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Bijlage II Tarieven en boetes 

II.1 Inschrijfgelden en kosten competitie 2014-2015  

Alle competitie inschrijfgelden worden in november door de ALV van de Regio vastgesteld. 

 

Afdeling Inschrijfgeld 

Afdeling met twee aangestelde scheidsrechters  

Afdeling met één aangestelde scheidsrechter  

Afdeling met alleen verenigingsscheidsrechter(s)  

EG afdelingen  

Deelname minipolo € 2,50 per kind per toernooi 

Bekerwedstrijd € 18,50 per wedstrijd 

 

Activiteit Tarief Per 

Maximum declaratie organisatie minipolotoernooi € 200,00 per toernooi 

Deelname SR3-opleiding € 75,00 per deelnemer 

 

II.2 Boetes voortkomend uit de KNZB reglementen 2014 

De tabel hieronder bevat de tarieven van de meest voorkomende boetes. (voor een overzicht van alle 

boetetarieven kunt u de KNZB website raadplegen) 

Artikel Tekst Bedrag Per 

B 30-2 a. het niet tijdig voldoen van verschuldigde gelden € 9,20 week 

B 30-2 b het niet juist invullen van formulieren (niet zijnde 

wedstrijdformulieren) 

€ 12,50 formulier 

B 30-2 c het niet verstrekken van gevraagde inlichtingen binnen 

de gestelde termijn 

€ 12,50 week 

C 10-6 deelnemen aan wedstrijden zonder in het bezit te zijn van 

een geldige startvergunning 

€ 9,20 persoon 

E 8-3 ontbreken van (geldige) KNZB legitimatiekaart sporter 

en/of W-functionaris 

€ 9,20 persoon/kaart 

E 14 vermelden van sporters in ploegopgave die niet of zelden 

zullen spelen 

€ 41,85 persoon 

E 14 niet tijdig inzenden ploegopgave € 9,20 week/ploeg 

E 15-2 kosten van wijziging van vastgestelde wedstrijd € 12,50 wijziging 

E 18 onvolledigheden c.q. onjuistheden in het 

wedstrijdformulier onder verantwoordelijkheid van de 

thuis spelende vereniging 

€ 9,20 formulier 

E 18 Onvolledigheid c.q. onjuistheden in het 

wedstrijdformulier onder verantwoordelijkheid van de 

uit spelende vereniging 

€ 9,20 formulier 

E 18 verzuim ten aanzien van het tijdig inzenden van het 

wedstrijdformulier 

€ 9,20 week/formulier 

E 22-8 ontbreken verklaring dat men akkoord gaat met de 

leiding, als de aangestelde scheidsrechter(s) niet is/zijn 

opgekomen 

€ 9,20 formulier 

E 24-5 te laat aanvangen wedstrijd € 9,20 wedstrijd 

E 25-1 het niet nakomen van de verplichting ten aanzien van 

bevoegde W-functionarissen 

€ 9,20 persoon 

E 29-3e protest afgewezen € 37,50 protest 
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E 29-3e protest afgewezen wegens vormgebrek € 123,30 protest 

E 33-6 niet opkomen voor een wedstrijd + 

a. kosten badwater indien uitspelende ploeg niet 

opkomt  

b. reiskosten van uitspelende ploeg indien thuisploeg 

niet opkomt 

c. reiskosten scheidsrechter(s) 

€ 41,85 wedstrijd 

E 33-6 Het niet opkomen bij een wedstrijd. Als niet opkomen 

wordt eveneens beschouwd: 

a. het niet 15 minuten voor het vastgestelde 

aanvangsuur aanwezig zijn 

b. het niet kunnen beëindigen van de wedstrijd wegens 

te laat komen 

c. het opkomen van een ploeg met minder dan 5 spelers 

(asp. E = 4 spelers) 

d. het weigeren te beginnen met 5 (asp. E = 4) of meer 

spelers 

e. het zonder verlof van de scheidsrechter(s) verlaten 

van het water door een ploeg 

f. het uitkomen van een ploeg met een niet-

startgerechtigde speler 

g. het niet voldoen van het wedstrijdterrein, jury en/of 

wedstrijdbenodigdheden aan de reglementaire eisen 

h. schuld aan het geen doorgang kunnen vinden van 

een wedstrijd, respectievelijk het niet kunnen 

beëindigen van een wedstrijd. 

€ 41,85 wedstrijd 

E 34-8 het uit de competitie nemen van een ploeg door de 

RWPC wegens het viermaal niet opkomen van dezelfde 

ploeg 

Boete ter 

hoogte van 

inschrijfgeld 

ploeg 

E 33-9 opkomen met minder dan zeven, maar meer dan vier 

spelers 

€ 9,20 speler 

E 33-11 terugtrekken van een ploeg uit de competitie na de 

hiervoor gestelde datum 

Boete ter 

hoogte van 

inschrijfgeld 

ploeg 

E 34-1 niet gestand doen van een inschrijving voor een toernooi € 41,85 ploeg 

 het niet voldoen aan het ontvangstprotocol 

scheidsrechters 

€ 7,50 scheidsrechter 
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