftelijk
mee akkoord gaan;
b. het bestuur, in de persoon van de competitieleider, moet ermee akkoord gaan;
c. er moet zaalruimte zijn.

pagina 6 van 7

G. Erelidmaatschap
Erelid is degene die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt en op
voordracht van het bestuur, door de algemene ledenvergadering met tenminste 2/3 van de
uitgebrachte stemmen, ook als zodanig is benoemd.

H. Kampioenschap/degradatie/reglement beker
1.
Kampioenschap.
De stand op de ranglijst is bepalend voor het team dat zich na de laatste competitiewedstrijd kampioen
mag noemen. Bij een gelijk aantal punten geldt eerst het onderlinge resultaat* tussen de in punten gelijk
geëindigde teams. Is dit ook gelijk dan is het doelsaldo beslissend (doelpunten vóór minus doelpunten
tegen). Als dit ook gelijk is, dan is het totaal aantal doelpunten vóór bepalend. Is dit ook gelijk dan volgt
pas een beslissingswedstrijd.
De kampioenen uit de 1e en 2e klasse promoveren rechtstreeks naar de hoofd- resp. 1e klasse.
* Met onderling resultaat wordt bedoeld: winst, verlies of een gelijk spel. Dus wanneer beide
wedstrijden in de competitie door hetzelfde team zijn gewonnen is dat team dus kampioen. Maar
wanneer ieder gelijk geëindigd team in de competitie 1 wedstrijd heeft gewonnen –onafhankelijk
van de uitslag van deze beide wedstrijden- óf wanneer beide wedstrijden gelijk zijn geëindigd, dan
is het onderling resultaat dus gelijk.
2.
Degradatie.
De onderste teams uit de hoofd- en 1e klasse degraderen rechtstreeks naar de 1e- resp. 2e klasse. Bij
gelijk eindigen geldt dezelfde regeling als bij de kampioenschappen.
3.
Stand op de ranglijst.
Behoudens de eerste en laatste plaats, worden de overige plaatsen in de eindrangschikking bij een gelijk
puntenaantal, bepaald door het doelsaldo (=aantal doelpunten voor – aantal doelpunten tegen).

4.
Reglement beker.
De wedstrijden in de POULE duren 1 x 35 minuten, ZONDER wisseling van speelhelft. Tijdens de
poulewedstrijden zullen na iedere wedstrijd door ieder team 3 penalty’s worden genomen welke van
belang kunnen zijn voor een beslissing. De thuisspelende teams beginnen altijd met het nemen van
strafschoppen. De nummers 1 van elke poule gaan door naar de “grote” beker. De beste 8 nummers 2
spelen een beslissingswedstrijd voor 4 plaatsen “grote” en 4 plaatsen “kleine” beker. Slechtste nummers
2 en de 4 beste nummers 3 naar kleine beker. De overige 8 spelen om de laatste 4 plaatsen in de “kleine”
beker. Bij gelijk eindigen in de poule telt:
1. Onderling resultaat
2. Doelsaldo (voor minus tegen)
3. De meest gescoorde doelpunten
4. Resultaat penalty’s (onderling)
5. Resultaat penalty’s (poule)
6. Tijdstraffen, 2 minuten/5 minuten
7. Sportiviteit
8. Loting
Beslissingswedstrijden na de poulewedstrijden wordt volgens het knock-out-systeem gespeeld. Deze
wedstrijden duren 1 x 35 minuten. Bij gelijke stand géén verlenging, maar strafschoppen zoals
beschreven in hoofdstuk 16 van de Regionale spelregels.

I. Tot slot
1. In alle zaken die niet vermeld staan in dit Huishoudelijk Reglement zal zonodig het bestuur van de
W.A.C. een beslissing nemen.
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