
SV Abbenes - Voetbal Reglement

Artikel 1 - Algemeen
Het reglement geldt voor ieder voetballend SVA-lid. Ieder lid dient erop toe te zien dat de regels
nageleefd worden en dient anderen hierop te wijzen. Dit is niet alleen verplichting van het bestuur!
Ieder speelt voor eigen risico en kan bestuur en/of vereniging nimmer ergens voor aansprakelijk
stellen.

Artikel 2 - Kleding
Clubkleuren zijn: shirt - paars, broek - wit, kousen - paars.

Artikel 3 - Veld
1. Alleen voetballende leden mogen deelnemen aan KNVB toernooien/wedstrijden.

Lidmaatschap kan worden aangetoond middels een spelerspas.
2. Voor de spelerspas dient een pasfoto aangeleverd te worden. Deze worden bij elke wedstrijd

gecontroleerd.
3. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de geldigheid (en tijdige vervanging) van de spelerspas.
4. Het is niet toegestaan buiten de geplande trainingen/wedstrijden gebruik te maken van het

trainings-/hoofdveld.
5. Het hoofdveld mag alleen gebruikt worden voor (vriendschappelijke) wedstrijden.
6. Bij ongunstig weer wordt het park gesloten om schade aan de velden te voorkomen

Procedure keuring voetbalveld SV Abbenes

Keuring ‘s ochtends door consul:

Goedgekeurd Afgekeurd
Noot: bij vriendschappelijke wedstrijd geen herkeuring
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gesteldheid

⇩
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veld-gesteldheid
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Wel wijziging in weer /
veld-gesteldheid

Herkeuring rond middaguur door
consul of bij aanvang wedstrijd

door scheidsrechter.

Noot: bij twijfel en/of vriendschap.
wedstrijd: NIET voetballen
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consul of bij aanvang wedstrijd

door scheidsrechter
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Bij ‘NIET voetballen’ informeren door Consul:
- Coördinator voetbal
- Vertegenwoordiging bestuur t.b.v. update website

Bij ‘NIET voetballen’ informeren door Coörd. voetbal:
- Leiders + scheidsrechters
- Tegenstanders
- Kantinedienstmedewerkers

7. Op het park mogen honden aangelijnd verblijven.

In niet-voorziene gevallen beslist het bestuur
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