PROVINCIALE BOETELIJST
SEIZOEN 2018– 2019
geldig vanaf 01/07/2018
Artikel
Sport
regl.

Omschrijving

A.

ADMINISTRATIEVE BOETEN

A.1.

Boeten m.b.t. organisaties

A.3.42

A.1.1.

Zonder toestemming een sportorganisatie

A.3.42

A.1.2.

Zonder toestemming een sportorganisatie

inrichten (zonder ontvangsten) :

Euro

25,00

inrichten (met ontvangsten): 15 % van de
ontvangsten met een minimum van:

A.2.

Boeten m.b.t. de individuele klassering

B.6.6

A.2.1.

GESCHRAPT

B.6.6

A.2.2.

GESCHRAPT

A.3.

Boeten m.b.t. de interclub (hoofdstuk 300)

C.2.26.5

A.3.1.

Ontbreken van scorebord in goede staat tijdens

125,00

de interclub: per ontbrekend scorebord in goede
staat, vastgesteld tijdens een bepaalde
controleronde:
doch met een maximum van:
C.3.7

A.3.2.

Niet dragen van reglementair truitje van
dezelfde kleur: per speler:

A.3.3.

Volgorde van de spelers komt niet overeen

C.22.32

A.3.3.1

met de sterktelijst:
1e inbreuk:…………. ………………………………….

C.22.33

A.3.3.2

2e inbreuk: …………………………………………………….

C.22.34

A.3.3.3

Volgende inbreuken: …………………………………….

C.25.4

A.3.4.

Speler die geen lidmaatschapskaart of
identiteitsbewijs kan voorleggen …………………………..

A.3.5.

Afwezigheden tijdens een interclubontmoeting

A.3.5.1.
C.25.5

Eén afwezige speler in de interclub:
1e Provinciale ……………………………………….

C.25.5

2e Provinciale ……………………………………….

C.25.5

3e Provinciale ……………………………………….

C.25.5

Ladies Cup ……………………………………………

C.25.5

Dames 1e Provinciale …………………………..

C.25.5

Veteranen ………………………….................

C.25.5

4e Provinciale ……………………………………….

C.25.5

5e Provinciale (indien laatste ploeg,

C.25.5

6e Provinciale

vanaf de 6e maal) ………………………………..
C.25.6

A.3.5.2.

5,00
20,00
10,00

Vermaning
5,00
10,00
5,00

20,00
15,00
12,50
7,00
7,00
10,00
10,00
7,50
2,50

Minder dan 3 aanwezige spelers in de
interclubontmoeting categorie Heren =
onverwittigde forfait:

C.25.7

A.3.5.3.

Zie A.3.10

Minder dan 2 aanwezige spelers in de
interclubontmoeting Categorie Dames,
Ladiescup, Jeugd en Veteranen =
onverwittigd forfait :

Zie A.3.10

C.26.2

A.3.5.4.

Niet gespeelde wedstrijd tijdens de
interclubontmoeting (uitgezonderd bij
ernstige redenen vermeld op het
wedstrijdblad en mits voorlegging van
eventuele stavingstukken ( o.a. doktersattest)
in te dienen ten laatste 48 uur na de wedstrijd
– per wedstrijd: ……………………………………………………..

C.30.7

A.3.6.1

GESCHRAPT

A.3.6.2.

Online registreren van de resultaten

A.3.6.2.1

Het niet online registreren van de uitslagen

12,00

van de provinciale interclub op de
competitiesite binnen de voorziene termijn
– per ontmoeting:…………………………………………………

10,00

met een maximum per speelweek
en per club:……………………………………………………………….
C.30.8.3

A.3.7.

Fouten bij invullen wedstrijdblad:

A.3.7.1.

Onvolledig of foutief ingevuld wedstrijdblad –
per fout: ……………………………………………………….

A.3.7.2.

50,00

5,00

Onjuiste verstrekte gegevens van de speler
(beide kapiteins zijn verantwoordelijk)
– per fout: ……………………………………………………
doch met een maximum van ……………………..

C.30.7

A.3.8.

2,50
5,00

Geen of foutieve communicatie van de uitslag
binnen de voorziene termijn:
per ontmoeting:

A.3.9.
C.33.22

A.3.9.1.

de wedstrijd in de heenronde
1e Provinciale ………………………..
2e Provinciale:………………………..
3e Provinciale:………………………..
4e Provinciale:……………………..…
5e Provinciale: ……………………….
Ladies Cup: ………………………….
Veteranen: …………………………...
Dames 1e Provinciale: ………………
6e Provinciale
C.33.22

A.3.9.2.

2e Provinciale: ……………………….
3e Provinciale: ……………………….
4e Provinciale: ……………………….
5e Provinciale: ……………………….
Ladies Cup: ……………….………....
Veteranen: …………………………...
Dames 1e Provinciale: ……………...
6e Provinciale
A.3.9.3.

30,00
25,00
20,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
4,00

Verwittigd forfait minder dan 48 uur vóór
de wedstrijd in de heenronde
1e Provinciale: ……………………….

C.33.22

5,00

Verwittigd forfait
Verwittigd forfait meer dan 48 uur vóór

45,00
40,00
35,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
6,00

Verwittigd forfait meer dan 48 uur voor
de wedstrijd in de terugronde
1e Provinciale:………………………..
e

2 Provinciale:………………………..
3e Provinciale:………………………..
4e Provinciale:.……………………….
5e Provinciale:………………………..

60,00
50,00
40,00
30,00
30,00

Ladies Cup:…………………………..
Veteranen:……………………………
Dames 1e Provinciale:………………
C.33.22

A.3.9.4.

6e Provinciale
Verwittigd forfait minder dan 48 uur voor
de wedstrijd in de terugronde:
1e Provinciale:………………………..
e

2 Provinciale:………………………..
e

3 Provinciale:………………………..
4e Provinciale:………………………..
5e Provinciale:………………………..
Ladies Cup:…………………………..
Veteranen:……………………………
Dames 1e Provinciale:………………
6e Provinciale
A.3.9.5

bij forfait:…………………
A.3.10.1

3e Provinciale:………………………..
4e Provinciale:………………………..
5e Provinciale: ……………………….
Ladies Cup: ………………………….
Veteranen:……………………………
Dames 1e Provinciale:………………
6e Provinciale
Onverwittigd forfait tijdens de terugronde
1e Provinciale:………………………..
2e Provinciale:………………………..
3e Provinciale:………………………..
4e Provinciale:………………………..
5e Provinciale:………………………..
Ladies Cup:…………………………..
Veteranen:……………………………
Dames 1e Provinciale:…………
6e Provinciale
C.34.22

A.3.11.

Algemeen forfait

A.3.11.1

Algemeen forfait tijdens de heenonde
1e Provinciale:………………………..
e

2 Provinciale:………………………..
3e Provinciale:………………………..
4e Provinciale:………………………..
5e Provinciale:………………………..
Ladies Cup:…………………………..
Veteranen:……………………………
Dames 1e Provinciale:………………
C.34.22

A.3.11.2

50,00

Onverwittigd forfait tijdens de heenronde:
2e Provinciale:………………………..

A.3.10.2

45,00
37,00
37,00
37,00
37,00
37,00
8,00

Onverwittigd forfait
1e Provinciale:………………………..

C.33.22

75,00
60,00

Niet verwittigen van de tegenstrever

A.3.10.
C.33.22

30,00
30,00
30,00
7,00

Algemeen forfait tijdens de terugronde
1e Provinciale:………………………..
e

2 Provinciale:………………………..
3e Provinciale:………………………..
4e Provinciale:………………………..
5e Provinciale:………………………..

80,00
70,00
60,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
10,00
90,00
80,00
70,00
62,00
62,00
62,00
62,00
62,00
15,00

150,00
130,00
120,00
110,00
100,00
100,00
100,00
100,00

200,00
180,00
170,00
160,00
150,00

Ladies Cup:…………………………..
Veteranen:……………………………
Dames 1e Provinciale:………………
C.34.11

A.3.11.3

150,00
150,00
150,00

Algemeen forfait van een ploeg
vóór aanvang van de interclub: …………………

75,00

Bij algemeen forfait tijdens de heen- of
de terugronde worden de bedragen betaald
voor enkelvoudig forfait in mindering gebracht.
C.38

A.3.13.

Verplaatsingskosten in geval van forfait:

A.3.14.

Niet indienen van een aanvraag tot

per km .................................................................
afwijking van een wedstrijddag: ………………………………….
A.3.15.

Opstelling van spelers

C.20.1

A.3.15.1

Een speler speelt in dezelfde week 2x een

C.20.2

A.3.15.2

interclub (meervoudige deelneming): ……………
Een speler speelt in de zelfde week 1x een

0,30
12,00

50,00

interclub en bovendien wordt hij/zij opgesteld in een
andere ploeg op een ander wedstrijdblad.
A.3.15.3

Opstellen van een

A.3.16.

Forfait m.b.t. de eindronden

A.3.16.1

Onverwittigd forfait op de eindronde

niet-gekwalificeerde speler ….

of testwedstrijd:…………………………………………………………

25,00
25,00

75,00

Min. 24u vóór aanvang wedstrijd te verwittigen

D.8.23

A.4.

Boeten m.b.t.de individuele kampioenschappen
en andere wedstrijden

A.4.1.

Niet verantwoorde afwezigheid na inschrijving
op de provinciale kampioenschappen ……………….

A.4.2.

Niet verantwoorde afwezigheid na inschrijving
op de Top 6 …………………………………

A.4.3.

A.4.5.

Niet verantwoorde afwezigheid na inschrijving

A.4.6.

Niet vervullen van scheidsrechterlijke taak

A.4.7.

Niet melden van wel of niet deelname aan de

voor de Mini jeugdliga.....................
na verlies van een wedstrijd …………………………..
Nationale kampioenschappen na selectie…..
A.4.8

2,50
12,50
2,50
2,50

Beker van West- Vlaanderen
Verwittigd forfait
Onverwittigd forfait

Doktersattesten moeten ingediend worden
binnen de 48u na een manifestatie
A.5.
Boeten m.b.t. het laattijdig opsturen
van formulieren
A.5.1.

25,00

Niet melden van wel of niet deelname aan de
Vlaamse kampioenschappen na selectie…..

A.4.9

5,00

Niet verantwoorde afwezigheid na inschrijving
voor interclub PM/M vanaf 3e keer.....................

D.15.3

12,00

Niet verantwoorde afwezigheid na inschrijving
op Jeugdliga 1e – 2e – 3e fase .............................

A.4.4.

12,00

Laattijdig opsturen van andere administratieve

15,00
30,00

documenten waardoor de normale werking van
het P.C. verstoord wordt:………………………………………………

A.6.

GESCHRAPT
Boeten m.b.t. tornooien en criteriums

A.6.1.

Overschrijden van het slotuur van

A.5.2.

E.

een tornooi – per aangevangen uur: ……………………………..
A.6.2.

125,00

12,00

Niet voldoen aan de reglementaire
verplichtingen inzake tornooiformaliteiten
die het volgende omvatten:

A.6.2.1.

betalen van de bijdrage van 15 % op
de tornooiontvangsten binnen 30 dagen
na het tornooi/criterium;

50,00

plus bijdrage indien niet betaald
A.6.2.2.

opsturen van tornooi- of criteriumuitslagen
binnen 15 dagen na het tornooi/criterium naar
de verantwoordelijke van het PC WVL

A.6.3.

50,00

Ontbreken van scorebord in goede staat tijdens
een tornooi, vastgesteld tijdens
een bepaalde controleronde ……………..
doch met een maximum van...........................

A.6.4.

Ontbreken van verbandkoffer……………………...

A.6.5.

Het niet digitaal doorsturen van de
tornooiresultaten binnen de 15 dagen:………

A.7.

Boeten m.b.t. afwezigheden

A.7.1.

Afwezigheid op de Algemene
Statutaire Vergadering …………………………………………

A.7.2.

Afwezigheid op de jaarlijkse

A.7.3.

Afwezigheid op de jaarlijkse

kalendervergadering (Volmacht niet toegestaan)

5,00
12,00
12,00

25,00

25,00
50,00

Algemene vergadering in september.
Versturen van materiaal:………….

A.8.

Andere bedragen

A.8.1.

Ingeval achterstal clubs.

Portkosten

(14 dagen na publicatie)
Aanmaning om alle schulden
(vervallen èn niet vervallen) binnen
veertien dagen te voldoen.
Is het totale bedrag niet binnen
na deze termijn, dan wordt een
verhoging toegepast van......…………………………………………………...
doch met minimum van.................................

20%
10,00

Het verhoogde bedrag is te voldoen binnen
de 14 dagen. Na 14 dagen worden
de sportreglementen toegepast.
A.8.2.

Opsturen van onvoldoende gefrankeerde
zendingen: bedrag portkosten +. ………………

C.25

A.9.

Boetes i.v.m. laattijdigheid interclub
Bij laattijdigheid tot 30 minuten na
het officiële aanvangsuur kan schriftelijk
overmacht (heirkracht) ingeroepen worden.

5,00

C.25.

A.9.1.

Na het spelen van de wedstrijd met een
laattijdigheid van 30 minuten wordt de
inroeping van overmacht naderhand afgewezen:
bovenop het forfait wordt een administratieve
boete toegepast van ........................................

A.9.2.

200,00

Na een reglementaire inroeping van overmacht
weigert een ploeg de wedstrijd te spelen:
bovenop het forfait wordt een administratieve
boete toegepast van ........................................

A.10.

Boetes i.v.m. Gele kaarten
1e gele kaart
2e gele kaart
3e gele kaart
4e gele kaart
5e gele kaart en volgende

B.

200,00

5,00
10,00
20,00
40,00
80,00

JURIDISCHE BOETEN

De tuchtcommissie kan overeenkomstig art. 20,3,01b2 van het H.R. van
de V.T.T.L. juridische boeten opleggen in uitspraak door een
rechtscollege ten bedrage van maximum:
voor een individuele overtreder: ……….
voor een beleidsorgaan. …………………….

125,00
250,00

De tuchtcommissie is o.a. bevoegd voor (ter info)
het vervalsen van het wedstrijdblad;
het plegen van bedrog;
het vervalsen van een tornooitabel.
Deze opsomming is niet beperkend.

KALENDERVERGADERING
Vanaf het seizoen 2019-2020 wordt de kalendervergadering afgeschaft.
Wordt vervangen door een systeem per mail.
De uiterste datum voor aanvragen wedstrijdwijzigingen is 1 augustus.
Bij een aanvraag van wijziging aan de kalender dient
geantwoord binnen een termijn van 10 kalenderdagen.
De mail is gericht aan de interclubleider en de secretaris.
Is de secretaris interclubleider, dan aan de voorzitter.
De provinciale interclubleider staat steeds in cc.
Boete bij niet antwoorden binnen de 10 kalenderdagen

D

BIJDRAGEN

D.1.

Vaste clubbijdrage voor

D.2.

Vaste clubbijdrage voor Informatie:

D.3.

Clubs die ploegen afvaardigen in Nationale,

scheidsrechters:

1e, 2e en 3e provinciale dienen een
scheidsrechter te leveren
D.4.

Clubs die hun verplichte prestaties niet
nakomen of geen scheidsrechters leveren
(per club 5 prestaties ingeval van één

5,00

12,50
70,00

scheidsrechter; ingeval van meerdere
scheidsrechters 3 prestaties per scheidsrechter):

Een club die een scheidsrechter verliest door
transfer wordt 2 jaar vrijgesteld van een
hogere bijdrage. De club die door trasfer een
scheidsrechter aanwerft, moet 2 jaar wachten
om aan de verhoogde bijdrage te ontsnappen.
D.4.1.

eerste jaar: …………………………………..

D.4.2.

tweede jaar en volgende: …………………..

D.5.

Onverwittigde afwezigheid van een
scheidsrechter op een manifestatie ………………...........................

D.6

12,00

Niet gebruiken van het officieel
tornooiprogramma bij clubtornooien…………
Noch kwijtschelding, noch vermindering
van boeten wordt toegestaan.

E.

100,00
200,00

Opmerkingen op wedstrijdbladen die dienen
als klacht, moeten opgestuurd worden
naar de interclubleider.

De artikels die afwijken ten opzichte van vorig
seizoen werden in het vet geplaatst.

100,00

