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A) AANSLUITING

versie 01/06/2021

2021-2022

1. Jaarlijkse bedragen tot inschrijving : worden voor elk seizoen opnieuw bepaald.
Er dient een voorschot betaald te worden van € 900 VÓÓR 01 JULI 2021
op het rekeningnummer van de Liga Kampenhout : BE83 7506 7064 3715 .
Waar dient die € 900 voor ?
* Voor circa 28 wedstrijden per jaar per ploeg :
Zaalhuur per wedstrijd = € 6
x 28 =
Vergoeding scheidsrechter = € 12
x 28 =
Drank voor de scheidsrechter = € 1,2 x 28 =

€ 168
€ 336
€ 33,60

* Administratie :

€ 70

* Verzekering : € 12 per speler x bvb 15 spelers =
(niet-actief lid : € 10)

€ 180

Totaal als voorbeeld : € 787,60

2. Aansluiting bij de Liga Kampenhout
- Alle personen die een zaalvoetbalploeg willen vormen , kunnen aansluiten bij de
zaalvoetbalcompetitie van de Liga Kampenhout .
- Uw aansluiting bij de Liga Kampenhout is definitief bij ontvangst van het voorschot en
het inschrijvingsformulier van uw club . U kan een inschrijvingsformulier bekomen via
de website www.liga-kampenhout.be of bij Francis (francishoovelts@gmail.com) .
- Bij de aansluiting dient men tenminste over 10 actieve leden (spelers) te beschikken.
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B) LICENTIES
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(= inschrijving spelers)

Licentieaanvragen
* Elke nieuwe speler dient een spelersblad in te vullen. Deze spelersbladen kunnen
bekomen worden op de website (www.ligakampenhout.be) of bij Francis
(francishoovelts@gmail.com) .
* Uw licentieaanvraag is geldig als aan volgende criteria voldaan is:
1) Alle rubrieken zijn netjes en leesbaar ingevuld (dus ook clubnaam)
(Nieuwe clubs krijgen later hun stamnummer).
Enkel datum van aansluiting en licentienummer moet u niet invullen
(zijn voorbehouden aan het bestuur)
2) Handtekening van de nieuwe speler .
(Als de speler nog geen 18 is, dan is ondertekening door een voogd noodzakelijk).
3) Handtekening van een ploegverantwoordelijke .
Indien aan één van hoger vermelde punten niet voldaan is, zal de licentieaanvraag niet
kunnen worden verwerkt. De speler zal dus niet speelgerechtigd zijn .
* Het ingevulde formulier voor een nieuwe speler wordt ingescand en doorgestuurd
naar francishoovelts@gmail.com . Wie dit niet kan , verwittigt Francis .
* De spelerslijsten liggen onderaan in de box met de wedstrijdbladen in de zaalwacht .
Enkel en alléén spelers die op deze lijsten staan , zijn ingeschreven en verzekerd
en dus speelgerechtigd .
D.w.z. dat ploegen die spelers opstellen die niet op deze lijst staan ,
automatisch hun wedstrijd verliezen met Forfaitcijfers 5-0.
* Licentieaanvragen (dus nieuwe spelers) zullen aanvaard worden tot en met 28 (29)
februari van het lopende seizoen .
* Een speler kan maar in 1 ploeg van de Liga Kampenhout ingeschreven zijn .
Na het einde van het zaalvoetbalseizoen mag een speler zich laten inschrijven
in een andere ploeg van de Liga Kampenhout voor het volgende seizoen .
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C) AFREKENING + BOETES
1. Afrekening (aan het einde van het seizoen):
Alle door de liga gemaakte kosten worden per ploeg verrekend, rekening houdend met
het reeds betaalde voorschot en eventuele overdrachten van het vorige seizoen
(vb. voor kosten die na de afrekening voor de specifieke ploeg nog zijn binnengekomen).
Op het einde van het seizoen zal een afrekening gemaakt worden ter vereffening van de
openstaande schuld of teruggave (inclusief additionele aansluiting van spelers, eventuele
boetes en scheidsrechtersvergoedingen ).
2) Boetes (zie kader bij artikel G)
*

Algemeen forfait

€ 300,00

D) BETALINGEN
Alle betalingen worden gestort op rekeningnummer BE83 7506 7064 3715 van de Liga
Kampenhout en als mededeling steeds uw clubnaam en stamnummer vermelden.

E) VERZEKERING
Alle spelers van de Liga Kampenhout zijn verzekerd bij de GezinsSportFederatie
Gezinssport Vlaanderen .
Ongevalsformulieren liggen onderaan in de box met de wedstrijdbladen .
Volledig ingevulde formulieren dienen binnengebracht te worden zo snel mogelijk na het
ongeval in de cafetaria of bij Francis .
De formulieren zullen zo snel mogelijk opgestuurd worden naar de verzekeraar door Francis.
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F) COMPETITIE
1. Speeldagen
a) Alle wedstrijden van de Liga Kampenhout worden gespeeld in de sporthal van
Kampenhout , Zeypestraat 26 en duren 2 x 25 minuten .
b) Er wordt gespeeld op volgende dagen en uren :
dinsdag om 22 uur
vrijdag om 20 , 21 uur en 22 uur (om de 14 dagen)
woensdag om 21 en 22 uur zaterdag om 18 , 19 , 20 , 21 en 22 uur
2. Wedstrijden
* De competitie in het seizoen 2021-2022 wordt gespeeld met heenwedstrijden .
De manier van verdeling zal gecommuniceerd worden naar de ploegen van zodra
het aantal ploegen gekend is .
Indien er genoeg ploegen zijn om in twee reeksen te spelen (min 18) , zullen de
ploegen evenredig verdeeld worden volgens de competitie van het jaar ervoor .
* Het klassement zal worden bepaald door de volgende criteria en in deze volgorde :
1) punten
2) gewonnen wedstrijden
3) doelpuntensaldo
4) onderlinge duels.
* Alle spelers vermeld op het wedstrijdblad met een rugnummer , geven een geldig
identiteitsbewijs af aan de scheidsrechter.
Geldige identiteitsbewijzen zijn

- identiteitskaart
- geldig rijbewijs
- geldig vervangend bewijs van identiteit met foto
(bij verlies of diefstal van identiteitskaart)

Nota : Ploegen die spelers opstellen zonder een geldig identiteitsbewijs, zullen
automatisch hun wedstrijd verliezen met FF 5-0 en een forfaitboete .
3. Bekerwedstrijden : zal later bepaald en gecommuniceerd worden .
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G) FORFAIT en andere boetes
1. Er wordt een forfaitscore opgetekend voor de ploeg :
a) die op het vastgestelde uur niet opdaagt.
b) waarvan er een onvoldoende aantal spelers (minder dan 4) aanwezig zijn om een
normaal wedstrijdverloop te garanderen.
c) die een speler opstelt die geen geldig identiteitsbewijs kan voorleggen vóór het einde
van de wedstrijd.
d) die een speler opstelt die geen licentienummer heeft en dus niet vermeld staat op de
licentielijst.
e) die een speler van een andere ploeg opstelt .
2. Indien het om een algemeen forfait gaat, d.w.z. indien een ploeg in de loop van de Competitie
onvoorwaardelijk stopt, wordt er als volgt gehandeld :
- Alle wedstrijden (en uitslagen) worden geannuleerd.
- Indien er een algemeen forfait valt in de terugronde zullen de ploegen blijven spelen in hun
reeds bepaalde poule.
3. Kader van de boetes en sancties
- Forfaitboetes
WS wordt afgebeld
(afgemaild)

boete

ref wordt betaald
(€ 12 van de
tegenstander
inclusief)

zaalhuur
(€ 6 van de
tegenstander
inclusief)

drank ref
(€ 1,20 van de
tegenstander
inclusief)

totaal

minder dan een week vóór de
wedstrijd (= forfait)
VOOR ELKE AFWEZIGE
PLOEG (zonder verwittiging)

€ 11,60

€ 24

€ 12

€ 2,40

€ 50

€ 21,60

€ 24

€ 12

€ 2,40

€ 60

DUS :Match gaat niet door :
De benadeelde ploeg betaalt dan niets voor de ref , zijn drank en ook niets voor de zaalhuur.
a) Match werd afgebeld (afgemaild) wegens te weinig spelers : boete € 50
b) Een ploeg is afwezig zonder verwittiging (of met te weinig spelers) : boete € 60
N.B. Verplaatsen wedstrijd
Een wedstrijd kan pas verplaatst worden als ze minstens een week op voorhand
aangevraagd wordt aan Francis .
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Overige boetes
OMSCHRIJVING
blad te laat bij ref
gele kaart
rode kaart
kapitein komt niet tekenen na de wedstrijd
tijdens de WS niet genoeg spelers (max 2)
opstellen niet-gelicentieerde speler
WS gestaakt door incidenten
ref bespuwen (op of niet),ref slaan/duwen
vechten tijdens de wedstrijd
alle andere gevallen

BOETE
€
10
10
20
10
30
30
30
100
100
?

STRAF
/
/
1 tot 4 matchen niet spelen
/
verlies van de match met FF
verlies van de match met FF
verlies van de match met FF
half jaar tot 3 jaar niet spelen
?
?

BEPAALD
DOOR
/
/
tuchtcommissie
/
/
/
tuchtcommissie
tuchtcommissie
tuchtcommissie
tuchtcommissie

Al deze boetes zullen afgerekend worden op het einde van het seizoen .

H) SCHEIDSRECHTERS
1) Documenten .
- Vóór de wedstrijd schrijft iemand van elke club de rugnummers van de deelnemende
spelers op het wedstrijdblad en schrijft er K bij bij de kapitein en D bij de doelman .
- De lijst van de spelers staat reeds op het wedstrijdblad .
- Elke persoon (speler, afgevaardigde, niet-actief lid) die op het wedstrijdblad staat,
legt zijn identiteitskaart (of een ander geldig identiteitsbewijs) bij het wedstrijdblad.
Noot: De scheidsrechter heeft ongeveer 10 minuten nodig om het wedstrijdblad aan te
vullen en de identiteitsbewijzen te controleren met de spelerslijst.
De wedstrijdbladen en identiteitsbewijzen moeten daarom tijdig klaargelegd worden
(d.w.z. ten laatste 10 minuten voor de aanvang van de wedstrijd) !
2) Betaling scheidsrechter .
Er is door alle ploegen van seizoen 2015-2016 beslist op de algemene
vergadering van 19/04/2016 in Berg dat de scheidsrechter zal betaald worden
maandelijks op zijn rekening door Francis .
Dat betekent dat de thuisploeg en de bezoekende ploeg geen € 12 cash
zullen moeten neerleggen aan de scheidsrechter vóór de wedstrijd
(de 2x € 12 is voor zijn wedstrijdleiding + zijn verplaatsingskosten).
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De volgende problemen worden hierdoor vermeden :
* een ploeg heeft geen gepast geld bij
* al aan het opwarmen zijn en de ref vergeten te betalen
* zoeken naar cash geld
* een ploeg is afwezig en dus krijgt de ref zijn € 12 niet
* de ref moet gaan zagen voor zijn € 12
DAT BETEKENT DAT ELKE CLUB VÓÓR 1 JULI 2021 € 900 overschrijft
op de rekening van de Liga Kampenhout BE83 7506 7064 3715 voor de vergoeding
van de referees + het algemene voorschot .

OPGELET : MATCH GAAT NIET DOOR !
De benadeelde ploeg zal de ref niet moeten betalen en ook niet zijn drank
en betaalt ook niets voor de zaalhuur (totaal 12+6+1,20 = € 19,20 per match) .
Dit wordt afgetrokken op de eindafrekening en bijgeschreven bij de ploeg die het
nadeel berokkent , onder de vorm van een boete .

3) Zaalvoetbalreglement
Voor de Liga Kampenhout is er een aangepast reglement gemaakt , op basis van de
spelregels van de Vlaamse ZaalVoetbalBond van 2019-2020 .
Dat spelreglement is eenvoudig te verkrijgen op verzoek .
2 belangrijke aanpassingen :
1) Blauwe kaarten
Om vrijwillige fouten te voorkomen tijdens het spel , is de blauwe kaart ingevoerd .
De referee zal een blauwe kaart tonen na elke vrijwillige (contact-) fout .
Vanaf de 6de blauwe kaart voor een club zal de tegenstander onmiddellijk (het spel
wordt stilgelegd) een strafschop mogen nemen op de 9-meter-lijn .
Met ingang van de 2de helft zullen alle vorige blauwe kaarten gewist worden en begint
elke ploeg opnieuw met 0 blauwe kaarten .
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2) Terugspeelbal naar de eigen doelman
De regel waarbij de doelman de bal mag terugkrijgen als de bal de doellijn heeft
overschreden (bal terug in het spel brengen) , afgeschaft .
Dat betekent dat de doelman de bal nooit mag terugkrijgen van eigen spelers
op de eigen speelhelft .
Indien dit wel gebeurt , wordt dit bestraft met een Onrechtstreekse Vrije Trap .
(geen blauwe kaart)

4) Gelegenheidsscheidsrechter
Het scheidsrechtersbestand vermindert van jaar tot jaar . Dus indien er geen officiële scheidsrechter
aanwezig is, zullen de wedstrijden gespeeld worden met een gelegenheidsscheidsrechter.
De bezoekende ploeg mag iemand aanstellen (heeft de eerste keus).
Indien dit voorrecht niet opgenomen wordt, moet de thuisploeg iemand aanstellen.
De vergoeding voor de gelegenheidsscheidsrechter zal door Francis uitbetaald worden .
De gelegenheidsreferee schrijft dan zijn naam + zijn bankrekeningnummer op het wedstrijdblad .

5) Spelen zonder ref
Indien niemand beschikbaar is om een wedstrijd te fluiten en de wedstrijd gaat toch
door zonder ref in alle fair-play , worden de kosten van de ref (€ 13,20 per ploeg = € 12
vergoeding ref + € 1,20 voor zijn drank) afgetrokken op de eindafrekening .

I) RESERVE-UITRUSTINGEN
De Liga heeft 2 sets van reserve-uitrustingen aangekocht (14 gele genummerde shirts +
14 blauwe genummerde shirts met de volgende maten : 1 x M , 7 x L , 4 x XL en 2 x XXL
+ een bijhorende keeperstrui) .
Deze staan gratis ter beschikking van de ploegen als bijvoorbeeld twee ploegen gelijkende
kleuren hebben of een ploeg zijn tenue vergeten is . Ze liggen in een gele en een blauwe
sportzak in onze kast in de zaalwacht .
Afspraak : de gedragen shirts worden in de bijhorende PLASTIC zak gestoken en
worden NIET meegenomen . De plastic zak zal opgehaald worden en de shirts zullen
gewassen worden door Francis .
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J) INFORMATIE
WEBSITE :
E-MAIL :
TELEFOON :

http://www.ligakampenhout.be
francishoovelts@gmail.com
0496/49.53.86

Het bestuur van de Zaalvoetbal Liga Kampenhout kan niet verantwoordelijk
worden geacht voor :
* wangedrag en/of vandalisme van spelers , officials , scheidsrechters of supporters
* eventuele diefstal en/of schade aan eigendom van spelers , officials , scheidsrechters
of supporters
en dit vóór , tijdens of na de wedstrijd
* blijvende letsels opgelopen op weg naar de sporthal of op de terugweg naar huis van
spelers , officials , scheidsrechters of supporters .

Agressie of zware overtredingen tegenover de scheidsrechter , officials , medespelers ,
tegenstanders en/of supporters , bestraft met een rode kaart , heeft tot gevolg dat de
uitgesproken sanctie mogelijks wordt doorgegeven aan de Vlaamse Zaalvoetbalbond
of andere Liga(’s) .
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