koninklijke nederlandse voetbalbond
Wedstrijdnummer:
Wedstrijddatum:

(dd-mm-yyyy)

aankruisen wat van
toepassing is

mannen

jongens

veldvoetbal

vrouwen

meisjes

zaalvoetbal

INGEZONDEN DOOR VERENIGING
TOELICHTING:
Indien de scheidsrechter één van uw spe(e)l(st)ers vóór, of tijdens een wedstrijd van het speelveld zendt, (niet naar aanleiding van twee
waarschuwingen) dient deze verklaring nauwkeurig en naar waarheid te worden ingevuld, alsmede te worden ondertekend. Mochten trainers,
verzorgers, assistent-scheidsrechters, een waarschuwing krijgen of uit het veld worden gezonden, dan dient eveneens deze verklaring nauwkeurig en
naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend. Deze verklaring dient BINNEN DRIE (3) WERKDAGEN NA DE WEDSTRIJDDAG IN HET BEZIT VAN HET
BETREFFENDE DISTRICTSKANTOOR TE ZIJN VANAF 15 MAART CATEGORIE A BINNEN ÉÉN (1) WERKDAG I.V.M. VERKORTE PROCEDURE. Het
verweerschrift behoeft NIET te worden ingevuld wanneer betrokkene afziet van zijn recht op verweer. In dat geval kan volstaan worden met de
mededeling ”ziet van verweer af”. Bij het niet tijdig ontvangen van deze verklaring volgt een administratieve boete.

1) Wedstrijd
Uitslag
2) Naam en voorletters betrokkenne
Relatienummer:
3) Adres
Postcode / woonplaats:
4) Geboortedatum
Lid van de vereniging:
ja
nee
5) Als deze personalialijst betrekking heeft op veldvoetbal: Speelt hij/zij ook zaalvoetbal?
ja
nee
6) Als deze personalialijst betrekking heeft op zaalvoetbal: Speelt hij/zij ook veldvoetbal?
ja
nee
7) Is dit lid reeds eerder door de KNVB gestraft?
Zo ja, wanneer het laatst en door wie?

-

VERWEERSCHRIFT van betrokkene

VERKLARING NAMENS BESTUUR: Naam lid
dat de wedstrijd heeft
bijgewoond en UIT EIGEN WAARNEMING een verklaring kan afleggen.(Reglementair is men van de zijde van het bestuur te allen tijde
verplicht een schriftelijke verklaring af te doen leggen, bijv. aanvoerder of leider.)

Adres lid
Postcode / woonplaats:
Relatienummer:
Welke maatregelen heeft uw bestuur met onmiddellijke ingang genomen? Één en ander dient binnen drie (3) werkdagen na de
wedstrijddag aan de betreffende tuchtcommissie te worden bekend gemaakt.
Uitgesloten voor
achtereenvolgende bindende competitie- en/of bekerwedstrijden.
Ondergetekende bevestigt tevens de juistheid van de onder 1 t/m 6 vermelde gegevens.
Aldus naar waarheid opgemaakt d.d
20
Naam
Functie
Handtekening

(alleen invullen bij papieren verzending)

