Agendapunt 10.

Statuten- en reglementswijzigingen

Inhoud agendapunt:
10.
Statuten- en reglementswijzigingen
10.1 Wijziging Competitiereglement

Korte samenvatting en toelichting op de reglementswijzigingen:
Agendapunt 10.1 Wijziging Competitiereglement
De volgende wijzigingen zijn verwerkt in het Competitiereglement:
10.1.1 Wijziging Hoofdstuk V, artikel 2 lid2
Uitkomen in meerdere verenigingen of teams
Deze wijziging heeft betrekking op een vraag die is gesteld tijdens de Bondsvergadering van
3 februari 2017 over Hoofdstuk V artikel 2 lid 2, het laten invallen van vastspelers uit de
Bondscompetitie in competities georganiseerd door de Regio.
De huidige tekst van het betreffende artikel luidt: "Een vastspeler van een team in de
Bondscompetitie mag in de loop van de competitie niet uitkomen voor een team van de
vereniging in een Regiocompetitie."
Het voorstel voor de nieuwe tekst luidt: “Een vastspeler van een team in de Bondscompetitie
divisie 4 of hoger mag in de loop van de competitie niet uitkomen voor een team van de
vereniging in een Regiocompetitie.”
10.1.2. Wijziging hoofdstuk V, artikel 7b lid 3
Artikel 7b Regiocompetitie
Deze wijziging gaat over Hoofdstuk V artikel 7b, Regiocompetitie lid 3, op de agenda
gekomen n.a.v. een vereniging die een boete gekregen heeft, omdat de vereniging een
invaller voor de vierde keer in heeft laten vallen in hetzelfde team. De Reglementscommissie
heeft naar deze zaak gekeken en geoordeeld dat de boete terecht is opgelegd.
In lid 3 van dit artikel staat het volgende: “Het aantal invalbeurten in een team dat uitkomt
in dezelfde klasse bedraagt maximaal drie.”
Het voorstel voor de nieuwe tekst luidt: “Indien er meer teams van één vereniging in
dezelfde klasse of afdeling zijn ingedeeld bedraagt het aantal invalbeurten in één van die
teams maximaal drie.”
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10.1.3. Wijziging hoofdstuk VI, artikel 2 lid 1
Opgave teamindeling
Deze wijziging komt voort uit het feit dat niet duidelijk beschreven is in de reglementen uit
hoeveel spelers een team minimaal moet bestaan. Door deze toevoeging aan Hoofdstuk VI
artikel 2 lid 1 is dat wel duidelijk.
Huidige tekst: “Een vereniging die aan de competitie deelneemt, dient aan de LCW/RCW een
opgave te doen van de teamnamen van de teams en de vastspelers per team, met
gebruikmaking van het formulier dat hiertoe door de LCW/RCW wordt vastgesteld.”
Het voorstel is om de volgende tekst aan het artikel toe te voegen: “Het aantal vastspelers
per team moet ten minste voldoende zijn om een wedstrijd zonder invallers te kunnen
spelen.”
De Bondsvergadering wordt gevraagd het volgende besluit te nemen:
10.1 Goedkeuring wijziging Competitiereglement:
10.1.1 Hoofdstuk V artikel 2 lid2
10.1.2 Hoofdstuk V, artikel 7b lid 3
10.1.3 Hoofdstuk VI artikel 2 lid 1
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Agendapunt 10. Statuten- en reglementswijzigingen
10.1. Wijziging Competitiereglement
Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor om de volgende artikelen te wijzigen:
 Hoofdstuk V artikel 2 lid2
 Hoofdstuk V, artikel 7b lid 3
 Hoofdstuk VI artikel 2 lid 1
De toelichting op de wijzigingen staat op het voorblad van agendapunt 10.
10.1.1 Wijziging Hoofdstuk V, artikel 2 lid2

HOOFDSTUK V GERECHTIGDE SPELERS
Uitkomen in meerdere verenigingen of teams
Artikel 2
1. Een speler in de Bondscompetitie mag in één wedstrijdseizoen voor niet meer dan
één vereniging in een competitie vallend onder dit reglement uitkomen, ook niet
wanneer deze vereniging zich uit de competitie heeft teruggetrokken.
2. Een vastspeler van een team in de Bondscompetitie divisie 4 of hoger mag in de loop van
de competitie niet uitkomen voor een team van de vereniging in een Regiocompetitie.
3. Een speler mag in één en hetzelfde wedstrijdseizoen voor niet meer dan één vereniging
gelijktijdig deelnemen aan gelijklopende competities.
10.1.2. Wijziging hoofdstuk V, artikel 7b lid 3

HOOFDSTUK V GERECHTIGDE SPELERS
Artikel 7b Regiocompetitie
1. De RCW stelt jaarlijks de ‘Competitiehiërarchie Regiocompetities’ vast; deze bepaalt
voor de regio wat de sterktevolgorde is tussen de verschillende klassen van alle
competities die in de desbetreffende regio worden georganiseerd en waarvoor dit
reglement volgens Hoofdstuk I art. 2 lid 1a van toepassing is, inclusief de volgorde
van de divisies van de Bondscompetitie. Bekendmaking geschiedt door middel van
een Officiële Regiomededeling tenminste 2 maanden vóór het begin van de
competities in een wedstrijdseizoen.
2. In de Regiocompetitie mag onbeperkt worden ingevallen, met inachtneming van
Hoofdstuk V, artikel 4.
3. Het aantal invalbeurten in een team dat uitkomt in dezelfde klasse bedraagt maximaal
drie. Indien er meer teams van één vereniging in dezelfde klasse of afdeling zijn ingedeeld
bedraagt het aantal invalbeurten in één van die teams maximaal drie.
4. Een vastspeler van een team mag niet deelnemen aan een wedstrijd van een lager team,
tenzij beide teams in dezelfde klasse uitkomen, met uitzondering van het bepaalde in lid 5.
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5. Een speler mag niet invallen in een ander team dat in dezelfde afdeling speelt als het team
waarvan hij vastspeler is.

10.1.3. Wijziging hoofdstuk VI, artikel 2 lid 1

HOOFDSTUK VI VERPLICHTINGEN VAN DE DEELNEMENDE VERENIGINGEN
Opgave teamindeling
Artikel 2
1. Een vereniging die aan de competitie deelneemt, dient aan de LCW/RCW een opgave te
doen van de teamnamen van de teams en de vastspelers per team, met gebruikmaking van
het formulier dat hiertoe door de LCW/RCW wordt vastgesteld. Het aantal vastspelers per
team moet tenminste voldoende zijn om een wedstrijd zonder invallers te kunnen spelen.
2. Deze opgave dient 10 werkdagen vóór het begin van de desbetreffende competitie te zijn
ingevoerd in de competitieapplicatie.
3. De vereniging dient ervoor te zorgen dat de spelers vermeld op de opgave alsmede de
wijzigingen daarop voldoen aan de bepalingen van Hoofdstuk V art. 1 inzake gerechtigde
spelers.
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