
1. Organisatie futsalcommissie 
 

 Futsalcommissie 
 
De futsalcommissie vormt binnen Excelsior’31 het bestuur van het futsal, en bepaalt het beleid binnen 
het futsal van Excelsior’31. Hiervoor wordt maandelijks vergaderd. De futsalcommissie legt 
verantwoording af aan het Hoofdbestuur, en deze commissie bestaat uit de volgende personen: 
 
Hans van der Stouw, voorzitter, tel. 06-43145226, hans@excelsior31-futsal.nl  
Externe communicatie met Hoofdbestuur, Gemeente en KNVB. Daarnaast verantwoordelijk voor de 
website, www.excelsior31-futsal.nl en pr & sponsorzaken. 
André Keizer, technisch beleid, tel. 06-21818415, andre@excelsior31-futsal.nl 
Verantwoordelijk voor het technisch beleid voor de selectieteams binnen het futsal.  
(in functie tot 01-01-2010) 
Mark Esink, coördinator recreatieve teams, tel. 06-42115591, mark@excelsior31-futsal.nl 
Verantwoordelijk voor alles m.b.t. de recreatieve futsalteams (vanaf het 5e) en tevens verantwoordelijk 
voor de ledenadministratie van het futsal. Daarom is ons verzoek aan iedereen om eventuele 
adreswijzigingen, mobiele telefoonnummers, e-mailadressen of wijziging in status (bijvoorbeeld van 
veldvoetbal naar futsal of andersom) via Mark Esink door te geven aan de centrale ledenadministratie. 
Ernst-Jan Beverwijk, penningmeester futsal, tel. 06-12822806, ernstjan@excelsior31-futsal.nl 
Financiële zaken van het futsal (alles behalve contributie en shirtsponsoring (shirtsponsoring loopt via 
de voorzitter)) en materiaalbeheer (incl. kleding). 
Pieter Draaijer, wedstrijdsecretaris, tel. 06-48979390, pieter@excelsior31-futsal.nl 
Verantwoordelijk voor: 
1. Interne communicatie; 
2. Verzamelen van de wedstrijdformulieren, en ervoor zorgen dat deze bij de KNVB terechtkomen; 
3. Vrije uren in de diverse sporthallen verdelen over de teams. 
Pieter Draaijer zal op korte termijn een deel van zijn taken overdragen aan John Loohuis (voetballer 
zaalvoetbal 10 & 19) Hierover binnenkort meer informatie via de website en email. 
 

Ondersteunend 
 
Ondersteunend aan de futsalcommissie zijn de volgende personen: 
-    Richard Ligtenberg en Hein Huisman vormen de Activiteitencommissie voor het futsal.  Zij zijn 
verantwoordelijk voor het organiseren van diverse activiteiten voor alle geledingen van het futsal. 
- Jan Baan (keeper zaalvoetbal 3) zorgt naast de voorzitter voor de vulling van de website. 
- Sander Koster (voetballer zaalvoetbal 12) zorgt voor het doorsturen van de wedstrijdformulieren 
richting de KNVB. 
 



2. Sportief 
 
De aanvoerders cq. coaches van alle teams dragen een grote verantwoordelijkheid. De coaches en 
aanvoerders zijn onze steunpilaren in de organisatie van het (recreatieve) futsal.  
Deze aanvoerders/coaches zijn verantwoordelijk voor de volgende zaken: 

 Voor de wedstrijd 
Nadat het programma is ontvangen van de Wedstrijdsecretaris, is het de verantwoordelijkheid van de 
aanvoerder om:  -  de teamleden in te lichten over het programma 

- vervoer te regelen bij uitwedstrijden 
- zorg te dragen voor voldoende spelers 
- het wedstrijdformulier correct in te vullen 
- zorg te dragen voor materiaal (ballen, tenues, spelerspassen) 

Het programma op de website van de KNVB is leidend. Het programma is via www.knvb.nl voor alle 
teams te bekijken. Op de website www.excelsior31-futsal.nl staan aan de rechterkant ook 2 buttons, 
deze verwijzen ook direct door naar de website van de knvb waarbij er een weekoverzicht getoond 
wordt. 
 

 Tijdens de wedstrijd 

 Aanwezigheid 
 
Voor de wedstrijd zorgt de aanvoerder dat het team ruim op tijd aanwezig is. Als een team ook maar 1 
minuut te laat is, kan dit al betekenen dat de scheidsrechter het duel niet meer wil laten spelen. De 
scheidsrechter is NIET verplicht om te wachten. 
 

 Wedstrijdformulier 
 
De aanvoerder is verantwoordelijk voor het wedstrijdformulier.  
Bij uitwedstrijden ontvangt de aanvoerder het wedstrijdformulier vooraf van de tegenstander, en 
wordt na afloop van de wedstrijd een kopie van het formulier overhandigd door tegenstander of 
scheidsrechter. Controleer altijd even of de uitslag klopt!  
De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor het wedstrijdformulier. Een voorbeeld van een 
wedstrijdformulier zal aan alle teams beschikbaar worden gesteld. 
Vooraf dient de aanvoerder alle noodzakelijke gegevens in te vullen, en dit formulier een kwartier voor 
aanvang ingevuld aan de tegenstander te overhandigen. 
Na afloop van de wedstrijd ondertekent de aanvoerder het wedstrijdformulier in het bijzijn van de 
scheidsrechter, en overhandigt de tegenstander een kopie. 
Het voorste blad dient binnen 24 uur te worden gedeponeerd in de brievenbus in de Reggehal.  
Controleer zelf even of alle gegevens kloppen (staat het wedstrijdnummer erop, en is het ondertekend), 
want een onvolledig ingevuld formulier levert € 8,30 boete op; gebeurt dit voor een 2e keer in 1 seizoen, 
dan bedraagt dit zelfs € 55,30. Alle KNVB-boetebedragen zijn bij de futsalcommissie bekend, en 
kunnen op verzoek worden ingezien.  
Gedurende een seizoen is ieder team verplicht om alle kopieën van dat seizoen te bewaren. Dit voor het 
geval dat het origineel kwijt raakt. 
 



 Uitslag doorgeven 
Elk team heeft de mogelijkheid om zelf even de uitslag door te geven aan de KNVB. Ga naar 
www.knvb.nl, en via ‘Clubs en competities – Clubservices – Uitslagen en afgelastingen doorgeven’ kan 
worden ingelogd. Met clubcode BBKT04W en pincode 1352 kan dan de uitslag (uiterlijk de volgende dag 
12.00 uur) de uitslag worden doorgegeven door de thuisspelende vereniging. De uitslag wordt pas in de 
stand verwerkt als het officiële wedstrijdformulier binnen is.   

 Spelerspassen 
De aanvoerder is verantwoordelijk voor het beheer van de spelerspassen van zijn team. Zonder 
spelerspas mag er onder geen enkele voorwaarde worden gespeeld. Hou hier rekening mee. Boetes voor 
het niet kunnen spelen van een wedstrijd kunnen gemakkelijk oplopen tot 200 euro. Heb je nog geen 
spelerspas ontvangen, geef dit dan z.s.m. door aan Mark Esink.  

 Aanvoerdersband 
Elke aanvoerder dient tijdens de wedstrijd een aanvoerdersband te dragen. Een aantal team hebben 
deze band al ontvangen, zo niet, maakt dit kenbaar aan één van de bestuursleden.  

 Scheidsrechter 
Voor een aantal wedstrijden zal de KNVB een scheidsrechter aanstellen. De aanvoerder heeft de 
verplichting de KNVB-scheidsrechter te ontvangen, en namens Excelsior’31 koffie aan te bieden. Dit kan 
op rekening van Excelsior’31 (Reggehal). Na afloop van de wedstrijd dient de aanvoerder de 
scheidsrechter (opnieuw op rekening van Excelsior’31) 1 consupmtie aan te bieden (in de kantine van de 
Reggehal). 
Voor het verstrekken van de consumpties aan de scheidsrechters zullen jullie spoedig 
consumptiebonnen ontvangen. Let op dat deze alleen gebruikt kunnen worden door de dienstdoende 
scheidsrechter. 
Indien er geen KNVB-scheidsrechter is toegewezen, is de aanvoerder er in eerste instantie ZELF 
verantwoordelijk voor dat er een clubscheidsrechter deze wedstrijd begeleidt. Een tegenstander mag 
weigeren om een wedstrijd te spelen indien er geen scheidsrechter beschikbaar is. Ieder team is 
verplicht een scheidsrechter te zoeken voor de thuiswedstrijden van zijn eigen team, waarvoor een 
clubscheidsrechter wordt gevraagd. Deze clubscheidsrechter moet minimaal 16 jaar oud zijn, en lid zijn 
van de KNVB. Deze clubscheidsrechter moet het wedstrijdformulier uiteindelijk ook ondertekenen! 
 

 Wedstrijdcoördinator 
Bij thuiswedstrijden is de aanvoerder van de thuisspelende vereniging verantwoordelijk voor de 
veiligheid van de scheidsrechter. Formeel gezien vervult de aanvoerder de functie van 
wedstrijdcoördinator; dit hoeft niet noodzakelijk op het wedstrijdformulier te worden vermeld. Wel is 
het belangrijk om te weten dat bij eventuele ongeregeldheden de aanvoerder een bepaalde 
verantwoordelijkheid heeft. 
 

 Lidmaatschap coach/trainer 
Iedere coach of trainer van een Excelsior’31-team dient (eventueel niet-spelend) lid te zijn van 
Excelsior’31.  Een spelerspas is uiteraard voor trainer of coach niet verplicht. Wel dient de coach zich 
te kunnen legitimeren, wanneer de scheidsrechter hierom vraagt. Dit geldt voor zowel prestatieve als 
recreatieve teams. 
 



 Bij calamiteiten (rode kaart / niet uitspelen wedstrijd / niet opkomen) 
Bij een rode kaart - voor zowel tegenstander als eigen team - dient de aanvoerder zo snel mogelijk, 
maar in ieder geval binnen 24 uur een rapportage hiervan aan te leveren per mail bij 
pieter@excelsior31-futsal.nl. Hierin moet in ieder geval staan wat de reden was van de rode kaart, wat 
de tussenstand was, in welke minuut van de wedstrijd, etc. Hiervoor zijn ook voorbedrukte formulieren 
te verkrijgen. 
Bij het niet uitspelen van de wedstrijd of niet opkomen van zowel eigen team als tegenstander dient dit 
ook zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur te worden gemeld! 
Formulieren hiervoor zijn te vinden op onze website: www.excelsior31-futsal.nl (multimedia  
formulieren) 
  

 Algemeen 

 Adressen Sporthallen 
Het komende seizoen spelen we in de volgende sporthallen (Reggesteyn alleen training selectie): 
 
LWZX20O FFGG052 MBBH82A 
Sporthal De Stroekeld Sporthal De Reggehal Sporthal Reggesteyn  
Laan oud-Indiëgangers 1 Nieuwlandsweg 1 Cattelaar 2 
7463 CH  Rijssen 7461 VP  Rijssen 7461 PK  Rijssen 
Tel. 0548-854823 Tel. 06-22383509  

(Gabriël Coga) 
Tel. 0548-533800 

 Boetes 
Bij het niet opkomen van teams kan de KNVB boetes opleggen. Bij het niet opkomen bij een wedstrijd 
bedraagt de boete al € 110,80, waarbij dit bedrag nog wordt verhoogd met zaalhuur, eventuele 
reiskostenvergoeding officials en tegenstander, wat al gauw kan oplopen tot een kleine 200 euro. Aan 
iedereen dus de verantwoordelijke taak om het wedstrijdprogramma goed in de gaten te houden en 
eventuele verhinderingen zelf op te lossen.  
Indien een boete individueel wordt opgelegd (bijvoorbeeld naar aanleiding van een rode kaart), wordt 
deze met de contributie geïncasseerd. Wordt de boete per team opgelegd, dan wordt de boete in 
rekening gebracht bij de aanvoerder, die dit bij zijn team moet zien te verhalen.  Wanneer een team 
geen gebruik kan maken voor een vriendschappelijke wedstrijd van een toegewezen uur, dan dient de 
aanvoerder van dit team ervoor te zorgen dat het uur toch wordt benut door andere teams te 
benaderen. Wanneer een team het toegewezen zaaluur NIET gebruikt, wordt dit team 18 euro in 
rekening gebracht. Dit is het bedrag dat wij als vereniging betalen aan de gemeente voor dit uur. LET 
WEL: de werkelijke kosten bedragen het viervoudige!  

 Shirts 
 
Door Excelsior’31 is er voor de tenues een leasecontract voor 3 jaar met Nike gesloten. De shirts zijn 
tot nader bericht eigendom van de club. 
Het sponsoren van een team kost de sponsoren 350 euro voor de duur van 3 jaar. Per seizoen kost dit 
120 euro. Wanneer een team (dat nog geen shirtsponsor heeft) een sponsor op het oog heeft, neem dan 
contact op met Hans van der Stouw. De minimale contractperiode is 3 jaar.  
 
Daarnaast worden er voor de keepers speciale kniebeschermers beschikbaar gesteld, dit omdat de 
keepersbroeken snel slijten. We raden iedereen aan deze kniebeschermers te gebruiken, want wanneer 



er zonder kniebeschermers wordt gespeeld, verlies je het recht op tussentijdse vervanging van de 
keepersbroek en loop je als keeper eerder de kans geblesseerd te raken. 
 

 Overig materiaal 
Standaard krijgen de teams de volgende ballen ter beschikking: 
Prestatieve teams:  4 stuks 
Recreatieve teams: 2 stuks. 
 
Bovenstaande aantallen krijgen de nieuwe teams. De teams dragen zelf de verantwoordelijkheid voor 
deze ballen voor een periode van 3 jaar.  
Uiteraard zijn de ballen ook onderhevig aan slijtage. Mocht het aantoonbaar zijn dat de ballen 
dusdanige slijtageplekken hebben, zoals een binnenbal die naar buiten komt, dan zal deze kosteloos 
vervangen worden.  
Is er sprake van bijvoorbeeld een bal met ei-vorming, dan kan deze ook vervangen worden, echter zullen 
hier de kosten van € 60 per bal in rekening gebracht worden aan het team. Dit geldt ook voor het 
kwijtraken van een bal. Let hier dus goed op voor, tijdens en na een wedstrijd. Als team ben je 
verantwoordelijk voor het teammateriaal. 
 
Ook komt er in iedere sporthal óf een tas met reserveshirts, of een zak met hesjes te liggen. De 
aanvoerders van de teams dienen bij gebruik ervoor te zorgen dat deze uitgewassen binnen 5 dagen 
weer op de plaats van bestemming terechtkomen. 
 


