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 Zaalvoetbalvereniging Ommen  

Intro 

Zaalvoetbalvereniging Ommen 
Opgericht 06 november 1981 
 
Aangesloten bij de KNVB District Oost 
Verenigingsnummer KNVB: BBKT94T 

Correspondentieadres 

Torenvalk 1, 7731 LC OMMEN 

Internet en e-mail 

Internet: www.zaalvoetbalommen.nl 
e-mail: info@zaalvoetbalommen.nl 

Bankrelatie 

Rabobank Ommen, NL43RABO0348939515 

Kamer van Koophandel 

KvK Zwolle nr. 40060830 

Ledenadministratie 

Bettus Martens, Torenvalk 1, 7731 LC OMMEN, 06 – 11 04 79 23 

Bestuur  

Voorzitter: 
Eric Jaspers (06 – 11 58 55 34)                               info@zaalvoetbalommen.nl 
 
Secretaris 
Bettus Martens, Torenvalk 1, 7731 LC OMMEN, 06 – 11 04 79 23 secretaris@zaalvoetbalommen.nl 
 
Penningmeester: 
Maarten Biemans, (06 – 47 60 66 47)       penningmeester@zaalvoetbalommen.nl 
Ramon IJzebrink, (06 – 53 11 25 05)       penningmeester@zaalvoetbalommen.nl 
 
Wedstrijdsecretaris: 
Mark Jaspers, (06 – 13 46 01 44)   wedstrijdsecretaris@zaalvoetbalommen.nl 

Businessgroep, Sponsoring & Advertenties 

Eric Jaspers (06 – 11 58 55 34)     sponsoring@zaalvoetbalommen.nl 
Jeroen Holtvoort (06 – 42 55 09 58)    sponsoring@zaalvoetbalommen.nl 

Clubkleuren 

Wedstrijd: shirt:   blauw 
broek:  wit 
kousen:  wit 
 

Reserve: shirt:   rood 
broek:  wit 
kousen:  wit 

 
 

http://www.zaalvoetbalommen.nl/
http://www.zaalvoetbalommen.nl/
mailto:info@zaalvoetbalommen.nl
mailto:info@zaalvoetbalommen.nl
mailto:secretaris@zaalvoetbalommen.nl
mailto:penningmeester@zaalvoetbalommen.nl
mailto:penningmeester@zaalvoetbalommen.nl
mailto:wedstrijdsecretaris@zaalvoetbalommen.nl
mailto:sponsoring@zaalvoetbalommen.nl
mailto:sponsoring@zaalvoetbalommen.nl


 

Zaalvoetbalvereniging Ommen 
Postadres: Torenvalk 1, 7731 LC  OMMEN 
Website: www.zaalvoetbalommen.nl E-mail: info@zaalvoetbalommen.nl 

 
 
 
 

 Zaalvoetbalvereniging Ommen  

Welkom 

Welkom bij ZVO/De Herberg!! 

Je hebt je aangemeld als (nieuw) lid van onze zaalvoetbalvereniging of je bent van plan om dat 
binnenkort te gaan doen. We zijn blij dat je voor ZVO/De Herberg hebt gekozen. 
 
In dit informatieboekje vind je alle informatie over het zaalvoetballen bij ZVO/De Herberg. Hoe je je 
aan moet melden, hoe de contributie-betaling in zijn werk gaat, de structuur van onze vereniging, de 
belangrijkste contactpersonen, de regels die binnen de club gelden en in het kort de spelregels van 
het zaalvoetbal. 
 
Lees dit boekje goed door, zodat je tijdens het zaalvoetbalseizoen precies weet waar je aan toe bent. 
Mocht je na het lezen van alle informatie toch nog vragen hebben, dan kun je altijd even contact 
opnemen met een van de bestuursleden. De adressen en telefoonnummers staan op het introblad. 
 
Bewaar dit boekje goed! Het wordt maar één keer verstrekt. De informatie uit dit boekje kan je 
gedurende het zaalvoetbalseizoen nog goed van pas komen! 
 
Wij wensen je veel zaalvoetbalplezier bij ZVO/De Herberg! 
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 Zaalvoetbalvereniging Ommen  

De Vereniging 

Geschiedenis 

Zaalvoetbalvereniging Ommen, voorheen ‘Ommer Automaten’ toen nog ‘De Ridder’ is opgericht op 6 
november 1981. Met twee teams in de competitie en een aantal recreanten was het een kleine 
vereniging. Het doel van de vereniging was volgens de statuten ‘het doen beoefenen en het 
bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen, met uitzondering van de 
beroepsvoetbalsport’.  

Clubkleuren 

De clubkleuren van ZVO/De Herberg zijn blauw en wit 

Doelstelling 

Zaalvoetbal bij ZVO/De Herberg betekent vooral het met plezier uit kunnen oefenen van je favoriete 
sport. Hoewel er onderscheid wordt gemaakt tussen prestatiegericht en recreatief zaalvoetbal, staat 
plezier in de sport voorop. Dit komt ook tot uiting in de doelstelling van  
ZVO/De Herberg : ‘het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn 
verschijningsvormen, met uitzondering van de beroepsvoetbalsport’.  

Structuur 

De vereniging wordt geleid door het bestuur. Circa acht maal per jaar vergadert het bestuur over alle 
zaken die spelen rondom ZVO/De Herberg. Ieder bestuurslid heeft zijn eigen taken. 

Financieel 

De inkomsten van de vereniging vloeien voort uit de volgende bronnen: de contributies en sponsoring. 
Deze dienen ter dekking van de competitiekosten en de aanschaf van materialen. 
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 Zaalvoetbalvereniging Ommen  

Aanmelden 

Aanmelden 

Het is voor ons belangrijk om tijdig op de hoogte te zijn welke spelers in het nieuwe 
zaalvoetbalseizoen voor onze vereniging willen uitkomen. Door betaling van inschrijfgeld moeten we 
in mei aan de KNVB het aantal deelnemende teams voor het nieuwe seizoen doorgeven. Tot uiterlijk 1 
juni kan iedereen zich daarom voor het nieuwe zaalvoetbalseizoen opgeven als lid van onze 
vereniging. Tijdens het seizoen aanmelden kan ook. 

Vanaf 16 jaar 

Iedereen vanaf 16 jaar kan zich aanmelden als lid van ZVO/De Herberg. Omdat de KNVB geen 
jeugdzaalvoetbalcompetitie kent binnen ons district nemen we geen leden aan jonger dan 16 jaar. 

Aanmelden als volledig team 

Het is mogelijk om je als volledig team aan te melden bij ZVO/De Herberg. Hiervoor gelden echter wel 
een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden kun je aanvragen bij het bestuur van ZVO/De Herberg. 

Inschrijfformulier 

Je kunt je aanmelden door het inschrijfformulier volledig in te vullen en samen met pasfoto in te 
leveren bij een van de bestuursleden. Let wel, je inschrijving is pas definitief zodra we je contributie 
hebben ontvangen.  
 
 
Contributie  

Wat kost een lidmaatschap bij ZVO/De Herberg? 

Het contributiebedrag voor competitieleden bedraagt per kwartaal € 38,- 
Het contributiebedrag voor recreanten bedraagt per kwartaal € 29,75 

Automatische incasso 

ZVO/De Herberg stelt automatische incasso van de contributie verplicht voor elk lid. De contributie 
wordt per kwartaal geïnd.  
 
Voor de automatische incasso ondertekent ieder lid bij aanmelding een machtiging. Deze wordt 
jaarlijks automatisch verlengd en eindigt pas na schriftelijke opzegging van het lidmaatschap. 

Tijdig betalen! 

Indien de contributie niet tijdig kan worden geincasseerd, kan het bestuur besluiten 
om spelers (tijdelijk) uit te sluiten van deelname aan wedstrijden van ZVO/De Herberg. Zowel de 
speler als de coach van zijn team wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. 
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 Zaalvoetbalvereniging Ommen  

De Competitie 

KNVB 

Zaalvoetbalvereniging Ommen komt uit in de officiële competitie van de KNVB. De competitie loopt 
van eind augustus tot eind mei. De wedstrijden worden grotendeels geleid door officiële KNVB-
scheidsrechters. 

Speeldagen 

De competitiewedstrijden worden gespeeld op doordeweekse avonden. Het aanvangstijdstip van de 
duels varieert van 19:00 uur tot 22:00 uur. Er wordt bij ZVO/De Herberg  getraind op de dinsdagavond 
van 21.30 – 22.30 uur en op de woensdagavond vanaf 21.00 uur tot 22.30 uur 

Sporthallen 

De competitiewedstrijden worden afgewerkt in sporthallen verspreid over de gehele regio Oost. 
Thuisduels worden in sporthal De Carrousel te Ommen op de maandag en de woensdag gespeeld. 

Vrije uren sporthal 

Het komt wel eens voor dat op een avond de zaal een uurtje vrij is, dit omdat er geen 
competitiewedstrijden gepland zijn. Op deze uren kan getraind of eventueel een oefenwedstrijd 
worden gespeeld. Als teams op een van deze uren willen trainen/oefen kan dit in overleg met de 
wedstrijdsecretaris. Deze vrije uren worden op het wedstrijdprogramma weergegeven. 

Toernooien 

De mogelijkheid bestaat om gedurende het seizoen deel te nemen aan zaalvoetbaltoernooien van 
andere verenigingen. In principe ontvangt het bestuur de uitnodigingen voor deze toernooien. Teams 
die belangstelling hebben voor een toernooi kunnen bij het bestuur van ZVO/De Herberg informeren 
naar de mogelijkheden. Het is niet toegestaan om onder de naam ‘ZVO/De Herberg’ deel te nemen 
aan toernooien zonder medeweten van het bestuur. 

Onderling toernooi 

Elk seizoen wordt aan het einde van het seizoen een onderling toernooi georganiseerd. Op deze 
avonden wordt door de teams een mixtoernooi afgewerkt. De teams strijden dan om de titel 
‘clubkampioen’. Tijdens dit toernooi is het ook mogelijk om potentiële leden te laten kennismaken met 
onze vereniging. 
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 Zaalvoetbalvereniging Ommen  

Organisatie 

Teamindeling 

Voor aanvang van een seizoen (einde vorige seizoen) maakt het bestuur de balans op van het aantal 
aangemelde leden. Op basis hiervan en in samenspraak met de leiders worden teams ingedeeld en 
worden deze aangemeld bij de KNVB. Voor de prestatiegerichte teams bepaalt de coach mede de 
samenstelling van zijn team. Bij de recreatieve teams kunnen de spelers opgeven met wie zij graag 
samen in één team willen voetballen. Bij de indeling van de teams zal worden geprobeerd om met 
deze wensen rekening te houden. 

Aantal spelers 

ZVO/De Herberg streeft ernaar om per team minimaal 7 spelers in te delen. Dit aantal is nodig om 
gedurende het seizoen blessures en afmeldingen op een redelijke manier op te kunnen vangen. 

Te weinig spelers 

Indien teams niet volledig zijn bij aanvang van het seizoen, kan het bestuur besluiten om teams 
samen te voegen. Ook kan een beroep op de teams zelf worden gedaan om nieuwe spelers voor hun 
team te zoeken. 

Tenues 

Elk team krijgt de beschikking over een voetbaltenue, bestaande uit broek, shirt en kousen, in de 
clubkleuren blauw en wit. De tenues worden per toerbeurt gewassen door de leden zelf. Elk team 
ontvangt hiervoor aan het einde van het seizoen wasgeld. De tenues blijven eigendom van de 
vereniging. Aan het eind van het seizoen dienen alle tenues te worden ingeleverd bij de 
wedstrijdsectretaris. Dit geldt ook voor de ballen (twee per team). 

Zaalvoetbalschoenen 

Voor zaalvoetbalschoenen moet elk lid zelf zorgen. Let erop dat zwarte zolen ten strengste verboden 
zijn in vrijwel alle sporthallen.  

Vervoer 

Ieder team is zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar uitwedstrijden. Er wordt door ZVO/De 
Herberg  geen vergoeding betaald voor de te rijden kilometers. Eventueel kan elk team zelf onderling 
afspraken hierover maken. 
 
Leider/coach 
Ieder zaalvoetbalteam heeft een coach of leider. Eventueel wordt per team een speler (veelal de 
aanvoerder) aangewezen als leider. Deze persoon is de contactpersoon en eerste verantwoordelijke 
voor het team. Hij zorgt ervoor dat de wedstrijd doorgang kan vinden (ook als er geen 
scheidsrechter is!), dat het team voldoende spelers heeft en regelt eventueel vervangende spelers. 
Problemen worden door hem direct gemeld aan een van de bestuursleden. Verderop in dit boekje kun 
je bij ‘taken’ exact lezen wat er van de leider/coach wordt verwacht. 
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 Zaalvoetbalvereniging Ommen  

Infomap 

Ieder team ontvangt bij aanvang van een zaalvoetbalseizoen een (digitale) infomap. In deze 
map staan alle gegevens die tijdens een zaalvoetbalseizoen van belang kunnen zijn, 
zoals alle spelersnamen met lidnummer en telefoonnummer, uitleg over invullen van 
het wedstrijdformulier, informatie over boetes, het wedstrijdschema en ruimte voor 
het bijhouden van doelpuntenmakers. Deze map wordt gedurende het seizoen 
regelmatig aangepast. De coach of leider dient deze map tijdens wedstrijden altijd bij 
zich te hebben. 

Spelerspasjes 

Een speler mag alleen zaalvoetballen als hij in het bezit is van een digitale spelerspas van 
de KNVB. Deze wordt na ontvangst van de inschrijving en een digitale pasfoto ingevoerd in het 
systeem van de KNVB, waarna de digitale spelerspas gekoppeld kan worden aan het  mobiel digitale 
wedstrijdformulier (MDWF). 

Afmelden 

Indien je verhinderd bent om een wedstrijd te spelen, dan dien je dit tijdig te melden bij je coach of 
leider. Tijdig betekent in dit geval uiterlijk de avond tevoren vóór 18:00 uur. Je coach of leider heeft 
dan nog tijd om vervangers te zoeken. 

Invallen bij een ander team 

In principe mogen spelers gewoon bij andere teams invallen. De teams regelen dit onderling.  
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 Zaalvoetbalvereniging Ommen  

Doelpuntenmakers 

Aan het eind van elk seizoen wordt de topschutter van ZVO/De Herberg benoemd. Om deze lijst 
compleet te houden vragen we ieder team de doelpuntenmakers te noteren en dit lijstje te mailen naar 
info@zaalvoetbalommen.nl. 

Lijnrechter 

Afhankelijk van de klasse waarin een team uitkomt, kan een lijnrechter verplicht zijn. Het team dient 
zelf iemand als lijnrechter aan te wijzen, eventueel per toerbeurt. Het niet hebben van een lijnrechter 
kan boetes opleveren van de KNVB. 

Boetes 

De KNVB deelt o.a. boetes uit bij het fout invullen van het wedstrijdformulier, het te laat verzenden van 
het wedstrijdformulier, het ontbreken van een lijnrechter, het niet op komen dagen bij een 
competitiewedstrijd en uiteraard bij uitsluitingen of incidenten tijdens een wedstrijd.  

Strafzaken 

Indien een speler met direct rood wordt weggestuurd tijdens een wedstrijd, dan dient na afloop van het 
duel door beide partijen een strafrapport te worden ingevuld. Een exemplaar hiervan is te vinden in de 
infomap. Let op: dit geldt dus ook wanneer een speler van de tegenpartij wordt weggestuurd! 
Strafzaken dienen altijd direct te worden gemeld aan de secretaris. 

Adreswijziging 

Ga je verhuizen of verandert je telefoonnummer of e-mailadres? Geef dit dan tijdig door aan de 
secretaris. Hij kan deze gegevens dan wijzigen in de ledenadministratie en doorgeven aan de KNVB. 
Je kunt je wijziging ook per e-mail doorgeven: info@zaalvoetbalommen.nl. 

Opzeggen lidmaatschap 

Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris. (voor 1 mei van het 
betreffende jaar) Door opzegging van het lidmaatschap eindigt eveneens de machtiging voor de 
automatische incasso. 

Nieuwsbrief 

ZVO/De Herberg geeft circa tien maal per jaar een nieuwsbrief(digitaal) uit. Via deze nieuwsbrief 
worden de leden op de hoogte gehouden omtrent de vereniging. Ieder lid kan voor een nieuwsbrief 
ook zelf kopij aanleveren. 
 
Internet 
Sinds 2004 heeft ZVO/De Herberg ook een eigen internet-site. Via www.zaalvoetbalommen.nl kun je 
je dag en nacht overal ter wereld op de hoogte houden van de vereniging, het laatste nieuws, het 
actuele wedstrijdschema en de bijgewerkte standen. 
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 Zaalvoetbalvereniging Ommen  

Taken 

Voor een vereniging is een goede afbakening van ieders taken zeer belangrijk. Duidelijkheid voor 
alles. In onderstaand overzicht worden de hoofdtaken van een aantal functies binnen de vereniging 
uiteengezet. Lees ze eens door, dan weet je gedurende het zaalvoetbalseizoen precies bij wie je moet 
zijn met al je vragen. 

Voorzitter 

De voorzitter is de spreekbuis namens de vereniging naar derden. De voorzitter leidt de 
bestuursvergaderingen en is verantwoordelijk voor de prijsuitreiking tijdens toernooien en activiteiten. 

Secretaris 

De secretaris voert de correspondentie van de vereniging aan derden. De secretaris verzorgt het 
ledenbestand, actualiseert deze met enige regelmaat en verzorgt de aan- en afmeldingen van leden 
bij de KNVB. De ingezonden stukken voor de media.  

Penningmeester 

De penningmeester draagt zorg voor de geldstroom binnen de vereniging. En is verantwoordelijk voor 
de aanschaf van materialen. 

Wedstrijdsecretaris  

De taken van de wedstrijdsecretaris hebben betrekking op wedstrijdzaken, zoals verspreiden 
competitie/beker programma. Onderhoud contact met KNVB v.w.b. competitiezaken. 

Activiteitencommissie 

Groep van leden en/of bestuur die de nevenactiviteiten organiseert. Voorbeelden daarvan zijn o.a. het 
jaarlijkse toernooi, feestavond. Deze wordt uitgevraagd bij een nevenactiviteit 

Sponsorcommissie 

Groep van leden en/of bestuur die verantwoordelijk is voor de werving van sponsors en adverteerders 
en het onderhouden van contacten met deze sponsors. 

Kascommissie 

Een keer per jaar controleert een kascommissie, bestaande uit tenminste twee leden van ZVO/De 
Herberg, niet zijnde bestuurslid, de financiële stukken van de vereniging.  

Nieuwsbriefcommissie 

De nieuwsbriefcommissie is verantwoordelijk dat de nieuwsbrief minimaal 10x per jaar wordt 
opgemaakt. Zij zorgen voor het verkrijgen van kopij en de opmaak hiervan. Verder verzorgen zij de 
verspreiding van de nieuwsbrief. 

Spelers 

Zij vertegenwoordigen de vereniging in sportief opzicht. 

Coach, leider, aanvoerder 

De coach of leider draagt zorg voor een goed verloop van de wedstrijden van zijn team. Indien een 
team geen coach of leider heeft, dan worden deze taken waargenomen door de aanvoerder.  
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Spelregels 
 
Veel spelregels van het zaalvoetbal lijken op die van het veldvoetbal. Toch zijn er enkele belangrijke 
verschillen. We beperken ons hier alleen tot de belangrijkste spelregels en de verschillen ten opzichte 
van het veldvoetbal. 

Aantal spelers 

Een zaalvoetbalteam bestaat uit 4 veldspelers en een keeper. Er mag doorlopend gewisseld worden. 
Een team in de 1e klasse of hoger (categorie A) is pas speelgereed indien minimaal 5 spelers 
aanwezig zijn. Een team in de 2e klasse of lager (categorie B) is speelgereed indien minimaal 4 
spelers aanwezig zijn. 

Uitrusting van de spelers 

Bij onvoldoende afwijkende wedstrijdkleding dient de thuisspelende vereniging andere shirts aan te 
trekken, m.u.v. de 1e klasse standaard of hoger. Hier dient de uitspelende ploeg andere shirts te 
dragen. 

De bal 

In het gehele zaalvoetbal wordt gespeeld met een zogenaamde “plofbal”. In vergelijking met de oude 
bal heeft deze bal een sterk verminderde stuitkracht. 

Speelduur 

Een zaalvoetbalwedstrijd duurt 2 x 25 minuten. 

Begin van het spel 

Het team dat de toss wint kiest het doel. Uit de beginschop kan rechtstreeks worden gescoord. 

Wisselzone 

Het wisselen van spelers mag alleen plaatsvinden in de zogenaamde wisselzone van 5 meter breed: 
aan weerszijden van de middellijn, aangegeven met 2 streepjes op respectievelijk vijf en tien meter 
vanaf de middellijn. Bij wisselen geldt: eerst de ene speler uit het veld, dan pas de andere speler erin! 

Terugspelen op eigen doelman (geldt alleen voor categorie A en B) 

Nadat een doelman de bal heeft weggespeeld of weggeworpen, mag de bal door een medespeler pas 
naar de keeper worden teruggespeeld indien de bal over de middellijn is geweest of is gespeeld of 
aangeraakt door een tegenstander. De doelman mag de bal hierbij niet aanraken met de handen of 
armen. De doelman moet de bal daarna binnen 4 seconden wegspelen. Alleen als de doelman op de 
helft van de tegenstander staat, geldt deze regel niet en wordt de keeper als veldspeler beschouwd.  

Intrap 

In tegenstelling tot het veldvoetbal wordt het spel, nadat de bal over de zijlijn is 
gegaan, hervat met een intrap i.p.v. een inworp. 

5 meter en 4 seconden 

Bij spelhervattingen dient een speler van de tegenpartij zich op tenminste vijf meter van de bal te 
bevinden. Het spel dient in alle gevallen binnen vier seconden te worden hervat. 

Bal tegen plafond 

Indien de bal het plafond raakt, dan wordt het spel hervat met een intrap voor de andere partij op de 
zijlijn. 
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Bal in beweging 

De bal moet altijd in beweging zijn. Het is dus niet toegestaan de voet op een stil liggende bal te 
zetten. Ook achteruitlopen met de bal onder de voet is niet toegestaan. 

Voordeelregel 

De scheidsrechter mag de voordeelregel toepassen. Als het voordeel verkeerd uitpakt kan hij binnen 
enkele seconden het spel alsnog onderbreken. 

Lichamelijk contact 

Lichamelijk contact is uitgesloten en wordt bestraft. Ook het vanachter aanvallen of de bal veroveren 
is niet toegestaan (ook niet als de speler niet wordt geraakt!). 

Overtredingen en onbehoorlijk gedrag 

Overtredingen kunnen ook worden bestraft met een indirecte vrije schop. De scheidsrechter geeft dit 
aan door een arm gestrekt boven het hoofd te houden. De bal moet bij iedere vrije schop stil liggen. 

Gele en rode kaarten 

Tijdstraffen worden aangegeven middels een gele kaart (2 minuten) of een rode kaart (5 minuten). 
Scoort het team in meerderheid bij een 2-minutenstraf binnen deze 2 minuten een treffer, dan mag de 
speler van de andere partij op dat moment weer terugkeren in het veld. Twee gele kaarten betekent 
automatisch rood. Een speler die een 5 minuten straf (rood) heeft gekregen, dient de zaal te verlaten 
en mag niet meer deelnemen aan de wedstrijd. Het team mag na 5 minuten weer worden aangevuld 
door een andere speler, of eerder indien het team in overtal een treffer scoort. 

(zie voor meer informatie www.knvb.nl)
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Reglement 
 

ZVO/De Herberg heeft een aantal richtlijnen opgesteld en opgenomen in een ‘reglement’ 
waaraan ieder lid zich dient te houden. Deze regels zijn noodzakelijk voor een goed 
georganiseerde vereniging. 
 

1. Ieder die een functie uitoefent voor de vereniging behoort lid te zijn van de KNVB en de 
vereniging. 

2. Vanwege de hygiëne doucht iedereen zich na de wedstrijd en adviseren we het dragen van 
badslippers. 

3. Elke speler is verplicht om de officiële spullen van ZVO/De Herberg tijdens officiële 
wedstrijden te dragen, mits anders wordt beslist door het bestuur.  

4. Tijdens de wedstrijden zijn we één team en houden we eenheid van tenue.  
5. Alleen (geblesseerde) spelers en coach van het eigen team verblijven in de kleedkamer of 

zitten tijdens wedstrijden op de reservebank. 
6. Iedereen draagt de vereniging op ordelijke en nette wijze naar buiten. Sportief gedrag  
 (Fair Play) wordt van alle spelers verwacht, in als buiten het veld. 
7. Gelijke behandeling voor alle teams en alle spelers van de vereniging. Voor alle teams wordt 

hetzelfde georganiseerd. Indien een coach of leider iets wil doen met zijn team, dan dient dit 
altijd eerst te worden overlegd met het bestuur. 

8. Zaken betreffende de wedstrijden alleen via het bestuur. Afspraken met andere personen 
binnen de vereniging worden teruggedraaid. 

9. Een coach/aanvoerder mag een lid geen schorsing opleggen. Indien hij dit noodzakelijk acht, 
dan dient hij contact op te nemen met het bestuur. 

10. Opgelopen boetes kunnen worden verhaald op de betreffende speler of het betreffende team. 
11. Contact met het KNVB bondsbureau loopt altijd via het bestuur. 
12. Een lid kan geen aanspraak maken op terugbetaling van contributiegelden om wat voor reden 

dan ook. In uitzonderingsgevallen beslist het bestuur. 
13. Deelname aan toernooien of activiteiten onder de naam ZVO/De Herberg zonder medeweten 

en toestemming van het bestuur is niet toegestaan. 
14. ZVO/De Herberg is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke 

eigendommen en/of andere zaken. 
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Sponsoring 
 
Sponsoring? Ja graag! 
Zoals elke vereniging kan ook ZVO/De Herberg niet zonder inkomsten van buitenaf. Extra inkomsten 
uit sponsoring zijn daarbij erg belangrijk. Alleen dan kunnen we de contributie voor de leden laag 
houden. Tegen een vergoeding draagt ZVO/De Herberg de naam van een bedrijf of firma naar buiten 
op een nader afgesproken manier. 

Sponsormogelijkheden 

ZVO/De Herberg heeft een uitgebreide sponsormap, waarin alle sponsormogelijkheden staan 
beschreven. 
 
Contributie terugverdienen? 
Als jij voor onze vereniging een nieuwe sponsor aanbrengt willen we dit graag belonen. Van elke 
nieuw sponsorcontract door jou aangeleverd ontvang jij 10% van de pakketwaarde van het 1e jaar. 
Je mag zoveel sponsoren aanleveren als je wilt. LET OP: Maximaal kun je het contributiebedrag van 1 
jaar terug verdienen. 
 
Hoe wordt dit bedrag berekend?  
Het bedrag wordt berekend op basis van de pakketwaarde van het 1e jaar. Hieronder voor de 
duidelijkheid twee voorbeelden. 
 
Aanbrengen tassensponsor: 
Duur overeenkomst: 3 jaar 
Sponsorbedrag: € 150,- p.jr excl. aanschaf tassen in 1e jr á  € 300,- (10 st) 
Korting op je contributie: 10% van € 450,- (€ 150 + € 300) =  € 45,00 
 
Aanbrengen goudensponsor: 
Duur overeenkomst: 3 jaar 
Sponsorbedrag: € 495,- p.jr 
Korting op je contributie: 10% van € 495,- = € 49,50 
 
Hoe ga je te werk. 
Op het moment dat je een sponsor hebt gevonden die bereid is onze vereniging te willen sponsoren 
geef je het bedrijf, de contactpersoon en het telefoonnummer door middels een e-mail naar 
sponsoring@zaalvoetbalommen.nl. De sponsorcommissie neemt dan contact op met de persoon 
en maken een afspraak voor het vervolg. Op het moment dat de contracten zijn getekend ontvang je 
bericht hierover en wordt het bedrag aan je overgemaakt. 
 
 
In geen enkel geval mogen er sponsorafspraken worden gemaakt buiten het bestuur van  
ZVO/De Herberg om!! 
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