Regeling gele en rode kaarten
Update 18 mei 2016

In onderstaande Regeling wordt uitgelegd wanneer en op welke wijze de boetes van de KNVB, die
samenhangen met ontvangen gele en directe rode kaarten van de leden (spelers en niet-spelers )
door de leden worden terugbetaald aan de vereniging.
1. De regeling heeft betrekking op alle wedstrijden; competitie, beker en vriendschappelijk.
2. De regeling betreft zowel senioren (incl. kader) alsmede junioren (incl. kader).
3. De terugbetaling heeft betrekking op zowel de boete van de ontvangen kaart alsmede de boete
die voortvloeit uit een eventuele aanvullende tuchtzaak.
4. De terugbetaling dient door het lid betaald worden voor de eerstvolgende wedstrijd, dat hij weer
speelgerechtigd is. Dit kan contant of door een overboeking.
5. Indien de boete niet tijdig wordt betaald kan de speler niet deelnemen aan wedstrijden.
In geval van een overschrijving moet de eventueel nog openstaande vordering worden
betaald, voordat de verschrijving wordt verleend.
6. De terugbetaling van ontvangen gele kaarten wordt eerst verrekend met het lid vanaf de 5e kaart
in een seizoen.
7. Alle kosten van een directe rode kaart worden verhaald op de leden, met uitzondering van code
02 (het voorkomen van een doelkans). Indien het lid samen met de club in beroep gaat waarbij de
rode kaart wordt geseponeerd vervallen de boetes.

Wijziging procedure gele kaarten Eijsden 1-2-O19-O17
Omdat het aantal wedstrijden bij 1e en 2e elftal hoger ligt dan de overige teams en omdat bij
O19 en O17 sneller een kaart wordt gegeven dan bij andere teams, is de onderstaande
wijziging van toepassing vanaf het seizoen 2016/2017.
1e elftal
Het aantal maximum aantal gele kaarten in een seizoen (beker en competitie) per team wordt
gesteld op 40. Vanaf gele kaart 41 betaalt het team aan de vereniging de kosten
(momenteel € 23,20). Deze kosten worden betaald binnen 1 week.
Aanvullend wordt het navolgende afgesproken. Indien het aantal gele kaarten aan het einde
van het seizoen >10 in positieve zin afwijkt (m.a.w. 29 of minder) ontvangt het team 75% van de
bespaarde kosten in het teampotje.
Voorbeeld
Het aantal gele kaarten bedraagt in een seizoen 25. Dat is een besparing van 15 kaarten á
€ 23,20 = € 348,00; 75% is dan € 261.
2e elftal, O19 en O17
Omdat het aantal wedstrijden bij deze teams afwijkt (22 versus 26) is een wat afwijkende
regeling van toepassing, maar in de basis gelijk.
Het aantal maximum aantal gele kaarten in een seizoen (beker en competitie) per team wordt
gesteld op 35. Vanaf gele kaart 36 betaalt het team aan de vereniging de kosten
(momenteel senioren € 23,20 en junioren € 13,20).
Deze kosten worden betaald binnen 1 week.
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Daarnaast wordt het navolgende afgesproken. Indien het aantal gele kaarten aan het einde van
het seizoen >10 in positieve zin afwijkt (m.a.w. 24 of minder) ontvangt het team 75% van de
bespaarde kosten in het teampotje.
Voorbeeld
Het aantal gele kaarten bedraagt in een seizoen 20. Dat is bij 2e elftal een besparing van 15
kaarten á € 23,20 = € 348,00; 75% is dan € 261.
Bij O19 en O17 is dat een besparing van 15 kaarten á € 13,20 = € 198,00; 75% is dan € 148,50.

Voor deze teams blijft de procedure t.a.v. rode kaarten onveranderd.
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