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VOETBALLEN BIJ ZVV DEN HAAG 

Bij ZVV Den Haag spelen vooral vriendenteams. Deze teams regelen bijna al hun zaken zelf. 

In dit document beschrijven wat er nodig is om als team in te schrijven bij ZVV Den Haag en 

wat er verder nodig is om als team je wedstrijden in de KNVB-competities te kunnen spelen. 

INSCHRIJVEN TEAM 

We schrijven alleen complete teams in. Het is voor onze vereniging niet haalbaar om 

individuele leden in te schrijven en dan voor ieder nieuw lid een team te gaan zoeken om dat 

nieuwe lid in te plaatsen. Alleen voor selectieteams worden op individuele basis leden 

aangenomen. Om als team een wedstijd te kunnen spelen heb je minimaal 5 spelers nodig, 

maar we raden aan om als team minimaal 7 spelers te hebben vanwege afmeldingen/ 

invalbeurten. 

 

Wanneer je als nieuw team wilt inschrijven hebben we het volgende nodig: 

- Naam, email adres, mobiele nummer van twee contactpersonen van jouw team 

- Een voorschot betaling van € 250. Deze wordt later met de team contributie 

verrekend 

- Welke klasse je als team wil gaan spelen (er moet wel plaats zijn in die klasse) 

- Geef alvast de namen van je spelers door zodat we weten welke aanmeldingen we 

kunnen verwachten (zie ook het hoofdstuk “Inschrijven leden bij ZVV Den Haag”) 

 

We moeten alle teams die gaan spelen in het volgende seizoen inschrijven bij de KNVB voor 

31 mei, zorg er dus voor dat voor die datum alle zaken met ons geregeld zijn. Na 31 mei 

kunnen we nog wel een verzoek doen bij de KNVB om een extra team in te schrijven, maar 

vaak lukt dit niet omdat alle teams dan al in de poules ingedeeld zijn en er geen plaatsen 

meer vrij zijn. 

 

Contributie 

De contributie bedraagt € 1.400 voor een team van zeven of minder spelers. Voor een 

mannenteam in de 2e klasse of hoger is dat € 1.500. Dit omdat je in deze klassen vaker een 

KNVB-scheidsrechter hebt. Voor ieder extra speler boven de zeven betaal je € 50 extra. 

Voorbeeld: voor een nieuw team in de 3/4/5e klasse met 10 spelers is de contributie: 

€ 1.400 + 3 x € 50 = € 1.550. Dat is dan € 155 per persoon. Jullie bepalen zelf hoe je de team 

contributie verdeelt over je spelers: als een speler bijvoorbeeld maar een half seizoen 

meespeelt dan kunnen jullie in onderling overleg de contributie anders verdelen, zolang jullie 

maar het juiste totaalbedrag overmaken naar de vereniging. 

 

De contributie moet per team betaald worden. Het is voor onze vereniging  

niet haalbaar om de contributie per lid te gaan innen. Het team moet 
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er dus, via de aanvoerder, voor zorgen dat het gehele bedrag op tijd op onze  

rekening staat. De contributie mag in twee termijnen betaald worden:  

- minimaal € 750 moet voor 15 juli op onze rekening bijgeschreven zijn 

- het restant moet voor 1 november op onze rekening bijgeschreven zijn 

 

Ooievaarspas 

Spelers met een Ooievaarspas kunnen deze laten scannen bij de ledenadministratie (dit moet 

ieder seizoen, we krijgen geen korting uitgekeerd als de pas niet door de speciale 

Ooievaarspas scanner gehaald is). ZVV Den Haag ontvangt dan de korting van € 110 (Jeugd: 

€ 220) van de Gemeente Den Haag en wij verrekenen deze met de Team Contributie. De 

aanvoerder hoeft dus een lager bedrag aan ons over te maken en kan dus ook de speler met 

de Ooievaarspas minder mee laten betalen voor de Team Contributie. 

 

Betalingen aan de club 

De team contributie moet overgemaakt worden naar rekening NL 91 INGB 0004109824 ten 

name van ZVV Den Haag onder vermelding van de team naam (dat is de naam van de 

aanvoerder). Eventuele boetes voor spelers of voor je team moeten binnen twee weken via 

de aanvoerder overgemaakt worden. 

 

Speeldagen en sporthallen 

In ons KNVB-district (WEST II) wordt er gespeeld op maandag, woensdag en vrijdag avonden 

tussen 19:00 en 23:00. Er zijn enkele clubs met een eigen sporthal waar soms ook op 

dinsdag of donderdagavond wordt gespeeld. 

 

Onze selectie elftallen spelen hun thuiswedstrijden op vrijdag in Sportcampus Zuiderpark. De 

overige teams maken zelf een keuze welke dag en sporthal ze graag hun thuiswedstrijden 

willen spelen. Wij geven dat dan door aan de KNVB. De KNVB probeert zoveel mogelijk de 

wensen van de teams te volgen, maar als te veel teams dezelfde avond/sporthal aanvragen 

dan zal dat niet altijd lukken. In dat geval probeert de KNVB zo goed als mogelijk een hal in 

de buurt te kiezen. 

 

Bij het inschrijven voor een nieuw seizoen vragen we de teams dan ook om hun voorkeur 

door te geven door speeldag en sporthal aan te geven, bijvoorbeeld: 

Maandag Sporthal Leidschenveen 
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De door de KNVB gehuurde sporthallen voor Den Haag en omgeving zijn: 

 

Sporthal Dag Uren 

Hoge Veld maandag 21:00-23:00 

  woensdag 20:00-23:00 

  vrijdag 19:00-23:00 

Houtrust maandag 20:00-23:00 

Leidschenveen maandag 20:00-23:00 

  vrijdag 19:00-21:00 

Oosterpoort (Zoetermeer) maandag 19:00-22:00 

Overbosch maandag 19:00-23:00 

Schilp, de maandag 19:00-23:00 

  woensdag 19:00-23:00 

Veur, de (Zoetermeer) maandag 19:00-23:00 

  vrijdag 19:00-23:00 

Zuiderpark, Sportcampus vrijdag 19:00-23:00 

Zuidhaghe maandag 19:00-23:00 

  woensdag 21:00-23:00 

 

De uitwedstrijden speel je op de voorkeur dag en sporthal van de betreffende tegenstander. 

Het is niet mogelijk om een voorkeurtijd op te geven: de KNVB deelt de wedstrijden  

zo eerlijk mogelijk in: je zult dus zowel vroeg (start 19:00 uur) als ook laat  

(start: 22:00 uur) moeten spelen. 

 

Scheidsrechters 

Hoe hoger je speelt hoe vaker je een scheidsrechter van de KNVB krijgt toegewezen. 

Daaraan zijn voor de club ook kosten verbonden, daarom betaalt een team voor 2e klasse en 

hoger iets meer contributie. Als je geen scheidsrechter krijgt toegewezen voor een 

thuiswedstrijd dan dien je zelf een scheidsrechter te regelen. Dat mag ook iemand uit je 

eigen team zijn. Binnen de club zijn er enkele personen die bereid zijn om af en toe eens een 

wedstrijdje te fluiten, maar je zult dan wel zelf afspraken met deze personen moeten maken. 

 

Onregelmatigheden/stakingen 

Hoewel iedereen voor zijn plezier voetbalt kan het voorkomen dat er zich wel eens 

onregelmatigheden voordoen tijdens een wedstrijd. Dit kan zelfs zo ver gaan dat een 

wedstrijd gestaakt wordt door de scheidsrechter. Als een dergelijke situatie zich voordoet 

dan vragen wij aan het betreffende ZVV Den Haag team om dit uiterlijk de dag 

na de wedstrijd te melden bij de vereniging door een mailtje te sturen 

 



 

 
 

ZVV DEN HAAG 

INFORMATIE VOOR TEAMS  

SEIZOEN 2022/2023 PAGINA  5 

naar bestuur@zvvdenhaag.nl met een korte beschrijving van wat er is voorgevallen. Als een 

wedstrijd gestaakt wordt dan zal de KNVB een rapport ontvangen van de betreffende 

scheidsrechter en beide teams vragen om hun kant van het verhaal op te sturen. Uiteindelijk 

zal de KNVB op basis van alle informatie een besluit nemen over de verdere afhandeling. Een 

mogelijke uitkomst is dat er een boete betaald dient te worden door een team. Als dit het 

geval is dan zal de vereniging het KNVB besluit doorsturen aan het betreffende ZVV Den 

Haag team. Het is aan het team om hiertegen in beroep te gaan of de uitspraak te 

accepteren. Als het definitieve besluit is genomen dat er een boete moet worden betaald dan 

moet er aan dit besluit gehoor worden gegeven. Dergelijke boetes moeten door het team zelf 

betaald worden. 

 

Kleding 

Onze teams spelen in Robey tenues van ZVV Den Haag. De kosten bedragen ongeveer € 

55,00 per tenue. Leden van onze vereniging krijgen bij onze partner Sport 2000 ook nog 

korting op het verdere Robey assortiment. Mocht je een sponsor hebben die zijn naam op de 

kleding wil hebben dan moet je dit vooraf voorleggen aan het bestuur en kan alleen worden 

toegepast na goedkeuring. 

De tenues zijn speciaal voor ZVV Den Haag gemaakt en alleen te verkrijgen bij Sport 2000. 

De kleding en overige accessoires kunnen besteld worden via de webshop van Sport 2000 of 

direct gekocht worden in de winkel in Voorburg: 

https://zvvdenhaag.clubwereld.nl 

Sport 2000 Voorburg 

Winkelcentrum Julianabaan 

Koningin Julianaplein 14b 

2274 JD Voorburg 

Als bij een wedstrijd beide teams tenues dragen waarbij de kleuren te veel op elkaar lijken 

kan het gebeuren dat er geen snel en duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tijdens het 

voetballen. Daarom dient het thuisspelende team bij tenues in gelijke kleuren te zorgen voor 

ofwel een afwijkend tenue met andere kleuren ofwel door hesjes te dragen met een 

afwijkende kleur. Bij mannen 1 en vrouwen 1 is de regel dat het uitspelende team moet 

zorgen voor een reservetenue. ZVV Den Haag heeft voor zwart gekozen als kleur voor onze 

reserveshirts. Deze zwarte reserveshirts zijn ook bij Sport 2000 te verkrijgen.  

Het is verplicht om scheenbeschermers te dragen bij het zaalvoetbal. Zie hieronder de 

officiële berichtgeving van de KNVB waarin ook duidelijk gemaakt wordt hoe de 

scheenbeschermers en sokken gedragen dienen te worden: 

Allereerst moet een scheenbeschermer een zekere vorm van bescherming bieden. Het moet 

dus van zacht materiaal zijn dat de schok van een trap tegen het scheenbeen moet kunnen 

opvangen. De scheenbeschermer zelf moet daarnaast volledig bedekt zijn door de kousen 

van de speler/doelverdediger. Dit betekent dat de lage sokken zoals die nu vaak worden 

gedragen door de spelers niet meer toegestaan zijn. Deze sokken moeten worden 

vervangen door kousen die de scheenbeschermers geheel bedekken. 

mailto:bestuur@zvvdenhaag.nl
https://zvvdenhaag.clubwereld.nl/
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Voetbal 

Ieder team is zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van voetballen. Thuisspelende teams 

zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de wedstrijdbal voor gebruik tijdens de 

wedstrijd. Het is aan te raden minimaal 2 voetballen in het bezit te hebben zodat bij situaties 

waar een bal (tijdelijk) niet bruikbaar is (bijv. lek of in tribune geschoten) toch doorgespeeld 

kan worden. In de zaal wordt gebruik gemaakt van een zogenoemde Plofbal of Futsal bal. 

 

INSCHRIJVEN LEDEN BIJ ZVV DEN HAAG 

Leden van ZVV Den Haag moeten ook lid zijn van de KNVB aangezien alle ZVV Den Haag 

teams uitkomen in officiële KNVB-competities. Spelers die aangemeld worden bij ZVV Den 

Haag zijn in veel gevallen al (oud)lid bij de KNVB. Om dubbele inschrijvingen bij de KNVB te 

voorkomen is ons verzoek om altijd na te gaan of een speler al KNVB lid is of ooit is geweest. 

In dat geval kun je een speler bij ZVV Den Haag aanmelden door zijn/haar bestaande KNVB-

relatienummer door te geven. Geef in een mail naar de ledenadministratie altijd de volgende 

gegevens door: 

- KNVB relatienummer (indien niet bekend geef dan wel de andere informatie door, dan 

zoeken wij het lid op in de KNVB administratie) 

- Achternaam 

- Voornaam 

- Geboortedatum 

- Email adres (gebruik geen verschillende email adressen voor veld en zaalvoetbal!) 

- Team waarin je gaat spelen 

Alleen wanneer een nieuw lid geen lid is van de KNVB (alle veld voetballers zijn bijvoorbeeld 

al KNVB lid) en ook nog nooit is geweest (denk ook aan jeugdvoetbal) dan kun het lid 

aanmelden via de website van de KNVB: 

https://www.knvb.nl/doe-mee/inschrijven/BBGY49G 

Het heeft onze voorkeur dat de aanvoerders/leiders hun spelers aanmelden via mail aan de 

ledenadministratie, met als uitzondering dus leden die geen KNVB lid zijn en ook nog nooit 

zijn geweest. 

Het opgegeven email adres is je inlognaam voor de KNVB en voetbal.nl websites en apps. 

Berichten vanuit ZVV Den Haag over bijvoorbeeld de ledenvergaderingen worden ook naar 

het opgegeven email adres gestuurd. Het doorgeven van één persoonlijk email adres is 

daarmee verplicht vanuit zowel de KNVB als vanuit ZVV Den Haag.  

Indien je in de afgelopen drie seizoenen nog voor een andere vereniging in de zaal gespeeld 

hebt wordt er automatisch een overschrijving aangevraagd op het moment dat we je 

inschrijven accepteren voor ZVV Den Haag. Indien je al afgemeld bent bij je oude vereniging 

dan wordt de overschrijving altijd direct goedgekeurd door de KNVB. Indien je oude 

vereniging je niet heeft afgemeld (of heeft aangegeven dat er nog contributie 

open staat) dan moet je dit eerst zelf oplossen met je oude vereniging 

voordat de KNVB de overschrijving goedkeurt. 

https://www.knvb.nl/doe-mee/inschrijven/BBGY49G
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Spelers die uitkomen in de A-categorie (ZVV Den Haag Mannen 1, Mannen 2 en Vrouwen 1) 

die moeten overschrijven moeten zich voor 15 juni bij ons inschrijven zodat er ook voor 15 

juni een overschrijving wordt aangevraagd. Voor de B-categorie (alle andere teams) kun je 

ook gedurende het seizoen nog overschrijven, mits de oude club daarmee akkoord gaat. 

 

WIJZIGEN GEGEVENS EN UITSCHRIJVEN LEDEN  

Het wijzigen van naam, geboortedatum en emailadres kan alleen door de ledenadministratie 

gedaan worden. Wijzigen van adres en telefoonnummer kunnen leden zelf in de apps doen. 

Wijzigingen in naam, geboortedatum of mailadres en afmeldingen moeten per mail 

doorgegeven worden door het lid of door de aanvoerder via een mail naar 

ledenadministratie@zvvdenhaag.nl. 

 

WEDSTRIJDZAKEN 

Alle wedstrijdzaken gaan via de KNVB Wedstrijdzaken app. In dit hoofdstuk vind je terug wat 

je voor en na je wedstrijden moet doen in de app. Zorg dat je dit goed voor elkaar hebt zodat 

je niet voor de wedstrijd al in vervelende discussies met de scheidsrechter terecht komt. 

  

Wedstrijdformulieren en spelerspassen 

Alle teams binnen ZVV Den Haag spelen in officiële KNVB-competities. Dit betekent het 

volgende: 

- Alle spelers moeten speelgerechtigd lid zijn van ZVV Den Haag en daarmee ook van 

de KNVB 

- Alle spelers moeten een digitale spelerspas hebben binnen de KNVB Wedstrijdzaken 

app. De scheidsrechter controleert de spelerspassen, zorg dus voor goede pasfoto’s 

op de digitale spelerspassen van al je spelers 

- Voor de wedstrijd moet het digitale wedstrijdformulier ingevuld en verstuurd worden 

via de KNVB Wedstrijdzaken app. Zet alleen spelers op het wedstrijdformulier  

die ook daadwerkelijk gaan spelen in die wedstrijd. Na afloop van de wedstrijd moet 

de uitslag ingevuld en verstuurd worden in de KNVB Wedstrijdzaken app door de 

scheidsrechter, of door het thuisspelende team indien de (eigen) scheidsrechter geen 

login heeft in de KNVB Wedstrijdzaken app. De uitslag moet dezelfde avond nog 

ingestuurd worden. 

- Wedstrijden kunnen niet verzet of afgezegd worden. Op niet op komen dagen staan 

hoge boetes en worden punten in mindering gegeven. Ieder team mag één keer per 

seizoen een zogenaamde baaldag opnemen. De baaldag moet door het bestuur 

minimaal een week voor de wedstrijd aangevraagd worden bij de KNVB, geef dit dus 

op tijd door. Je betaalt als team wel de huur van de sporthal (€ 57,50). Je 

kunt geen baaldag opnemen voor bekerwedstrijden en ook niet voor 

competitiewedstrijden na 1 maart. 

mailto:ledenadministratie@zvvdenhaag.nl
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- Indien een wedstrijd om wat voor reden dan ook niet (uit)gespeeld wordt moet dit ten 

allen tijden nog dezelfde avond bij het bestuur gemeld worden. Ook rode kaarten die 

op het wedstijdformulier staan vermeld voor je eigen team moeten worden gemeld bij 

het bestuur 

 

Inval spelers 

Indien je een keer spelers te kort komt voor een wedstrijd dan moet je zelf invallers gaan 

regelen. Neem op tijd contact op met leiders/aanvoerders van de andere teams om invallers 

te vragen. Indien dat niet lukt en je zelf nog iemand weet om in te vallen, maar deze persoon 

is geen lid van onze verenging, laat deze persoon zich dan aanmelden zodat hij/zij toch mee 

kan spelen. Op het mee laten spelen van niet leden staan namelijk hoge straffen van de 

KNVB en de speler is dan ook niet verzekerd via de KNVB. Indien een inval of test speler 

slechts enkele wedstrijden heeft meegedaan zullen we alleen de KNVB-inschrijfkosten van € 

10 doorbelasten in de team contributie. In de B-categorie mogen spelers onbeperkt invallen 

in andere teams. Spelers in de A-categorie mogen na 15 gespeelde wedstrijden niet meer in 

lagere teams invallen! 

 

KNVB Wedstrijdzaken app en voetbal.nl 

De geplande beker- en competitiewedstrijden voor jouw team, als ook de spelerspassen en 

wedstrijdformulieren vind je in KNVB Wedstrijdzaken app. De 

aanvoerders/leiders/scheidsrechters moeten deze app dus absoluut op hun smartphone 

hebben staan. Het is handig dat de andere spelers de app ook hebben, zij kunnen dan ook 

een wedstrijdformulier invullen/insturen als ook de uitslag doorgeven indien de 

aanvoerder/leider er een keer niet bij is. 

Alle aanvoerders/leiders zijn zogenaamde Team Managers in de KNVB Wedstrijdzaken app 

en kunnen daarmee een aantal extra dingen doen in de app (onder menu Team Manager): 

- Instellen van vaste rugnummers zodat je dat niet iedere wedstrijd opnieuw hoeft in te 

vullen (rugnummers zijn alleen verplicht voor de hogere teams 

- Aangeven welke spelers standaard wel/niet op het wedstrijdformulier moeten staan 

(dit doe je met het DWF-knopje) 

- Pasfoto’s nemen of uploaden voor spelers in jouw team (dit doe je met  

het foto knopje bij de betreffende speler) 

- Je kunt geen vaste spelers aan je team toevoegen, dit kan alleen via de 

ledenadministratie (je kunt altijd wel invallers toevoegen aan een wedstrijdformulier 

zolang de invaller maar speelgerechtigd lid is van onze vereniging) 

 

De KNVB Wedstrijdzaken app heb je dus nodig om de wedstrijden te kunnen spelen, maar 

daarnaast is het ook handig om je te registreren op voetbal.nl en de voetbal.nl app te 

installeren op je smartphone. Op voetbal.nl zie je dan ook je wedstrijden en daarnaast 

bijvoorbeeld ook de stand in de competitie (die heb je helaas niet in de  

KNVB Wedstrijdzaken app). 
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Je logt op beide apps in met hetzelfde email adres. Dit email adres moet het email adres zijn 

waarmee je ingeschreven staat bij de KNVB. Gebruik je een ander email adres dan  

word je niet herkend als speler van je team en kun je dus niets in de KNVB Wedstrijdzaken 

en in voetbal.nl kun je dan je team alleen volgen als toeschouwer. Gebruik dus altijd het email 

adres wat de KNVB van je heeft voor registreren en inloggen. De ledenadministratie kan je 

email adres bij de KNVB aanpassen indien je ander email adres wilt gaan gebruiken voor de 

apps. 

 

Via voetbal.nl (app) en via de KNVB-wedstrijdzaken app kunnen spelers zelf hun gegevens 

aanpassen (behalve dus het email adres). Spelers moeten dan ook zelf zorgen dat 

adresgegevens en telefoonnummers blijven kloppen omdat wij als club deze gegevens ook 

weer gebruiken. Spelers kunnen ook zelf hun pasfoto aanpassen (in de app kan dit door naar 

“Instellingen” te gaan, dan naar “Mijn persoonsgegevens” en dan klikken op je foto). Plaats 

daar geen leuke profielfoto van Messi of Ronaldo, maar een goed lijkende pasfoto want het is 

ook meteen de foto op je digitale spelerspas! 

 

Kun je iets niet vinden of werkt er iets niet in de apps stuur dan even een mailtje met het 

probleem of je vraag naar ledenadministratie@zvvdenhaag.nl. Als je de apps goed gebruikt 

heb je als aanvoerder (en wij als bestuur en ledenadministratie) een hoop minder werk aan 

de administratie rond de wedstrijden! 

 

 

 

 

mailto:ledenadministratie@zvvdenhaag.nl
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VERDERE INFO 

 

De spelregels van het zaalvoetbal: 

https://www.knvb.nl/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/regelgeving/spelregeldocumenten 

 

De regels rond strafzaken: 

https://www.knvb.nl/info/171/procedure-na-gele-rode-kaart 

 

Uitleg gebruik KNVB Wedstrijdzaken app voor spelers en scheidsrechters: 

https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/9000108739 

 

Uitgebreide uitleg en instructies voor het gebruik van de voetbal.nl app: 

https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/9000111897 

 

Uitgebreide uitleg en instructies voor het gebruik van de KNVB Wedstrijdzaken app: 

https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/9000108739 

 

COMMUNICATIE MET DE CLUB 

 

Mail al je vragen rond teams, lidmaatschap, contributie e.d. naar 

ledenadministratie@zvvdenhaag.nl 

Neem voor wedstrijdzaken zoals het aanvragen van een baaldag, na een gestaakte wedstrijd 

en wedstrijdkleding contact op met het bestuur via 

bestuur@zvvdenhaag.nl 

 

REKENINGNUMMER ZVV DEN HAAG 

 

NL 91 INGB 0004109824 ten name van ZVV Den Haag. 

https://www.knvb.nl/info/171/procedure-na-gele-rode-kaart
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/9000108739
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/9000111897
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/9000108739
mailto:ledenadministratie@zvvdenhaag.nl
mailto:bestuur@zvvdenhaag.nl


 

 

 


