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Competitiereglement Volleybalvereniging Huizen 
  

  

  
Datum: 13 juni 2006. 

 

Artikel 1.  Aanmelding voor de NeVoBo-competitie 

1. Deelname aan competitiewedstrijden van de NeVoBo staat open voor gewone leden en 

jeugdleden, die zich hiervoor bij de ledenadministratie hebben aangemeld. 

2. Aanmelding voor de NeVoBo-competitie kan geschieden door het invullen van een 
aanmeldingsformulier dat door het bestuur wordt verstrekt. 

 3. Zij, die zich voor deelname aan de competitie aanmelden verklaren zich hierdoor bereid alle 

taken en verplichtingen op zich te nemen, die door het bestuur in het belang van een goede 

voortgang van de competitie deelname worden opgelegd. 

 

Artikel 2. Inschrijving voor de NeVoBo-competitie 

1. Inschrijving als competitiespelend gewoon lid c.q. jeugdlid bij de NeVoBo geschiedt door de  

secretaris. 

2. Het bestuur is bevoegd onder opgaaf van redenen een inschrijving van een gewoon lid c.q. 
jeugdlid voor deelname aan de competitie van de NeVoBo te weigeren. 

3. Het betrokken lid kan hiertegen binnen twee weken na het bekend worden van het besluit in 

beroep gaan bij de commissie van beroep als genoemd in artikel 17 van de statuten. 

4. De technische commissie stelt in overleg met de betrokken trainers en vertegenwoordigers 

van de aan de competitie deelnemende seniorenteams, aan de hand van de ontvangen en 

verlengde aanmeldingen voor deelname aan de competitie, een advies op voor de indeling in te 

schrijven competitieteams 

5. Het advies als bedoeld in lid 4 dient uiterlijk in de maand juli van het voorafgaande 

verenigingsjaar te worden opgesteld. 

6. Inschrijving van leden, die zich in de loop van het gaande competitieseizoen aanmelden 

geschiedt door de technische commissie na ingewonnen advies van de betrokken trainer met 

betrekking tot het team van inschrijving. 

7. Voor elk in te schrijven senioren team dienen twee scheidsrechter beschikbaar te zijn. 

8. Indien niet aan het lid 7 van dit artikel gestelde voorwaarde wordt voldaan, zal geen 

inschrijving van het team plaatsvinden. Zo mogelijk worden de betrokken spelers/speelsters 

ingedeeld bij teams, die wel aan deze voorwaarde hebben voldaan 

 

Artikel 3. Deelname aan de NeVoBo-competitie 

 

A. Verplichtingen jegens de NeVoBo 

 

1. Deelname aan competitiewedstrijden van de NeVoBo verplicht spelers/speelsters tot het  

naleven en uitvoeren van de NeVoBo-richtlijnen als genoemd in het nationaal en 

regioreglement  alsmede het wedstrijdreglement van de regio, waarin indeling heeft 

plaatsgevonden en de door de NeVoBo uitgevaardigde spelregels. 

2. Scheidsrechters, die door de scheidsrechtercoördinator aan te wijzen wedstrijden moeten 
leiden, zijn verplicht tot het naleven en uitvoeren van de NeVoBo-richtlijnen als genoemd in 

het nationaal en regioreglement van het district, waarin indeling heeft plaatsgevonden en de 

door de NeVoBo uitgevaardigde spelregels. 

3. De zaalleiding, wedstrijdsecretaris, scheidsrechtercoördinator en tellers verplichten zich tot 

het naleven en uitvoeren van alle NeVoBo richtlijnen die op de uitvoering van hun taak van 

toepassing zijn. 



 

 

Pagina 2

 

B. Verplichtingen jegens de vereniging 

 

1. Voor deelnemers aan het NeVoBo-competitie geldt de verplichting de coach of de 

teamaanvoerder tenminste zeven dagen voor een te spelen wedstrijd in kennis te stellen van 

verhindering aan deze wedstrijd deel te nemen. 

2. Deelnemers aan trainingen zijn gehouden opdrachten en aanwijzingen van de trainer na te 

volgen; bij deelnemers aan wedstrijden geldt hetzelfde voor opdrachten en aanwijzingen van 

de coach voor zover hieromtrent geen opdrachten c.q. aanwijzingen door de aangewezen 

scheidsrechter zijn verstrekt. 

 Het niet navolgen hiervan kan door de betreffende trainer c.q. coach te zijner beoordeling 

 aan het bestuur worden gemeld. 

3. Het bestuur is bevoegd spelers/speelsters, die regelmatig onaangekondigd trainingen en/of 

wedstrijden verzuimen danwel richtlijnen van de trainers of coaches niet navolgen van 

deelname aan één of meer trainingen en/of wedstrijden uit te sluiten. Als richtlijn geldt 

uitsluiting voor een wedstrijd bij niet of te laat aangekondigde afwezigheid bij een eerdere 

wedstrijd danwel twee trainings- avonden of een meervoudig verzuim tot het navolgen van 

door de trainer of coach gegeven aanwijzingen. 

 

Artikel 4. Verplichtingen bij thuiswedstrijden 

1. Bij thuiswedstrijden dient elk team een teller ter beschikking te stellen aan de 

scheidsrechter.  

2. Tevens dient elk team aan de scheidsrechter een goedgekeurde wedstrijdbal ter beschikking 

te stellen. 

 

Artikel 5. Verplichtingen scheidsrechters 

De scheidsrechters zullen tijdig door de scheidsrechtercoördinator worden geïnformeerd over 

de te fluiten wedstrijden. De scheidsrechter dient tien minuten vóór aanvang van de te fluiten 

wedstrijd aanwezig te zijn en draagt bij het fluiten tenminste een witte sweater met het 

scheidsrechtersembleem. Indien de aangewezen scheidsrechter de wedstrijd niet kan leiden, dan 

dient hij zelf voor een vervanger te zorgen 

 

Artikel 6. Verplichtingen zaaldienst 

Alle leden van seniorenteams zijn verplicht ten minste twee keer per seizoen een zaaldienst te 

doen. De zaaldienst is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij de wedstrijden, 

conform de reglementen en richtlijnen zoals vastgesteld door de NeVoBo. 

Dit houdt ondermeer in dat twee leden 30 minuten voor aanvang van de wedstrijden in de zaal 

aanwezig zijn om de velden op te bouwen, zorgen voor een tijdig begin van de wedstrijden, zorgen 

voor het juist en volledig invullen van de wedstrijd- en scheidsrechtersformulieren. 

Tot de taken van de zaaldienst behoren verder het eventueel ombouwen van de velden tussen 

wedstrijden, het opruimen van de zaal en het ophangen en weer verwijderen  van de 

reclameborden. 

 

Artikel 7. Slotartikel 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

 

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering (laatste aanpassing is van 13 juni 2006). 

 
 


