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Hulsberg, 11 november 2012 

 

Betreft: Scheidrechters bij ZVV Le Soleil 
Maatregelen van bestuur en regels bij afwezigheid scheidsrechter: 

1. Bestuur neemt contact op met eigen vaste scheidsrechter(s). 

2. Indien 1 niet, Bestuur neemt contact op met scheidsrechter aangesteld voorafgaande wedstrijd. 

3. Indien 2 niet, Bestuur neemt contact op met scheidsrechters in eigen bestand. 

4. Indien 3 niet, Bestuur neemt contact op KNVB scheidsrechters reservelijst. 

5. Indien 4 niet, Bestuur neemt contact op met eigen clubscheidsrechters. 

6. Indien 5 niet, Bestuur neemt contact op met de teamcontacten van betreffende teams om onderling 

te fluiten. 

7. Indien 6 niet, teamlid van betreffende teams moet zelf de eigen wedstrijd fluiten. 

 

Bij 6 en 7, fluit, kaarten en shirt liggen in de kast in materiaalruimte hal Ter Waerden. 
Ieder lid van de KNVB mag fluiten, geen toeschouwer als deze geen lid is van de KNVB. 

 

Let op! Wedstrijd moet ten alle tijde doorgaan. 

 

Acties, bestuurslid of teamlid spelend team: 

 Controle dat niet code 8000 is ingevuld op wedstrijdformulier. 

 Contante betaling scheidsrechter op speeldag.  

 Kwitantie van betaling met vermelding naam scheidrechter maken en laten tekenen. Kwitantieboekje 

ligt in de kast in materiaalruimte hal Ter Waerden. Kwitantie inleveren bij de penningmeester of 

ander bestuurslid. 
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Betaling scheidsrechters: 
 
Ten aanzien van de 8000-regeling onderstaand nogmaals de toelichting: 
 

a. Scheidsrechters, die een 8000-wedstrijd fluiten, vermelden te allen tijde hun naam en relatienummer op 
het wedstrijdformulier.  
KNVB-scheidsrechters kunnen volstaan met naam en relatienummer (en dus niet 8000).  
Bij wedstrijdleiders/verenigingsscheidsrechter (niet KNVB-scheidsrechters) wordt - naast naam en 
relatienummer - duidelijk de toevoeging 8000 vermeld. 
 

Voor alle duidelijkheid: er is hier geen sprake van een keuzeoptie. Een (door de vereniging zelf gezochte) 
KNVB-scheidsrechter mag/kan niet contant door de vereniging worden betaald. 
Hij ontvangt zijn correcte vergoeding automatisch via de KNVB, omdat op basis van het wedstrijdformulier 
door medewerkers van het districtskantoor zijn naam/relatienummer ter betaling aan de bewuste wedstrijd 
wordt gehangen. Alleen een niet KNVB-scheidsrechter dient contant door de vereniging te worden betaald. 
Maar die ontvangt dan vervolgens ook geen vergoeding van de KNVB. Zie ook onderstaand b. en c. 
 

b. Betaling van KNVB scheidsrechters, die 8000-wedstrijden fluiten, vindt automatisch door de KNVB plaats 
(op de wijze zoals alle overige reguliere KNVB aanstellingen worden verrekend) door verwerking van naam 
en relatienummer, vermeld op het wedstrijdformulier, in het kernsysteem. 
 

c. Betaling van niet KNVB-scheidsrechters vindt plaats door de thuisspelende vereniging.  
Daarbij wordt een uniform tarief gehanteerd van € 20,-- per maximaal 2 wedstrijden.  
   

Met vriendelijke groet, 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND 

Theo Gorissen 
Districtsmanager  

District Zuid II 
Susterderweg 31 // 6118 CP NIEUWSTADT 
Postbus 100 // 6118 ZJ NIEUWSTADT 
Tel. 046-4819410 Fax 046-4819429 Mobiel 06-23296001 

E-mail theo.gorissen@knvb.nl Website www.knvb.nl 

 

 

BESTUUR Z.V.V. LE SOLEIL 
namens deze, 

Mark Gerards 

Penningmeester 

 

Document historie: 

- 11-11-2012: Initieel opgesteld en vastgesteld door Bestuur 

- 11-09-2014: Wijzigingen nieuw log en i.v.m. uitbreiden teams en overlijden A. Kuiper 

- 13-05-2018: Nieuw adres secretariaat en AVG verwerkt 
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