Huisregels Zaalvoetbal
Vereniging Rotterdamse
Studenten
Algemene regels
-

De contributie bedraagt 75 euro per jaar (40 euro bij een half jaar) voor studenten en 95 euro per jaar
(50 bij een half jaar) voor niet-studenten. RS bekostigt hiervan één jaar lang contributie aan de KNVB,
de zaalhuur en de trainingen. Daarnaast dient ieder lid een sportkaart aan te schaffen om de zaal te
kunnen betreden.

-

Bij het niet betalen van de contributie zal de digitale spelerspas van de desbetreffende speler worden
geblokkeerd totdat de contributie is voldaan daarnaast kan er eventueel een boete (max 10€) voor
laat betalen worden opgelegd. Indien na meerdere herinneringen de contributie niet is overgemaakt,
zal het lid worden uitgeschreven.

-

Ieder team is verantwoordelijk voor zijn eigen tenues en materiaal.

-

Aantal spelers bij een zaalvoetbalwedstrijd: min. 3 en max. 12 spelers

-

Bij het annuleren van wedstrijden (bijvoorbeeld door een tekort aan spelers), moet dit minimaal
veertien dagen voor aanvang van de wedstrijddag worden gemeld bij de secretaris. Voor de
annulering wordt € 50,- bij het team in rekening gebracht door de KNVB.

-

Bij niet of te laat op komen dagen wordt door de KNVB een boete in rekening gebracht van € 100,- bij
het desbetreffende team.

Materiaal
-

Ieder team is verantwoordelijk voor zijn eigen tenues, deze kunnen ze via RS aankopen en zullen dan
ook eigendom zijn van het team.

Bijdrage aan de club
-

Ieder team van Rotterdamse Studenten dient min. 2 en max. 6 keer per jaar een wedstrijd van een
lager team te fluiten. Het team zal zelf iemand aanwijzen, bij het niet komen opdagen wordt een
boete van € 35,- in rekening gebracht.

-

Iedere eerste jaar lid van ZVV RS zal worden gevraagd een bijdrage te leveren aan de club. Een
bijdrage kan zijn meehelpen met evenementen van Erasmus Sport (Erasmus Ronde, Wielerronde, etc.)
of meehelpen met toernooien van Rotterdamse Studenten. Dit zal minimaal één maand voorafgaand
aan het event bekend worden gemaakt.

-

Tijdens ieder event van zowel RS als Erasmus Sport worden vier leden ingedeeld. Wanneer zij niet
kunnen dienen zij zelf vervanging te regelen, anders volstaat een boete van €35,-.

Voorbereiding wedstrijd
-

Zorg dat je minimaal 15 minuten voorafgaand aan de wedstrijd aanwezig is. Als je verhinderd bent,
meldt dit tijdig bij jouw aanvoerder.

-

Als jouw team spelers tekort komt laat de aanvoerder dan bij andere teams vervangers regelen. Op de
website van RS staat het wedstrijdschema zodat je weet welke teams je kunt benaderen. Dit kan per
telefoon of via de Facebook pagina van RS. De contactgegevens van de captains wordt verstrekt door
RS, op aanvraag. Wanneer dit niet lukt dan minimaal één dag van tevoren doorgeven aan de
secretaris door een Whatsapp-bericht, zodat nog iemand kan zoeken.

-

Zorg dat het digitale wedstrijdformulier op tijd is ingevuld, zodat de wedstrijd tijdig kan worden
aangevangen.

Gedurende de wedstrijd
-

Zorg dat je op de hoogte bent van de spelregels. Deze spelregels zijn te vinden op de website van de
KNVB en worden jaarlijks meegezonden naar de aanvoerders.

-

RS is een nette vereniging; er wordt dan ook van je verwacht dat je hier naar handelt. Dat betekend
respect voor elkaar, voor de tegenstander en voor de scheidsrechter. Wanneer wangedrag
geconstateerd wordt zal diegene worden aangesproken. Indien dit gedrag niet veranderd, zal de
persoon in kwestie van de club worden verbannen.

-

Boetes die tijdens de wedstrijd door kaarten of wangedrag verkregen worden zijn voor de rekening
van de individuele speler of het gehele team (boete voor een directe rode kaart is bijvoorbeeld €20,-).

Na de wedstrijd
-

Ruim eventuele rommel zoals lege bidons en flesjes op.

-

Zorg dat de administratie bij de scheidsrechter na de wedstrijd op orde is, de aanvoerder is hiervoor
verantwoordelijk.

-

Als wordt geconstateerd dat de wedstrijd uitslag niet goed is doorgevoerd, meldt dit dan bij de
secretaris.

Trainingen
-

Trainingstijden worden wekelijks via de Facebook van RS duidelijk gemaakt.

-

Trainingen zijn alleen toegankelijk voor RS wedstrijdleden. Externe leden kunnen zich inschrijven als
trainingslid, na betaling van €30.

-

Zorg dat je minimaal 10 minuten voorafgaand aan de training aanwezig bent.

-

Er is altijd een bestuurslid aanwezig, die zorgt dat er voldoende ballen en hesjes zijn.

-

Het bestuurslid bepaalt de regels (speeltijd, het doorwisselen van de teams etc.) afhankelijk van het
aantal trainingsleden.

-

Bij conflict zal de bestuurder oplossend optreden en dient hiernaar geluisterd te worden.

-

Ruim eventuele rommel zoals lege bidons en flesjes op, na de training.

