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Dit sanctieoverzicht behoort bij het NeFUB Wedstrijdreglement (jeugd), Toernooireglement en 

Huishoudelijk reglement. De NeFUB dient de hieronder genoemde sancties uiterlijk 4 weken 

na constatering op te leggen. Dit sanctieoverzicht is geldig vanaf 1 juli 2022.  

 

Toelichting bij sancties:  

● Indien er sprake is van meerdere overtredingen worden de boetes bij elkaar opgeteld.  

● Wanneer op een wedstrijd aan beide teams een X2-sanctie gegeven wordt dan wordt 

gekeken naar de volgorde van overtredingen. Hierbij geldt dat slechts de eerste overtreder 

bestraft wordt met X2. Wanneer dit niet duidelijk is geldt X3.  

● In het sanctieoverzicht zijn vier sancties opgenomen die specifiek zijn voor de 

jeugdcompetitie. Enkel en alleen deze sancties gelden voor de jeugd. Deze specifieke 

sancties gelden vanaf 1 juli 2022 

● Indien het sanctieoverzicht niet voorziet in de oplossing bepaalt het NeFUB bestuur, in 

overleg met de betrokken commissie, de sanctie.  

● Inspanningsplicht: het nogmaals benaderen van de verplicht in te lichten instantie, als ook 

het NeFUB Bondsbureau + bestuurslid 

 
Gebruikte strafcodes 

X1: 3 punten aftrek in de huidige competitiefase 

X2: 5-0 verlies van de betreffende wedstrijd 

X3: Sanctie naar beoordeling NeFUB 

X4: Sanctie naar beoordeling Instituut Sportrechtspraak 

 

I Algemeen administratief  

A. Niet tijdig of niet op de correcte wijze aanleveren van de teamlijst: €50 per incorrecte 

teamlijst.  

Tijdig is uiterlijk twee werkdagen voor de start van de competitie.  

B. Ledenlijst niet compleet hebben op de peildatum (1 oktober van betreffende jaar): €25 per 

ontbrekend lid.  

 

II Organisatie speeldag en opleveren speelvelden  

A. Niet tijdig speelklaar hebben van het speelveld: €50 voor de organiserende vereniging.  

Speelklaar is: boarding, belijning, doelen, strafbanken, spelersbanken en wedstrijdtafels 

staan in wedstrijdopstelling. Tijdig is 15 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd.  

De scheidsrechter rapporteert de overtreding als opmerking op het wedstrijdformulier.  

B. Bij verzuimen de speeldag te organiseren of het niet beschikbaar zijn van de sporthal: 

€150 per speeldag. Bij herhaling: tevens X3.  

C. Als een vereniging een sporthal beschikbaar stelt voor de competitie die niet voldoet aan 

de minimale afmetingen om floorball te kunnen spelen: €150 per speeldag + eventuele 

additionele kosten voor het organiseren van de (vervangende) wedstrijddag.  

D. Bij de organisatie van een wedstrijddag zijn dusdanige fouten opgetreden dat wedstrijden 

niet gespeeld of met vertraging gespeeld worden: €50 per speeldag  + kosten voor uitloop 

en inhalen van wedstrijden. Bij herhaling: tevens X3.  

De scheidsrechter rapporteert de overtreding als opmerking op het wedstrijdformulier.  

 

III Opstellen (noteren op wed.formulier) van een niet-speelgerechtigde speler  

Transfers (dagtransfers en definitieve transfers) en nieuwe inschrijvingen moeten minstens 

twee werkdagen vóór aanvang van de wedstrijd bekend zijn bij de NeFUB (in praktijk betekent 

dit uiterlijk woensdag 23:59u).  

Als door nalatigheid van de transfer- en licentiecommissie geen reactie is verkregen, dan heeft 
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de vereniging een inspanningsverplichting om op vrijdagavond contact te zoeken met de 

commissie om een reactie te krijgen of een speler opgesteld mag worden of niet.  

A. Niet tijdig aangemelde nieuwe (transfervrije) speler/interne transfer: €25 per speler.  

B. Niet aangemelde nieuwe (transfervrije) speler: €50 per speler.  

C. Interne transfer welke niet bevestigd is middels NeFUB website: €75 per speler.  

Hieronder wordt ook beschouwd het opstellen van een speler met een Jeugd GastLicentie 

(JGL) zonder dispensatieverzoek. Bij herhaalde fout wordt bovendien X2 toegepast op de 

laatste wedstrijd waarin de situatie voorkwam. Bij een dag- of definitieve interne transfer 

naar een lager team bovendien X2.  

D. Niet door NeFUB bekrachtigde binnenlandse transfer: €75 per speler + X1 + X2. 

E. Niet door IFF bekrachtigde transfer: €100 per speler + X1 + X2 . Indien IFF deze situatie 

beboet, wordt deze boete doorbelast. 

F. Niet voldaan aan inspanningsverplichting om op vrijdagavond de transfer- en 

licentiecommissie te benaderen: €25 per speelronde. 

G. Het opstellen van een geschorste speler: €100 per speler + X1 + X2 . 

H. Het opstellen van een speler die op de wedstrijddag (grootveld) al voor een ander team is 

uitgekomen: €75 per speler + X2.  

 

Jeugdcompetitie 

A. Het opstellen van een speler waarvoor een transfer nodig is: €10 per speler, per wedstrijd.  

B. Het opstellen van een speler zonder dispensatie akkoord:  €25 per speler per speelronde 

 

IV Wedstrijdofficials  
A. Niet of niet tijdig aanwezig zijn van het wedstrijdsecretariaat dat door een vereniging moet 

worden afgevaardigd: €50. Bij herhaling: tevens X3. 

Het wedstrijdsecretariaat dient 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd bemand te zijn. 

Een compleet wedstrijdsecretariaat bestaat uit ten minste 3 vrijwilligers (1 secretaris voor 

het wedstrijdformulier, 1 tijd-beheerder en 1 schoten-registrant). NeFUB adviseert een 4e 

persoon in te zetten om de andere wedstrijdzaken te voorzien 

De scheidsrechter rapporteert de overtreding als opmerking op het wedstrijdformulier.  

B. Indien herhaaldelijk (meer dan 2x in 1 seizoen) gegronde klachten over de 

wedstrijdofficials zijn ontvangen. Het NeFUB bestuur beoordeelt de ingediende klachten: 

€25 per wedstrijd.  

 

Clubscheidsrechters  

C. Niet of niet tijdig aanwezig zijn van de scheidsrechter die door de aangewezen vereniging 

moet worden afgevaardigd: €50 per scheidsrechter. Bij herhaling: tevens X3. 

De scheidsrechter dient 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.  

Mocht dit niet het geval zijn, dan is het thuisspelende team verplicht om het NeFUB-bureau 

op de hoogte te stellen dat de scheidsrechter niet tijdig aanwezig was.  

D. De vereniging die aangewezen is om scheidsrechters te leveren, heeft de verplichting om 

vervanging te organiseren als zij geen beschikbare scheidsrechters hebben. Indien de 

vereniging in gebreke blijft: €75 per wedstrijd. Bij herhaling: tevens X3.  

E. De aangewezen vereniging heeft de inspanningsverplichting om melding te maken bij het 

NeFUB- bureau dat zij niet kunnen voldoen aan hun scheidsrechters-verplichting. Blijft 

een vereniging in gebreke: €75 per wedstrijd. Bij herhaling: tevens X3.  

F. Indien de vereniging die scheidsrechters dient te leveren vervanging organiseert, kunnen 

de vervangende scheidsrechters een verzoek bij de NeFUB indienen voor een 

tegemoetkoming in de reiskosten. De NeFUB brengt deze kosten in rekening bij de 

betreffende vereniging.  

G. Indien de organisatie van de wedstrijddag voor vervangende scheidsrechters dient te 

zorgen omdat een aangewezen vereniging in gebreke blijft bij leveren van 
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scheidsrechters, kan de organiserende vereniging een verzoek doen bij de NeFUB voor 

een tegemoetkoming in de kosten van het regelen van vervangende scheidsrechters. De 

NeFUB brengt deze kosten in rekening bij de oorspronkelijk aangewezen vereniging.  

 

Bondsscheidsrechters  

H. Niet of niet tijdig aanwezig zijn van de scheidsrechter die door de bond is afgevaardigd: 

€50,- per scheidsrechter. Bij herhaling: tevens X3. 

De scheidsrechter dient 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Mocht 

dit niet het geval zijn dan is het thuisspelende team verplicht om binnen 24 uur het NeFUB-

bureau op de hoogte te stellen dat de scheidsrechter niet tijdig aanwezig was.  

I. De aangewezen bondsscheidsrechter heeft de inspanningsverplichting om melding te 

maken bij de scheidsrechterscommissie dat hij niet kan voldoen aan zijn scheidsrechters-

verplichting. Blijft een scheidsrechter in gebreke: €50. Bij herhaling: tevens X3. 

De scheidsrechter dient uiterlijk twee werkdagen vóór aanvang van de wedstrijd de 

scheidsrechterscommissie op de hoogte te stellen van zijn afmelding (in praktijk betekent 

dit uiterlijk woensdag 23:59u).  

De scheidsrechterscommissie zorgt voor vervanging van de scheidsrechter.  

 

Jeugdcompetitie  

J. Het niet nakomen van de scheidsrechters-verplichting: €25 per wedstrijd, per team.  

 

V Teamovertredingen  
 

A. Niet op komen dagen voor een wedstrijd(dag):  

Let op: een team wordt ook als afwezig gezien als er onvoldoende speelgerechtigde 

spelers aanwezig zijn om een wedstrijd te starten.  

Een team dat zich afmeldt voor een wedstrijd, heeft de mogelijkheid om het 

wedstrijdmoment opnieuw in te plannen. Het nieuwe wedstrijdmoment moet in overleg 

tussen de betrokken teams gevonden worden, waarbij het nieuwe wedstrijdmoment in 

dezelfde fase van de competitie dient te worden ingehaald als dat het originele 

wedstrijdmoment gepland stond. Het inhaalmoment dient binnen 2 weken na de afmelding 

zijn vastgesteld en gedeeld met de bond.  

De laatste wedstrijd in een competitie fase dient max 5 dagen voor de nieuwe fase van 

competitie te zijn ingehaald. 

De organisatie (locatie, tijd, scheidsrechters en wedstrijdtafel) evenals de kosten van het 

inhaalmoment worden gedragen door het team dat de afmelding deed. Indien geen 

inhaalmoment wordt bepaald, worden de boetes opgelegd aan het team dat de afmelding 

deed. Bij afmelden korter dan 7 dagen voor een wedstrijd is verplaatsen niet toegestaan 

en zal het afmeldende team altijd de bijbehorende sanctie ontvangen.  

 

a. Afmelding tot 45 dagen voor een wedstrijd: €50. Wanneer betreffende wedstrijd niet 

verplaatst kan worden naar een nieuw aanvangsmoment: tevens X2. 

b. Afmelden tussen 44 dagen tot 7 dagen voor een wedstrijd: €75 + zaalkosten. 

Wanneer betreffende wedstrijd niet verplaatst kan worden naar een nieuw 

aanvangsmoment: tevens X2. 

Zaalkosten worden bepaald door het gemiddelde uurtarief en de tijd die voor die 

wedstrijd ingeroosterd stond.  

c. Afmelden korter dan 7 dagen voor een wedstrijd: €100 + zaalkosten + X2. 

Zaalkosten worden bepaald door het gemiddelde uurtarief en de tijd die voor die 

wedstrijd ingeroosterd stond. 

d. Het niet opkomen dagen voor een wedstrijd zonder afmelding: €250 + zaalkosten + 

X2 + X1.  
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     Zaalkosten worden bepaald door het gemiddelde uurtarief en de tijd die voor die    

     wedstrijd ingeroosterd stond. Deze late afmelding kan niet worden ingehaald. 

  

Jeugdcompetitie 

Inhalen van afzeggingen voor de wedstrijdmomenten in de jeugdcompetitie is niet 

mogelijk 

 

e. Afmelding tot twee werkdagen (in praktijk betekent dit uiterlijk woensdag 23:59u) 

voor een jeugdcompetitie speeldag: €50 per speeldag + X2 voor alle te spelen 

wedstrijden op deze speeldag.  

f. Afmelding korter dan twee werkdagen (in praktijk betekent dit na donderdag 0:00u) 

voor een jeugdcompetitie speeldag: €100 per speeldag + X2 voor alle te spelen 

wedstrijden op deze speeldag.  

 

B. Terugtrekken of diskwalificatie van een team gedurende de competitie: Onderstaande 

boetes. Deze komen bovenop de teamgelden die voor deelname aan de betreffende 

competitie/divisie bijdrages. Meer dan 2 wedstrijden in een seizoen afzeggen 

diskwalificeert een team uit de competitie en geeft hen het opvolgende seizoen geen recht 

meer op een positie in hetzelfde niveau competitie.  

Nb. Voor alle competities en niveaus geldt: na het afmelden bij meer dan twee wedstrijden 

volgt automatisch uitsluiting van het betreffende team voor alle competities (incl. beker) of 

toernooien waaraan zij deelneemt in het huidige seizoen. Alle reeds door dit team 

behaalde resultaten komen te vervallen. 

a. Eredivisie: €400 

b. Eerste divisie of lager: €300 

c. Mixed: €100 

d. Jeugd: €100 

 

VI Wedstrijdformulier  
A. Het niet verzorgen van het wedstrijdformulier door de organiserende vereniging: €50 per 

wedstrijd.  

B. Foutief invullen van het wedstrijdformulier: €25 per wedstrijdformulier voor de toegewezen 

vereniging.  

De scheidsrechter rapporteert dit als opmerking op het wedstrijdformulier.  

C. Niet binnen 48 uur invoeren van de wedstrijduitslagen in het online registratiesysteem: 

€50 per wedstrijddag. Bij herhaling: tevens X3. 

Als er op een wedstrijddag meerdere wedstrijden gespeeld worden, gaat de 24 uur in na 

afloop van de laatste gespeelde wedstrijd.  

Nb. Bij niet functioneren van het systeem dient dit binnen deze 24 uur kenbaar te worden 

gemaakt aan het NeFUB-bureau.  

D. Niet binnen 72 uur invoeren van de statistieken in het online registratiesysteem: €50 per 

wedstrijddag. Bij herhaling: tevens X3. 

Als er op een wedstrijddag meerdere wedstrijden gespeeld worden, gaat de 48 uur in na 

afloop van de laatste gespeelde wedstrijd. 

Nb. Bij niet functioneren van het systeem dient dit binnen de gestelde tijdslimiet kenbaar 

te worden gemaakt aan het NeFUB-bureau.  

E. Ontvreemding, beschadiging, bekladding, fraude, of het onleesbaar maken van (delen 

van) een wedstrijdformulier: €75 per wedstrijdformulier + X3.  

De scheidsrechter rapporteert dit als opmerking op het wedstrijdformulier.  

F. Het niet tijdig digitaal insturen van wedstrijdformulieren naar het NeFUB-bureau. €25 per 

wedstrijddag. Tijdig is binnen 5 werkdagen na het moment van het spelen van de 

wedstrijd.  
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Wedstrijdformulieren moeten digitaal aangeleverd verzonden worden naar 

administratie@nefub.nl en moet de volgende bestandsnaam hebben jaartal-maand-dag-

aanvangstijd-thuisteam-uitteam.  

 

Jeugdcompetitie  

G. Het niet opgeven van spelers in het wedstrijdformulier: €25 per wedstrijd + X2.  

 

VII Wedstrijdstraf  
A. Bij het verkrijgen van een technische wedstrijdstraf: €25 

B. Bij het verkrijgen van een wedstrijdstraf: X3 

C. Het niet binnen twee dagen na de gespeelde wedstrijd bij NeFUB melding maken van 

een uitgedeelde wedstrijdstraf door de organiserende vereniging: €50 per 

wedstrijdstraf.  

 

VIII Tenues  
A. Het niet voorhanden hebben van het juiste tenue: €50 per wedstrijddag.  

De scheidsrechter rapporteert dit als opmerking op het wedstrijdformulier.  

B. Het ontbreken van een aanvoerdersband: Waarschuwing per wedstrijddag, bij 

herhaling:  

- Eredivisie: €50 per wedstrijddag.  

- Eerste divisie of lager: €25 per wedstrijddag. 

 De scheidsrechter rapporteert dit als opmerking op het wedstrijdformulier.  

 


