Algemeen Reglement Zaalvoetbalvereniging Uden
Versie: 24 augustus, seizoen 2020/2021
Goedgekeurd ledenvergadering:
Belangrijke gegevens:
De website van de ZVU:
Emailadres van de ZVU:
WhatsApp-nummer van de ZVU:
Facebook-pagina van de ZVU:

www.zvuuden.nl
zvu.uden@gmail.nl
06 21 654 454
fb.me/zvu.uden

Artikel 1: het inschrijven van een team
1.1. Elk (bestaand en nieuw) team dat aan de competitie van de ZVU wenst deel te nemen meldt
zich voor 15 januari 2021 via de website - met gebruikmaking van het aanmeld- en
mutatieformulier - aan.
1.2. Bij de aanmelding dient het getekende inschrijfformulier - gescand als bijlage - toegevoegd te
worden.
1.3. Bij de aanmelding dient een voorschot op het inschrijfgeld te worden betaald; de aanmelding
wordt pas definitief na ontvangst van de betaling van dit voorschot .
1.4. De persoon die het inschrijfformulier ondertekent is gedurende het hele seizoen (financieel)
verantwoordelijk voor de inschrijving en het team en is de contactpersoon van dat team.
Indien de rol van contactpersoon wordt overgedragen aan een andere persoon, dan blijft de
eerste contactpersoon dat seizoen verantwoordelijk voor het team en de financiële
afhandeling totdat er een schriftelijke verklaring is dat de nieuwe contactpersoon alle
(financiële) verantwoordelijkheden voor het lopende seizoen overneemt.
1.5. Bij annulering van de inschrijving nadat de competitie is ingedeeld/vastgesteld, wordt het
voorschotbedrag niet terugbetaald.
1.6. Nieuwe teams, waarvan de spelers niet eerder hebben deelgenomen aan de competitie,
worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met het bestuur.
1.7. Teams kunnen hun voorkeur opgeven voor de speelhal waarin zij (voornamelijk) wensen te
spelen. Met deze voorkeur zal niet altijd rekening gehouden kunnen worden.
Artikel 2: het lidmaatschap / de spelerskaart / de spelerslijst
2.1. De minimale leeftijd van een lid is 16 jaar (het bestuur kan uitzonderingen toestaan).
2.2. Deelname aan de georganiseerde wedstrijden is alleen toegestaan voor leden die
speelgerechtigd zijn, met gebruikmaking van de digitale spelerskaarten.
2.3. Een lid kan zijn: een speler, een coach, een lijnrechter of ieder andere persoon betrokken bij
het team die plaats neemt in de zaal.
2.4. Een nieuw lid meldt zich aan via de website - met gebruikmaking van het aanmeld- en
mutatieformulier. Het is niet toegestaan een aanmelding voor een ander lid te verzorgen. Het
formulier dient volledig en naar waarheid ingevuld te worden.
2.5. Een nieuw lid dient een kopie van één geldig identiteitsbewijs (rijbewijs of paspoort of id-kaart)
en een digitale pasfoto toe te voegen.
2.6. Alle leden die zijn aangemeld bij de ZVU worden ook aangemeld bij de K.N.V.B.
2.7. Een lid is speelgerechtigd zodra de contactpersoon van het team het nieuwe overzicht van de
spelerskaarten ontvangen heeft. De ZVU streeft ernaar om spelers binnen 10 werkdagen
speelgerechtigd te maken.
2.8. Een lid blijft lid van de ZVU totdat de contactpersoon van het team waarvan dit lid deel
uitmaakt, het lid afmeldt via de website - met gebruikmaking van het aanmeld- en
mutatieformulier. Afmeldingen worden verwerkt op 1 mei 2021. Dit betekent dat:
leden die eerder dan 1 mei 2021 afgemeld worden, pas uitgeschreven worden als lid op 1 mei
2021; lidmaatschapskosten zijn verschuldigd tot 1 mei 2021.
voor leden die op of na 1 mei 2021 afgemeld worden, opnieuw lidmaatschapskosten in
rekening worden gebracht; de afmelding wordt vervolgens pas op 1 mei 2022 verwerkt.
2.9. Bestaande leden dienen er zelf voor te zorgen dat hun gegevens up-to-date zijn. Dit betekent
dat:
adreswijzigingen direct doorgegeven dienen te worden via de website - met gebruikmaking
van het aanmeld- en mutatieformulier;
Algemeen Reglement Zaalvoetbalvereniging Uden

versie: 20/21

blz 1 van 7

-

de spelerspas moet zijn voorzien van een goed lijkende digitale pasfoto. Daarbij gelden de
volgende uitgangspunten:
het bestuur kan een lid verzoeken om een nieuwe pasfoto aan te leveren wanneer deze in de
ogen van het bestuur gedateerd is;
het is ook een verantwoordelijkheid van de teams zelf om de pasfoto’s up-to-date te houden;
pasfoto’s kunnen op elk moment via de website - met gebruikmaking van het aanmeld- en
mutatieformulier - aangeleverd worden om de spelerskaart te vernieuwen.
ter controle wordt ruim voor 1 mei 2021 een complete spelerslijst aangeleverd aan de
contactpersoon.
het is de verantwoordelijkheid van het team om vervolgens zelf de eventuele mutaties door te
geven vóór 1 mei 2021.

2.10 Een lid dat een transfer wenst te maken van het ene team naar het andere team kan dit
doorgeven via de website - met gebruikmaking van het aanmeld- en mutatieformulier. Een
transfer maken is alleen mogelijk na afloop van de competitie tot aan de start van de volgende
competitie (exact tot aan de eerste wedstrijd van het team waar de speler voor gespeeld
heeft). Het bestuur kan besluiten om hier een uitzondering op te maken.
Artikel 3: de competitie
3.1. Er zal jaarlijks een competitie gespeeld worden volgens een door het bestuur vastgestelde
indeling in divisies.
3.2. Nieuwe teams worden op basis van speelsterkte ingedeeld. Dit kan zijn in de laagste divisie
maar ook in hogere divisies. Dit kan vastgesteld worden op basis van oefenwedstrijden of op
basis van de achtergrond van de leden (denk aan ervaren zaalvoetballers of veldselectie
spelers etc.).
3.3. Het programma en de standen zijn te raadplegen via de website.
3.4. Teams spelen zoveel mogelijk in de sporthal van hun voorkeur.
3.5. Een promotie/degradatie-regeling wordt vastgesteld door het bestuur en uiterlijk bekend
gemaakt in februari 2022.
Artikel 4: de bekercompetitie en andere losse toernooien
4.1. Het bestuur kan jaarlijks een onderlinge bekercompetitie organiseren.
4.2. Het bestuur kan hierbij afwijken van de regels genoemd in dit reglement.
4.3. Deelname aan bekercompetitie en andere losse toernooien gaat op basis van aanmelding.
Het is niet verplicht om deel te nemen.
4.4. Het is geen verplichting van het bestuur om ieder aangemeld team deel te laten nemen (dit is
geheel afhankelijk van de capaciteit van het toernooi/de bekercompetitie).
Artikel 5: de wedstrijden
5.1. Elk team dient op de vastgestelde aanvangstijd, in de vastgestelde sporthal tot spelen gereed
te zijn.
5.2. Bij niet tijdig gereed zijn, wordt een boete in rekening gebracht.
5.3. Indien een team niet tot spelen van de wedstrijd gereed is en de vastgestelde wedstrijd
vervolgens niet kan worden gespeeld, krijgt dat team een boete.
5.4. Indien dit van belang is voor promotie of degradatie kan de wedstrijd door het bestuur
opnieuw worden vastgesteld. De hieraan verbonden kosten worden in rekening gebracht. Ook
worden 3 winstpunten in mindering gebracht bij het team dat het opnieuw moeten vaststellen
van de wedstrijd heeft veroorzaakt door niet gereed te zijn tot spelen.
5.5. Bij overmacht, te bepalen door het bestuur van de ZVU, kan van het bovenstaande worden
afgeweken.
5.6. De wedstrijden worden gespeeld volgens de K.N.V.B. regels. Het bestuur kan enkele
aanpassingen op deze regels toepassen. Een samenvatting van deze regels wordt
aangeleverd door de ZVU. De volgende regels gelden in elk geval:
- Elke wedstrijd duurt 2 x 22,5 minuten.
- Er wordt gespeeld met een low bounce bal (plofbal).
- De aanvoerder dient herkenbaar te zijn door het dragen van een aanvoerdersband.
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Alle wedstrijden moeten altijd doorgaan ook al is er geen scheidsrechter.
De wedstrijd kan worden gestart als er tenminste 4 spelers aanwezig zijn.
Op de spelersbank mogen alleen teamleden plaatsnemen.

Artikel 6: ruilen, uitval en afzeggen van wedstrijden
Ruilen
6.1. Op eigen initiatief kan een wedstrijd geruild worden.
Hiervoor dient het team dat wenst te ruilen zelf contact op te nemen met de andere bij het
ruilen betrokken teams (de tegenstander en de teams van het tijdstip waarmee geruild wordt);
De ruil moet worden gemeld met een mail naar zvu.uden@gmail.com en in de CC alle
contactpersonen van de bij de ruil betrokken teams;
Afzeggen
6.2. Indien een wedstrijd 7 dagen of langer van te voren afgezegd wordt dan geldt een boete (zie
boetelijst).
Te laat afzeggen
6.3. Indien een wedstrijd 6 dagen of korter van te voren afgezegd wordt dan geldt een hogere
boete (zie boetelijst) en wordt 1 winstpunt in mindering gebracht.
6.4. Het bestuur kan bij een goed gemotiveerde reden besluiten om de boete niet op te leggen.
Dat zal enkel het geval zijn wanneer sprake is van overmacht waarop niet
ingespeeld/geanticipeerd had kunnen worden door het betreffende team.
Niet komen opdagen zonder afzegging
6.5. Wanneer een team niet komt opdagen wordt de boete die zou gelden voor “te laat afzeggen”
(zie boetelijst) verdubbeld.
6.6. Teams die meer dan één keer niet op komen dagen zullen worden uitgenodigd voor een
gesprek met het bestuur. Het bestuur kan besluiten om het team uit de competitie te zetten.
Uitval van wedstrijden
6.6. Ingeval wedstrijden uitvallen, geldt het volgende:
Indien de eerste wedstrijd van de avond vervalt, dan wordt er niets verzet.
Indien een andere wedstrijd vervalt, dan worden de overige wedstrijden allemaal 1 tijdsblok
vervroegd. Dit wordt uiterlijk op de dinsdag voor de wedstrijd bekend gemaakt. De
contactpersonen worden geïnformeerd en daarnaast wordt het nieuwe speelschema van de
betreffende avond in de WhatsApp-groep en op Facebook bekend gemaakt (zijn er geen
wijzigingen, dan wordt er niks bekend gemaakt).
Voorbeeld: stel de wedstrijd van 20:30 uur vervalt, dan wordt de wedstrijd van 21:20 uur verplaatst
naar 20:30 uur en die van 22:10 uur naar 21:20 uur. Er vindt hier geen verder overleg over
plaats.
Indien er een wedstrijd na de dinsdag voor de wedstrijd alsnog vervalt dan blijven de tijden
gehandhaafd en wordt er niets meer gewijzigd. Indien er twee wedstrijden vervallen in één
zaal op één avond dan vindt er wel overleg plaats met de overige teams die wel spelen.
Artikel 7: de scheidsrechters
7.1. In het wedstrijdprogramma is opgenomen wie de scheidsrechter levert.
7.2. Indien in het wedstrijdprogramma “de ZVU” wordt genoemd, dan is er een “officiële ZVU”
scheidsrechter benoemd voor de wedstrijd.
7.3. Indien in het wedstrijdprogramma de naam van een team staat, dan dient dat team een lid
beschikbaar te stellen die scheidsrechter is voor de betreffende wedstrijd. Bij het niet
beschikbaar stellen van een
scheidsrechter geldt een boete (zie
Geen aangewezen ZVU scheidsrechter?
boetelijst).
Het thuisspelende team levert dan de scheidsrechter.
7.4. Officiële ZVU scheidsrechters zijn lid van
de ZVU. Scheidsrechters ontvangen een
gemiddeld maandbedrag gebaseerd op
hun werkzaamheden (voor meer informatie neem contact op met het bestuur).
7.5. Teams die scheidsrechters leveren, ontvangen daarvoor geen vergoeding. Dat is alleen
anders wanneer een team méér dan acht keer (vanaf de 9de keer) een scheidsrechter levert in
één seizoen of ongepland een scheidsrechter levert voor een wedstrijd waar de geplande
scheidsrechter niet is komen opdagen.
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7.6. Iedere teamscheidsrechter krijgt de mogelijkheid om een officiële scheidsrechter te worden
om vervolgens voor vergoeding in aanmerking te komen. Hiervoor gelden de volgende
minimale voorwaarden:
Leeftijd minimaal 16 jaar;
Scheidsrechter voor minimaal 10 speeldagen (van 3 wedstrijden) of,
Scheidsrechter voor minimaal 15 speeldagen (van 3 wedstrijden) of,
Scheidsrechter voor minimaal 20 speeldagen (van 3 wedstrijden);
Uitzondering voor oud scheidrechters: scheidrechter voor minimaal 5 speeldagen, gedurende
een vooraf afgestemde periode.
7.7. Taken en verantwoordelijkheden van de scheidsrechter:
Een scheidrechter is op tijd aanwezig voorafgaande aan de wedstrijd.
De aanvoerders laten digitaal de spelerspassen aan de scheidsrechter zien.
De scheidsrechter leidt de wedstrijd conform de spelregels van de K.N.V.B. & de ZVU (zie
samenvatting spelregels).
De wedstrijd wordt, ongeacht onderbrekingen etc., altijd afgefloten op de eindtijd zoals vooraf
bepaald in het wedstrijdprogramma, zodat de volgende wedstrijd snel kan beginnen.
De scheidsrechter vult onder toezicht van de twee aanvoerders digitaal het uitslagenformulier
in en hij registreert daarop ook de vastgestelde overtredingen en daaraan gekoppelde boetes.
Dit uitslagenformulier is te vinden op de website.
Ingeval beide teams hetzelfde kleur shirt dragen of volgens de scheidsrechter te weinig van
elkaar onderscheidend is, zal het eerstgenoemde team in het programma een voldoende
afwijkend tenue moeten dragen.
Artikel 8: het wedstijdformulier en het uitslagenformulier
8.1. De aanvoerder van het team (of een ander aangewezen persoon van het team) zorgt ervoor
dat uiterlijk 15 minuten vooraf aan de wedstrijd het digitale wedstrijdformulier is ingevuld via
de website.
8.2. In het formulier wordt aangegeven welke leden (op basis van hun spelersnummer op de
spelerspassen) aanwezig zijn in de zaal. Ook wordt aangegeven wie de aanvoerder is. Als
gevolg van de corona-regels, verklaart de aanvoerder dat alle personen gecontroleerd zijn
middels triage onderzoek (het triage-schema is te vinden op de website).
8.3. Indien er een fout is gemaakt kan het wedstrijdformulier opnieuw online ingevuld worden.
8.4. Na de start van de wedstrijd mag er geen wedstrijdformulier meer ingevuld worden.
8.5. Indien er geen wedstrijdformulier aanwezig is of het formulier onjuist wordt ingevuld, is een
boete van toepassing (zie boetelijst).
8.6. Na afloop van de wedstrijd vult de scheidsrechter onder toezicht van de 2 aanvoerders het
uitslagenformulier online in. Let op: dit kan maar één keer en moet dus in één keer goed
gaan.
Let op: het uitslagenformulier is dus een ander formulier dan het wedstrijdformulier! Dit is met
ingang van seizoen 2020 / 2021 gewijzigd!
8.7. Bij een foutief ingevuld uitslagenformulier, wordt er direct een WhatsApp-bericht gestuurd
door scheidrechter/aanvoerder(s)/contactpersonen waarin wordt omschreven wat er fout is
gegaan en wat wel juist is. Op deze manier kan de uitslag handmatig aangepast worden door
het bestuur. Berichten kunnen naar het algemene Whatsapp-nummer gestuurd worden: 06 21
654 454 .
8.8. Indien er geen scheidsrechter aanwezig is, dan zijn beide aanvoerders gezamenlijk
verantwoordelijk dat er een uitslagenformulier wordt ingevuld (zie ook hiervoor onder 7.7).
Online dient de juiste wedstrijd te worden gekozen in het uitslagenformulier en wordt de
uitslag ingevuld. Ook kunnen eventuele boetes/overtredingen ook geregistreerd worden.

Artikel 9: het verlaten van de zaal tijdens de wedstrijd
9.1. Tijdens de wedstrijd mag geen enkel spelend lid de speelzaal verlaten zonder toestemming
van de scheidsrechter. Degene die zonder toestemming de zaal verlaat, mag bij terugkomst
niet meer aan die wedstrijd deelnemen.
9.2. Behoudens bij calamiteiten kan slechts één spelend lid van elk team tegelijk toestemming
krijgen om de zaal te verlaten.
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Artikel 10: de sporthal
10.1. In alle sporthallen worden de aanwijzingen voor het gebruik van de hal, gegeven door de
zaalbeheerders en/of bestuursleden c.q. de door het bestuur gemachtigde personen, stipt
opgevolgd.
10.2. De eerste twee spelende teams van een avond moeten de doelen en de banken plaatsen.
De laatste twee teams van die avond moeten de doelen en de banken opruimen. Zowel het
plaatsen als het opruimen dient te geschieden overeenkomstig de aanwijzingen van de
zaalbeheerder.
10.3. Het is niet toegestaan tijdens een van de wedstrijden in de sportaccommodatie al in te
spelen.
10.4. Alle leden moeten in de sporthallen gebruik maken van sportschoenen, die buiten niet
gedragen zijn en geen zolen hebben die afgeven.
10.5. De teams zijn verplicht bij competitiewedstrijden zelf over voldoende EHBO-materiaal te
beschikken.
10.6. Voor een aangebrachte schade is/zijn de desbetreffende team(s), diens contactpersonen of
leden individueel aansprakelijk.
Artikel 11: schade
11.1. Het bestuur van de ZVU stelt zich niet aansprakelijk voor het verloren gaan van of
beschadigingen van persoonlijke eigendommen van haar leden en/of toeschouwers.
11.2. Het bestuur van de ZVU stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen en dergelijke of de
gevolgen daarvan voor haar leden, voortvloeiend uit wedstrijden, georganiseerd door de ZVU.
Artikel 12: gedrag
12.1. Indien een wedstrijd is gestaakt, wordt aan het team dat schuldig is bevonden voor deze
staking 3 winstpunten in mindering gebracht en wordt een boete opgelegd (zie boetelijst).
12.2. Indien er sprake is van het definitief uit de zaal sturen van (een) speler(s), coach(es) en/ of
lijnrechter(s), het staken van wedstrijd(en) of andere plaatsgevonden onregelmatigheden,
maakt de scheidsrechter een rapport op. De aanvoerders van beide teams moeten in dat
geval ook een strafformulier invullen. Wanneer geen strafformulier ingeleverd wordt, kan dat
invloed hebben op de strafmaat.
12.3. De teams en de scheidsrechter moeten gebruik maken van de door het bestuur beschikbaar
gestelde strafformulieren en deze binnen drie dagen - volledig en naar waarheid ingevuld en
ondertekend - in te leveren per mail.
12.4. Geweldpleging (molestaties) en dergelijke worden direct gemeld bij de tuchtcommissie van
de K.N.V.B. De eventuele daardoor ontstane extra kosten die door de K.N.V.B. in rekening
worden gebracht, worden aan het betreffende team doorbelast.
12.5. Wanneer een spelend lid, coach, lijnrechter of scheidsrechter zich in de wedstrijd één of
meer keer misdraagt, dan kan de betrokkene uitgenodigd worden voor een correctie-gesprek
met een delegatie van het bestuur. Misdragingen worden aan het bestuur gerapporteerd met
gebruikmaking van strafrapporten van de scheidsrechter of waarnemingen van derden die
aan het bestuur worden gerapporteerd, Mocht het betreffende lid zich na dit correctie-gesprek
opnieuw misdragen, dan is het bestuur bevoegd het lid uit te sluiten van verdere deelname
aan de competitie dan wel het lid te schorsen.

Artikel 13: strafzaken
13.1. Indien aan een wedstrijd een niet-speelgerechtigd lid heeft deelgenomen, dan volgt een
boete (zie boetelijst). Ook worden 3 winstpunten in mindering gebracht. Het lid dat die de
overtreding heeft begaan (dus niet-speelgerechtigd toch heeft deelgenomen), wordt
onvoorwaardelijk voor twee wedstrijden geschorst.
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13.2. Strafzaken worden behandeld door een onafhankelijke strafcommissie. De strafcommissie
wordt jaarlijks aan het begin van het seizoen samengesteld (of zo snel mogelijk na de start
van het seizoen) De strafcommissie bestaat uit tenminste twee leden van de ZVU. Beroep en
mondelinge behandeling in strafzaken is niet mogelijk. Bij geweldpleging (molestatie) en/of
andere gewelddadigheden kunnen leden door het bestuur van de ZVU worden geroyeerd.
13.3. Totdat de uitspraak van de strafcommissie is gedaan of er een besluit door het bestuur is
genomen mag het geschorste lid niet deelnemen aan een activiteiten georganiseerd door de
ZVU. 13.4. Hangende de behandeling van de strafzaak bij de K.N.V.B. is een lid c.q. zijn de
leden ook geschorst.
Artikel 14: de boetelijst
B

Geen aanvoerdersband

€5.00

C

Geen reserveshirt keeper

€5.00

D

Geen spelerskaarten kunnen tonen

€5.00

E

Geen wedstrijdformulier ingevuld vooraf

€5.00

F

Niet tijdig aanvangen wedstrijd

€5.00

G

Niet opkomen dagen team

€60.00

H

Strafmaatregel per geval

€20.00

I

Te weinig spelers

€12.00

J

Niet tijdig betalen rekening (per week)

€7.00

K

Verzetten wedstrijd op eigen verzoek

€15.00

L

Verzetten wedstrijd op eigen verzoek binnen 6 dagen

€30.00

S

Niet leveren scheidsrechter (= niet opkomen dagen team)

€50.00

O

Overige boetes

X

Niet naleven corona regels / bijhebben desinfectiemiddel
Ongepland een scheidsrechter leveren (of meer als 8x een scheidsrechter
leveren)

Z

€50.00
-€15.00

Artikel 15: de overige regels
15.1. Toernooien georganiseerd door een ZVU-team, dienen van tevoren aan het ZVU-bestuur
schriftelijk gemeld te worden.
15.2. Elk lid van de ZVU onderkent de statuten en reglementen van de ZVU en dient zich daaraan
te houden.
15.3. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de ZVU.
15.4. De ZVU beschikt over een privacy reglement waarin omschreven is hoe omgegaan wordt
met persoonsgegevens
Artikel 16: contact
16.1. Voor de volgende zaken wordt via de website gebruikgemaakt van het aanmeld- en
mutatieformulier:
Het aanmelden van een nieuw lid;
Een adreswijziging van een lid;
Het afmelden van een lid;
Het vervangen van pasfoto’s;
Een spelerstransfer;
Het inschrijven van een nieuw team;
Een inschrijving van een bestaand team voor een volgend seizoen.
16.2. Voor overige zaken wordt contact opgenomen op per mail of WhatsApp.
Let op: er kan niet gebeld worden naar het WhatsApp nummer!
Email:
zvu.uden@gmail.com
Telefoonnummer:
06 21 654 454

Algemeen Reglement Zaalvoetbalvereniging Uden

versie: 20/21

blz 6 van 7

16.3. Indien telefonisch contact gewenst is, dan kan per email of WhatsApp een terugbelverzoek
worden achterlaten.
Artikel 17 Extra Corona maatregelen seizoen 2020/2021
17.1. De aanvoerder is de corona- verantwoordelijke van het team. De aanvoerder is
verantwoordelijk voor het naleven van de corona-regels gedurende de gehele aanwezigheid
van leden in de sporthal.
17.2. Alle aanwezige leden moeten op het wedstrijdformulier vermeld staan. Op het
wedstrijdformulier wordt de gezondheidstriage vastgelegd.
17.3.Ieder team heeft na de wedstrijd de mogelijkheid om plaats te nemen in de kantine. Indien dit
betekent dat de 1,5 meter niet meer geborgd kan worden, dan moeten de langst zittende
teams vertrekken. Wanneer een team de kantine wilt betreden dan meldt dit team zich eerst
(dat wil zeggen één lid) bij de kantinebeheerder met de mededeling dat het team de kantine
wil betreden met het x-aantal personen. De kantinebeheerder beslist op welk moment de
kantine betreden kan worden. De kantine doet net als in de horeca het verzoek je te
registreren.
17.4. De doelstelling is dat ieder team tenminste tot 60 minuten na afloop van de wedstrijd in de
kantine kan plaats nemen. Hoe dan ook moet iedere beslissing van de kantinebeheerder
nageleefd te worden.
17.6. In alle zalen zijn geen toeschouwers op de tribune/balkon toegestaan.
17.7. Houdt er rekening mee dat toeschouwers die geen lid zijn van de ZVU als eerste de
accommodatie moeten verlaten als er te veel mensen binnen zijn.
17.8. Behalve tijdens het sporten geldt de 1,5 meter afstand-regel. Ieder lid dient er dus voor te
zorgen dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden buiten de wedstrijd om, dus ook in de
kleedkamers en ook bij het douchen.
17.9. Tijdens de wedstrijd zitten er maximaal 3 leden op de bank en 1 lid als coach/lijnrechter
langs de lijn. Raak geen andere voorwerpen aan.
17.10. Leden die zich niet aan het omkleden zijn of niet aan het douchen zijn, mogen niet
aanwezig zijn in de kleedkamer (behalve om toegang te krijgen tot de zaal).
17.11. De aanvoerder is ook verantwoordelijk dat direct na de wedstrijd:
De zitplaatsen op de bank worden gedesinfecteerd;
De doelpalen worden gedesinfecteerd;
Na afloop in de kleedkamer de zitplaatsen en deurklinken worden gedesinfecteerd;
Zweet en lichaamsvocht wat ergens terecht komt verwijderd wordt;
Voor het niet meenemen van desinfectie-middel in de zaal geldt een boete van 50 euro (zie
boetelijst).
17.12 Een opgelegde boete door handhavers wordt verhaald op het betreffende team.

Algemeen Reglement Zaalvoetbalvereniging Uden
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