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Inleiding 
FC Eindhoven AV hecht veel waarde aan sportief gedrag en houding op het veld. Wanneer er sprake 

is van negatief gedrag met als gevolg een rode of gele kaart (individuele speler) of een strafzaak 

(gehele team), dan houden wij hier de bestrafte speler(s) voor verantwoordelijk. De bijbehorende 

boetes zijn dan ook voor rekening van de bestrafte speler(s).   

Boete 
Spelers kunnen bij een overtreding tijdens een wedstrijd bestraft worden met een rode of gele kaart. 

Wanneer een speler een rode of gele kaart uitgereikt krijgt, is de desbetreffende speler 

verantwoordelijk voor het betalen van deze boete.  

Bij een directe rode kaart krijgt de speler niet alleen een boete, maar ook uitsluiting voor minimaal 

één wedstrijd. 

Hoogte van de boete 
De kosten zijn als volgt: 

 Heren 1, 
vrouwen 1 en 2 

Senioren Jeugd  
JO19-1, JO15-1, JO13-1 

Jeugd  
overige teams 

Gele kaart 1e t/m 3e kaart € 14,70 Tijdstraf € 6,70 Tijdstraf 

Gele kaart 4e kaart en meer € 23,20 Tijdstraf € 13,20 Tijdstraf 

Rode kaart € 23,20 € 23,20 € 13,20 € 13,20 

 

Betaling 
In de week na de uitreiking van de kaart, zal de speler een digitale rekening ontvangen via e-mail. 

Alleen wanneer de rekening is voldaan, mag de speler weer deelnemen aan een wedstrijd. De 

rekening kan worden voldaan door het bedrag over te maken op het rekeningnummer NL65 INGB 

0003 6024 00 van FC. Eindhoven AV, of worden gepind in de kantine. 

Verantwoordelijkheid wedstrijdsecretariaat 
Het wedstrijdsecretariaat stelt de teammanager(s) van de bewuste team(s) op de hoogte van de 

boete voor een spe(e)l(st)er. Tevens stelt het wedstrijdsecretariaat de leider/coach op de hoogte van 

de procedure die we volgen als hij/zij een speler laat spelen die niet speelgerechtigd is 

Verantwoordelijkheid trainer / coach 
De trainer/coach dient er op toe te zien dat de speler niet opgesteld wordt in de wedstrijd(en) zolang 

de boete niet is voldaan. 

Wanneer een trainer/coach toch een speler met een onbetaalde boete een wedstrijd laat spelen, 

dan zal de speler formeel worden geschorst vanuit de vereniging. Dit betekent dat de spelactiviteit 

bij de speler in Sportlink wordt verwijderd zodat de speler niet meer op het wedstrijdformulier 

geplaatst kan worden.  


