
Protocol boetes RKSV Halsteren 
De afdeling Tuchtzaken van de KNVB belast de vereniging met opgelegde boetes (gele/rode kaarten, 

ontbreken spelregelbewijs, staken wedstrijden, team niet op komen dagen etc.). De secretaris van 

RKSV Halsteren ontvangt bericht aan wie een straf is opgelegd en welk boetebedrag hieraan is 

verbonden. Dit boetebedrag vermeerdert de KNVB met administratiekosten. RKSV Halsteren 

hanteert al geruime tijd de beleidslijn dat spelers- en teamboetes worden verhaald op de 

betreffende speler c.q. het betreffende team1.  

Alle boetes/overtredingen worden in Sportlink geregistreerd. Indien er een schorsing/sanctie volgt, 

krijgt de betrokkene hier ook bericht van. 

Maandelijks wordt er een overzicht gemaakt door de wedstrijdsecretarissen welke boetes wij als 

vereniging in rekening gebracht hebben gekregen. Deze boetes worden verhaald op de betrokkene. 

Dit overzicht wordt aan de administratie gestuurd zodat deze een factuur kan opstellen. Boetes voor 

betaalde spelers worden door de penningmeester ingehouden op de maandelijkse vergoedingen. 

Deze factuur wordt per email zowel aan betreffende speler gestuurd als aan de teambegeleiding. Op 

deze factuur staan de volgende gegevens: 

1. wat voor soort boete is opgelegd; 

2. aan wie de boete is opgelegd; 

3. de hoogte van het boetebedrag; 

4. indien van toepassing op welke wedstrijd de boete betrekking heeft; 

5. hoe het bedrag kan worden voldaan. 

Het team/de speler heeft vanaf het moment dat zij op de hoogte zijn gebracht van het boetebedrag 

veertien dagen de tijd om deze boete te voldoen. Het bedrag kan worden overgemaakt op NL31 RABO 

0118 8903 60 ten name van RKSV Halsteren o.v.v. “doorbelasting boetes”. 

Als het team/de speler betaald heeft wordt dit doorgegeven aan de ledenadministratie en de 

wedstrijdsecretaris. 

Als het team/de speler het boetebedrag niet binnen veertien dagen betaalt gaat het bestuur over op 

aanvullende sanctie(s), waaronder de mogelijkheid tot schorsing. Dit betekent dat het team of de 

betrokken speler zolang de boete niet is voldaan niet meer aan de wedstrijden en trainingen mag 

deelnemen.  

De aanvullende sanctie(s) zal van kracht zijn tot het moment dat het team/de speler het boetebedrag 

alsnog voldoet aan RKSV Halsteren. De sanctie zal na voldoening van het boetebedrag per direct 

worden opgeheven. 

Openstaande boetebedragen leiden tot een financiële blokkade, waardoor overschrijving naar een 

andere vereniging niet mogelijk is zolang de boete niet is betaald.  

Dit protocol is herbevestigd in de vergadering van het Hoofdbestuur d.d. 11 april 2019 en nadien 

gewijzigd bij bestuursbesluit van 8 oktober 2020 en treedt in werking met ingang van de dag na 

publicatie van het protocol op de website van RKSV Halsteren. 

 
1 Indien van toepassing kan het bestuur ook besluiten een boete te verhalen op een teambegeleider, indien 
deze verantwoordelijk kan worden gehouden voor de opgelegde boete. 


