
Boetereglement v.v. Harambee – Seizoen 2016-2017 
 

Nevobo Boetes Wedstrijdreglement 3.1 

Artikelnr. Omschrijving Boete 2e keer Voor wie 

3.1.3.6 Een team terugtrekken uit de competitie vanaf 1 juli tot en met 30 september 25% van het inschrijfgeld  Vereniging 

3.1.3.6 Een team terugtrekken uit de competitie op 1 oktober of later 100% van het inschrijfgeld  Vereniging 

3.1.11.1b Goedgekeurde aanvraag van een wijziging van de speeldatum, speeltijd of speelzaal €10,-  Vereniging 

3.1.11.5a Afmelden van een wedstrijd door de vereniging €50,- €100,- Team 

3.1.11.5a Het niet dan wel niet volledig opkomen van een team €50,- €100,- Team 

3.1.11.6a Een team is zestien minuten vóór de vastgestelde aanvangstijd niet in de speelzaal aanwezig €5,-  Team 

3.1.11.6a Een team heeft zestien minuten vóór de vastgestelde aanvangstijd de spelerskaarten niet beschikbaar gesteld voor invulling op het wedstrijdformulier en voor 
de controle door de scheidsrechter (als bedoeld in artikel 3.1.9.6 van de nationale Nevobo reglementen) 

€5,-  Team 

3.1.11.6b Een team heeft onvoldoende spelers speelklaar in het veld op de vastgestelde aanvangstijd en de scheidsrechter kan de wedstrijd niet beginnen €10,-  Team 

3.1.11.6c Een team heeft tien minuten na de vastgestelde aanvangstijd nog onvoldoende spelers in het veld staan €50,- €100,- Team 

3.1.11.7a Een team weigert, na hiertoe door de scheidsrechter te zijn gesommeerd, op het aangegeven tijdstip te beginnen met de wedstrijd €10,-  Team 

3.1.11.7b Een team weigert, na hiertoe door de scheidsrechter te zijn gesommeerd, tien minuten na het aangegeven tijdstip te beginnen met de wedstrijd €50,- €100,- Team 

3.1.11.8 Een team verlaat vóór het einde van de wedstrijd zonder toestemming van de scheidsrechter het speelveld €25,- €50,- Team 

3.1.11.9 De scheidsrechter staakt de wedstrijd wegens wangedrag van één of meer deelnemers en indien een door de strafvervolgingcommissie aangeboden transactie 
is geaccepteerd of de strafcommissie heeft vastgesteld dat de wedstrijd terecht door de scheidsrechter is gestaakt 

€25,-  Team 

3.1.11.10a De vereniging wijzigt zonder toestemming van de organisator maar met kennisgeving aan het bezoekende team en de scheidsrechter(s) de vastgestelde 
speeldatum, de aanvangstijd of de speelzaal van een wedstrijd 

€5,-  Vereniging 

3.1.11.10b De vereniging wijzigt zonder toestemming van de organisator en zonder kennisgeving aan het bezoekende team en de scheidsrechter(s) de vastgestelde 
speeldatum, de aanvangstijd of de speelzaal van een wedstrijd 

€10,-  Vereniging 

3.1.11.11 Deelname van een ongerechtigde speler aan een wedstrijd €50,-  Team 

3.1.11.14a Het speelveld is zestien minuten vóór de vastgestelde aanvangstijd niet beschikbaar of speelklaar €5,-  Vereniging 

3.1.11.14b Het speelveld is tien minuten na de vastgestelde aanvangstijd niet beschikbaar of speelklaar €10,-  Vereniging 

3.1.11.15a Het onjuist of niet uniform gekleed zijn €5,- €10,- Team 

3.1.11.15b Het niet of niet op tijd beschikbaar stellen van het wedstrijdformulier €5,- €10,- Vereniging 

3.1.11.15c Het onvolledig of niet juist invullen van het wedstrijdformulier €5,- €10,- Vereniging 

3.1.11.15d Het niet op tijd versturen van het wedstrijdformulier €5,- €10,- Vereniging 

3.1.11.15e Het niet of te laat doorgeven van de wedstrijdgegevens van een gespeelde wedstrijd €5,- €10,- Vereniging 

3.1.11.15f Het niet of niet tijdig beschikbaar stellen van (een in artikel 3.1.8.3 van de nationale Nevobo reglementen genoemde) official, per afwezige official €5,- €10,- Vereniging 

3.1.11.15g Het deelnemen aan een wedstrijd zonder geldige spelerskaart €5,- €10,- Team 

3.1.11.15h Het niet op tijd of onjuist beschikbaar stellen van de teamsamenstelling (als bedoeld in artikel 3.1.4.1 van de nationale Nevobo reglementen) €5,- €10,- Vereniging 

 

Inschrijfvoorwaarden VolleybalACADEMIE – Arbitrateopleidingen 
Artikelnr. Omschrijving Boete Voor wie 

 Afmelden of niet op komen dagen bij een VS3-scheidsrechtersopleiding zonder aannemelijke argumentatie €130,- Persoon 

 

  

Boetereglement Faciliteitenkaarten Universiteit Twente 
Artikelnr. Omschrijving Boete 2e keer 3e keer 4e keer Voor wie 

3a Het niet in bezit zijn van een UnionCard of CampusCard bij digitale controle door de Student Union €10,- €30,-1   Persoon 

3a Het niet betaald hebben van de verenigingsheffing bij digitale controle door de Student Union €5,- €20,- €50,- €70,- Persoon 

 
1 Ook dient de UnionCard door de desbetreffende persoon betaalt te worden aan de vereniging 

Boetelijst Harambee 
Artikelnr. Omschrijving Boete Voor wie 

 Opzeggen van het lidmaatschap na 31 augustus en voor 31 december Halfjaarlijkse Contributie betreffende lid Persoon 

 Onbedoeld gebruik van ballen (op toernooien/anders) zonder toestemming van het bestuur €25,- Team 

 Ongewenst balgebruik (trappen tegen ballen e.d.) €25,- Persoon 

 Kwijtraken van een bal (z.s.m. melden, na 2 maanden nog steeds kwijt volgen sancties) Dagwaarde bal + €10,- Team 

 Kwijtraken wedstrijdshirt €40,- Team 

 Laten liggen van een barbon (bij 1e en 2e herinnering) Rekeningbedrag + €5,- Team 

 Laten liggen van een barbon (bij 3e herinnering) Rekeningbedrag + €5,-  
+ 25% van het Rekeningbedrag 

Team 

 Het niet aangemeld zijn als lid van v.v. Harambee in het DMS-systeem van de Student Union ten tijde van een DMS-controle. €75,- Persoon 


