
koninklijke nederlandse voetbalbond

Wedstrijdnummer:

Wedstrijddatum: (dd-mm-yyyy)

Ingezonden door vereniging

Steunpunt TE ZIJN.  Bij het niet tijdig ontvangen van deze verklaring volgt een administratieve boete.

- werd gestaakt na minuten in de 

-

De wedstrijd werd gestaakt wegens

Wij verzoeken u hieronder een nadere beschrijving te geven van hetgeen vooraf ging aan het staken van de wedstrijd.

dat de wedstrijd heeft bijgewoond en UIT EIGEN WAARNEMING een verklaring kan afleggen. (Reglementair is men van de zijde van het bestuur te allen tijde 
verplicht een schriftelijke verklaring af te doen leggen, bijv. aanvoerder of leider.)

Adres lid

ONDERGETEKENDE BEVESTIGT DE JUISTHEID VAN DE VERMELDE GEGEVENS

Indien de scheidsrechter de wedstrijd tijdelijk en/of definitief heeft gestaakt, dient deze verklaring nauwkeurig en naar waarheid te worden ingevuld, alsmede te 

aankruisen wat van 

toepassing is

RAPPORT VERENIGING GESTAAKTE WEDSTRIJD

worden ondertekend. Deze verklaring dient BINNEN DRIE (3) WERKDAGEN NA DE WEDSTRIJDDAG IN HET BEZIT VAN HET BETREFFENDE 

VERKLARING NAMENS BESTUUR: Naam lid

Is er een afkoelingsperiode ingelast:

De wedstrijd

Stand op het moment van staken in het voordeel van 

Functie

Naam

Aldus naar waarheid opgemaakt d.d. 20

Postcode / woonplaats

Handtekening

(alleen invullen bij papieren verzending)

Functie

Relatienummer

veldvoetbal

zaalvoetbal

mannen

vrouwen

jongens

meisjes

wangedrag van

overig zijnde

ja nee

weigeren verder te spelen van 

1e helft

2e helft
rust

overlast toeschouwers / supporters van
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