
BOETE-BELEID 
 
Van iemand die is ingedeeld voor een Wedstrijdtaak (tafelen of fluiten), wordt 
verwacht dat hij/zij zijn/haar taak verricht. De Wedstrijdtaken worden gepubliceerd op 
de publicatieborden in "De Bucket", in sporthal Cleijn Duin en op onze website  
(www.grasshoppers.nl). 
Wanneer iemand is aangeschreven voor een wedstrijdtaak (tafelen/fluiten), en men is 
verhinderd, dan dient met altijd ZELF voor een vervanger te zorgen (Het regelen van 
een vervanger is wel aan bepaalde voorwaarden onderhevig. Deze voorwaarden 
staan beschreven in het Aanschrijvings-Beleid van Grasshoppers)! 
 
Kan je geen vervanger vinden, dan heb je de Wedstrijdtaak dus niet verricht en 
treedt het Boete-Beleid van Grasshoppers in werking:  
 
Bij niet komen opdagen als: 
* Scheidsrechter  = €  10,00 geldboete + gele kaart. 
* Tafelaar NBB-wedstrijd  = €  10,00 geldboete + gele kaart. 
* Tafelaar Rayon-wedstrijd  = €  10,00 geldboete + gele kaart. 
* Tafelaar Regio-wedstrijd  = €  7,50 geldboete +  gele kaart. 
 
Een gele kaart blijft 12 maanden staan. 
Bij de 2e keer niet komen opdagen binnen de 12-maanden termijn volgt een boete en 
een schorsing voor   
3 opvolgende wedstrijden (Competitie- en Bekerwedstrijden) van zijn/haar vaste 
(primaire) team.  
Betreffende persoon wordt aangemeld als Niet-spelend (NS) in het ISS systeem 
waardoor hij/zij niet speelgerechtigd is. 
De geschorste ontvangt van het Bestuur van Grasshoppers een brief met daarin 
vermeld de ingangsdatum van de schorsing. De Trainer/Coach/Contactpersoon van 
het vaste (primaire) team van de geschorste ontvangt een kopie van de hiervoor 
vermelde brief. De schorsing kan doorlopen in het volgende seizoen. 
Bij de 3e keer niet komen opdagen binnen de 12-maanden termijn bepaalt het 
bestuur de duur van de schorsing. 
 
Voor elke opgelegde boete staat een betalingstermijn van 3 weken. Betaalt men de 
boete niet, dan volgt er een schorsing voor onbepaalde tijd (kan doorlopen in het 
volgende seizoen). Die schorsing wordt opgeheven, wanneer de boete is betaald.  
 
Tegen een onterecht opgelegde boete (met gele kaart) kan (schriftelijk en 
gemotiveerd) protest worden aangetekend (binnen drie weken na het ontvangen van 
de boete) bij de (voorzitter van de) Commissie van Beroep. 
 
De Commissie van Beroep neemt het protest in behandeling en brengt een advies uit 
aan het Bestuur. Het bestuur neemt tenslotte een definitief besluit. Het besluit van 
het bestuur wordt schriftelijk bekend gemaakt aan de indiener van het protest (en 
aan de Commissie van Beroep).  
Tegen de definitieve uitspraak van het Bestuur kan géén protest worden ingediend! 
 
Als overgangsmaatregel geldt dat leden die 1 of meer strafpunten hebben uitstaan 
volgens het oude boetebeleid geacht worden op 1 gele kaart te staan. Ingangsdatum 
van de 12 maanden termijn is per de laatste keer van niet komen opdagen. 
 
(Besluit van de Algemene Leden Vergadering; december 2012) 


