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Procedure afmelden wedstrijden 2022/2023 
 

Inleiding 
Wij hebben de afgelopen seizoenen te vaak meegemaakt dat teams hun 
verantwoordelijkheid niet nemen door zich niet ÓF te laat af te melden voor 
wedstrijden. Hiermee worden uiteindelijk de tegenstanders maar ook de 
scheidsrechters zwaar benadeeld. Wij stellen nu strakke en duidelijke regels op 
rondom het afmelden en niet op komen dagen van wedstrijden zodat we het voor 
iedereen leuk blijft. 

Ook streven wij ernaar dat de gehele competitie wordt uitgespeeld zodat andere 
teams niet benadeeld worden met minder wedstrijden.  

 

Algemeen 
1. Let goed op de website www.anzvb.nl of www.zvgilzerijen.nl waar en wanneer u 

speelt. 
 

2. Ieder team krijg van ons 1 vrije afmelding per seizoen, deze geschied dan wel 7 
dagen vóór de te spelen wedstrijddatum bij ons binnen te zijn. 
 

3. Ontvangt u een betaalverzoek na een afmelding? Betaal deze dan binnen de 
gestelde termijn, anders loopt u het risico met uw team dat deze uit de competitie 
wordt gezet.  
 

4. Dit document bevat 5 scenario’s met elk hun eigen vervolgstappen.  

  

http://www.anzvb.nl/
http://www.zvgilzerijen.nl/
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Scenario’s 
Scenario 1: U meldt zich met uw team tenminste 7 dagen voor de wedstrijd af 
m.b.v. uw eenmalige vrije afmelding  

In dit geval zal de wedstrijd automatisch naar een nader te bepalen datum verzet 
worden. Er worden geen kosten in rekening gebracht. 

 

Scenario 2: U meldt zich met uw team tenminste 7 dagen voor de wedstrijd af 
maar heeft géén vrije afmelding meer 

Zie scenario 3. 

 

Scenario 3: U meldt zich met uw team af tussen de 7 dagen en 48 uur vóór de 
wedstrijd 

Als u uw team minimaal 48 uur vóór een wedstrijd afmeldt zal de wedstrijd 
automatisch naar een nader te bepalen datum verzet worden. Het volgende geldt 
ook:  
 
1. U zult voor deze wedstrijd een betaalverzoek krijgen van € 60 euro voor de extra 

te maken kosten (nieuwe zaalhuur etc.). 
Dit betaalverzoek zal direct na uw afmelding verzonden worden naar het bij ons 
bekende telefoonnummer van de eerste contactpersoon. 
 

2. Het betaalverzoek zal binnen 14 dagen voldaan moeten zijn.  
 

 
3. Is het betaalverzoek níet op tijd voldaan, dan loopt u het risico om met uw team 

uit de competitie gehaald te worden. 
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Scenario 4: U meldt zich te laat af met uw team (binnen 48 uur vóór de te 
spelen wedstrijd) 

Als u uw team afmeldt binnen 48 uur vóór een wedstrijd zal de wedstrijd 
automatisch naar een nader te bepalen datum verzet worden. Het volgende geldt 
ook: 

1. U zult voor deze wedstrijd een betaalverzoek krijgen van € 60 euro voor de extra 
te maken kosten (nieuwe zaalhuur etc.). 
Dit betaalverzoek zal direct na uw afmelding verzonden worden naar het bij ons 
bekende telefoonnummer van de eerste contactpersoon. 
 

2. Uw team krijgt een boete van € 25 euro. Deze wordt direct, na ontvangst van uw 
afmelding, opgeteld bij het betaalverzoek zoals beschreven bij punt 1. 
 

3. Het betaalverzoek zal binnen 14 dagen voldaan moeten zijn.  
 

4. Is het betaalverzoek níet op tijd voldaan, dan loopt u het risico om met uw team 
uit de competitie gehaald te worden. 

 

Scenario 5: Uw team is niet aanwezig op het aangegeven tijdstip bij een 
wedstrijd en heeft zich niet afgemeld 
Als u met uw team niet (of te laat) aanwezig bent op het aangegeven tijdstip zoals 
vermeldt op de website én u heeft zich niet (op tijd) afgemeld dan zal de wedstrijd 
automatisch naar een nader te bepalen datum verzet worden. Het volgende geldt 
ook: 

1. U zult voor deze wedstrijd een betaalverzoek krijgen van € 60 euro voor de extra 
te maken kosten (nieuwe zaalhuur etc.). 
Dit betaalverzoek zal direct na uw afmelding verzonden worden naar het bij ons 
bekende telefoonnummer van de eerste contactpersoon. 
 

2. Uw team krijgt een boete van € 50 euro. Deze wordt direct, na ontvangst van uw 
afmelding, opgeteld bij het betaalverzoek zoals beschreven bij punt 1. 
 

3. Het betaalverzoek zal binnen 14 dagen voldaan moeten zijn.  
 

4. Is het betaalverzoek níet op tijd voldaan, dan loopt u het risico om met uw team 
uit de competitie gehaald te worden. 


