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Reglement PVT 2020 
 

1. Bestuur  
 

2. Aanmelding 
 
3. Huisvesting 
 
4. Wedstrijden 
 
5. Sponsoring 
 
6. Gedrag 
 
7. Aansprakelijkheid 

 
8. Slotbepaling 
 
 
 
 
 

 
1.      Bestuur 
 

 Het bestuur (hierna te noemen ‘bestuur’ of ‘organisatie’) wordt gevoerd door  
 Stichting PVT, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Drenthe,  
 onder nummer  41019288. 

 
 Doel van de stichting is het organiseren van een volleybaltoernooi voor  
 gereformeerde scholieren en leden van gereformeerde studentenverenigingen. 

 
 Voor meer informatie omtrent de stichting en het bestuur verwijzen wij u naar de  
 statuten van de stichting, welke zijn op te vragen bij de Kamer van Koophandel. 
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2     Aanmelding 
 
2.1 Team 

  
2.1.1 Elke eerste maandag in de maand oktober vanaf 16.00 uur is de gelegenheid 

tot aanmelden voor dit toernooi. Contactpersonen die nog geen 
gebruikersnaam en wachtwoord hebben, dienen zich te melden bij het 
secretariaat. 

 
2.1.2 Het inschrijfgeld bedraagt € 170 per team ( max. 8 spelers en 1 coach). 

 
2.1.3 Voor een “extra”coach wordt een bedrag van € 15, extra in rekening gebracht. 
 
2.1.4 Het team dient te bestaan uit scholieren respectievelijk leden (hierna te 

noemen ‘spelers’) van de betreffende school of studentenvereniging en dienen 
hier als zodanig te zijn ingeschreven.  

 
2.1.5 Gastleden van een studentenvereniging zijn, zonder voorafgaande 

toestemming van het bestuur, uitgesloten van deelname. 
 

2.1.6 Gastspelers zijn niet toegestaan. Alleen door overmacht en met uitdrukkelijke 
toestemming van het bestuur kan van deze regel worden afgeweken. 

 
2.1.7 Blijkt dat er, buiten medeweten van het bestuur, op het toernooi 

gastspelers/gastleden meedoen, dan zullen passende maatregelen worden 
getroffen. 

 
2.1.8 Het team dient namens - en met toestemming van -  de school of studenten-

vereniging aangemeld te worden.  
 

2.1.9 Spelers die vanwege andere verplichtingen, niet de finale kunnen spelen, 
wordt het team uitgesloten van deelname aan de 
(kruis-)finale. Inschrijfgelden worden niet vergoed  
 

2.1.10 Elk team uit de "B" categorie dient een scheidsrechter aan te wijzen, deze 
wordt met de teamgegevens bekend gemaakt aan het secretariaat. 
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2.1.11 Voor havo/vwo teams geldt dat leerlingen uit de onderbouw (t/m de 4e klas) 

spelen in de A-categorie en leerlingen uit de bovenbouw (5de klas en hoger) 
spelen in de B-categorie. Uiteraard kunnen leerlingen tot en met de 4e klas 
van havo/vwo-scholen ook spelen in de B-categorie. 

 
De overige teams van middelbaar beroepsonderwijs, hogescholen en 
studentenverenigingen spelen in de B-categorie 

 
Wanneer een schoollocatie zowel een onderbouw als een bovenbouw 
heeft geldt de maximale leeftijd van 17 jaar voor deelname in de 
onderbouw (de datum van inschrijving van de speler gegevens wordt 
dan ook als meetpunt genomen), hierop kan voor maximaal 1 leerling 
een uitzondering worden gemaakt. 
Een en ander ter overweging aan de contactpersoon en coach. 
  
Dit dient wel voordat het toernooi begint gemeld/bekend te zijn bij het PVT 
Secretariaat. 

 
2.2 Contactpersoon 

 
2.2.1 Een team dient te worden vertegenwoordigd door een contactpersoon, welke 

verantwoordelijk is voor het aanmelden, het regelen van huisvesting en de 
communicatie tussen het team en de PVT organisatie. 

 
2.2.2 De contactpersoon wordt geacht bekend te zijn met de statuten van de 

stichting, het reglement en alles wat het bestuur per e-mail, brief of via de 
website www.pvt-assen.nl (hierna te noemen ‘de website’) communiceert. 

 
2.2.3 In beginsel is er één contactpersoon per school of studentenvereniging. 

In overleg met het bestuur kan hiervan afgeweken worden.  
 

2.2.4 Voor de begeleiding tijdens het toernooi kan de contactpersoon haar taken 
delegeren aan een coach, mits het bestuur hiervan op de hoogte is gesteld. De 
coach is dan medeverantwoordelijk voor het team met inbegrip van 
gedragingen van de spelers. 

 
2.2.5 De contactpersoon is verantwoordelijk voor het melden van wijzigingen in 

contactpersoon, adressering etc. Ook het bekend maken van het reglement. 
 

2.2.6 Als we persoonsgegevens van u vragen, dan beschermen we uw privacy 
zorgvuldig. Omdat we dat vanzelfsprekend vinden. Maar ook omdat dit moet 
volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is nieuwe 
privacywetgeving die vanaf mei 2018 geldt voor de hele Europese Unie. Ons 
privacy reglement staat op onze site en word ook meegestuurd naar de 
contactpersonen voor de inschrijving van de teams. 
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2.3 Procedure 

 
2.3.1 Er wordt in vier categorieën gespeeld. In beginsel kan de contactpersoon 

slechts één team voor elke categorie aanmelden (zie ook wedstrijdreglement). 
 
2.3.2 De contactpersoon kan een team alleen aanmelden indien hij hiertoe 

vertegenwoordigingsbevoegd is. Aanmelden voor derden is niet toegestaan. 
 
2.3.3 Aanmelding van team en spelers dient gedaan te worden door de 

contactpersoon, binnen de door het bestuur gestelde periode en via de 
website. 

 
2.3.4 De contactpersoon ontvangt hiertoe een user-id en password, welke hij of zij 

verplicht is geheim te houden. Deze gegevens ontvangt de contactpersoon per 
e-mail of brief, op het bij het bestuur bekende adres. Bij niet-ontvangen van 
deze gegevens kan de (nieuwe) contactpersoon contact opnemen met het 
secretariaat, om alsnog een user-id en password aan te vragen.  

 
2.3.5 De inschrijvingsprocedure: 

Het inschrijven van het  team gebeurt door de contactpersoon. Hiervoor geldt 
een inschrijvingsperiode waarbij normaliter de volgorde van binnenkomst 
bepalend is voor deelname. Het PVT is van oorsprong een scholen toernooi 
welke op een bepaald moment is uitgegroeid met studentenverenigingen. Bij 
het op tijd aanmelden gaan dan ook scholen voor studentenverenigingen. 
Het bestuur behoudt zich het recht voor om hiervan af te wijken. De 
inschrijvingsperiode wordt gecommuniceerd per e-mail, brief en/of via de 
website. Bij niet tijdige registratie kan het team worden uitgesloten van 
deelname.  
Contactpersonen dienen in te loggen op de site met hun verkregen 
gebruikersnaam en wachtwoord. 

 
2.3.6 Het verschuldigde inschrijfgeld dient elk jaar voor 1 december van het 

desbetreffende kalenderjaar te zijn bijgeschreven op de rekening van de 
Stichting PVT, op rekening 2984500 ( ovv van naam school en het 
betalingskenmerk) van de penningmeester van de stichting. (zie voettekst) 
Dit ter bevestiging van de inschrijving.  
 
Dit jaar bedraagt het inschrijfgeld 170.00 per team. 

 
2.3.7 Indien het team zich terugtrekt ná bevestiging van deelname, vervalt het 

inschrijfgeld naar de stichting, het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd. 
Tevens behoudt de organisatie zich het recht voor om een ander team toe te 
laten. Ook kan het team, wat zich heeft teruggetrokken worden uitgesloten 
van deelname aan een volgend toernooi. Kosteloos kan men zich afmelden 
voor 1 december van elk kalenderjaar. 
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2.3.8 Bij niet nakomen van de betalingsverplichting, heeft het bestuur het recht om 
het desbetreffende team uit te sluiten van deelname en een nieuw team aan 
te schrijven. Mocht dit bij herhaling gebeuren kan het bestuur besluiten om 
ook het volgende jaar dit team uit te sluiten van deelname. 

 
2.3.9 Wanneer men de speler/ster gegevens upload op de site van het PVT, dient 

rekening gehouden te worden met: 
 

 Speler/ster gegevens:  Naam geboortedatum e-mail, adres en 
telefoonnummer waarop speler te bereiken is. 

 Pleegadres : Naam, straat, postcode, woonplaats en telefoonnummer 
(incl. netnummer), en email adres. Deze gegevens dienen bekend 
gemaakt te worden bij de organisatie, ook wanneer men “thuis” slaapt, 
dient dit adres ingevuld te worden ! 

 Pasfoto’s alleen als “jpg” formaat. Het dient een actuele, goed lijkende 
pasfoto te zijn. Denk hierbij aan een foto welke ook voor een paspoort 
gebruikt kan worden 

 
 
3        Huisvesting 
 
3.1 De contactpersoon/coach dient zorg te dragen voor de huisvesting van de 

spelers. 
 
3.2 De spelers zijn gebonden aan de regels die door het gastgezin worden 

gesteld. Men dient hiertoe gezamenlijk afspraken te maken. Bij niet-nakomen 
van de afspraken kan het bestuur besluiten de speler(s) of het volledige team 
naar huis te sturen. Reiskosten etc. komen voor rekening van de speler(s). 
Tevens kunnen gemaakte onkosten worden verhaald op de speler(s). 

 
3.3 Van de teams wordt verwacht dat zij huisvesting zoeken bij 

gastgezinnen, leden van een van de Gereformeerd Vrijgemaakte 
Kerken in Assen en omstreken. Gedurende het PVT dienen de 
pleegouders zelf ook aanwezig te zijn. Het is niet toegestaan om 
andere huisvesting te zoeken, zoals bijvoorbeeld op campings, in 
bungalows of kampeerboerderijen.  

 
3.4 De contactpersoon / coach en de spelers zijn verplicht direct melding te 

maken van onregelmatigheden met betrekking tot de huisvesting, zodat naar 
een adequate oplossing gezocht kan worden. 

 
3.5 De huisvesting dient tijdig geregeld te zijn (zie ook Aanmelding, Procedure). 

 
3.6 De contactpersoon / coach dient aan het bestuur mededeling te doen van het 

gastgezin waar de speler is gehuisvest. Wijziging is zonder toestemming van 
het bestuur niet toegestaan. 

 
3.7 Het bestuur is niet aansprakelijk voor ongevallen en andere voorvallen tijdens 

het vervoer, als mede voor diefstal, vermissing of beschadiging van het 
vervoermiddel. 
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4      Wedstrijden 

 
4.1 Er wordt gespeeld in 4 categorieën: Dames A, Dames B, Heren A en Heren B. 

De A-categorie omvat vmbo, havo / vwo onderbouw,  
           De B-categorie omvat havo/vwo bovenbouw, MBO, HBO en WO. 
 
4.2 Nethoogten: Dames A 2.18 meter, Dames B 2.24 meter, Heren A 2.34 meter, 

Heren B 2.43 meter. 
 
4.3 Er wordt gespeeld volgens de NeVoBo-spelregels. Uitzonderingen c.q 

aanvullingen hierop: 
 
- Poule-wedstrijden eindigen altijd bij 20 punten 
- Bij poule-wedstrijden heeft het eerstgenoemde team altijd opslag in de 

eerste set.  
- Poule-wedstrijden bestaan uit 2 sets. Per set kan 1 wedstrijdpunt gehaald 

worden. Het aantal wedstrijdpunten bepaalt de eindstand in de poule. Is 
dit gelijk, dan wordt gekeken naar het puntensaldo. Is dit gelijk, dan wordt 
gekeken naar de onderling gespeelde wedstrijd(en). Nadere regels met 
betrekking tot poule-indeling en de wijze van kwalificatie worden in het 
programmaboekje vermeld. 

 
4.4 Spelen met een libero is toegestaan, mits deze duidelijk herkenbaar is, de 

scheidsrechter vooraf geïnformeerd is en alle teamleden en de coach de regels 
kennen en naleven. 

 
4.5 Ieder team dient een kwartier voor de geplande aanvangstijd aanwezig te 

zijn. De aanvoerder/ster meldt zich dan bij de wedstrijdleiding en neemt een 
naambord mee. Bij te late aankomst kan de wedstrijdleiding besluiten de 
wedstrijdpunten toe te kennen aan de tegenstander.  

 
4.6 Spelers die vanwege andere verplichtingen, niet de (kruis)finale kunnen 

spelen, en daardoor een onvolledig team achterlaten (minder dan 6 spelers), 
wordt het team uitgesloten van deelname aan het toernooi. 

 
4.7 Na afloop van de wedstrijd ondertekent de aanvoerder/ster het 

wedstrijdformulier en brengt deze, te samen met het naambord, terug naar 
de wedstrijdleiding. 

 
4.8 Met de ondertekening verklaart men akkoord te gaan met de uitslag zoals op 

het wedstrijdformulier is vermeld. 
 

4.9 Het bestuur kan te allen tijde afwijken van het wedstrijdreglement, door 
mondelinge mededeling of vermelding in het programmaboekje. 

 
4.10 In alle situaties waarin het wedstrijdreglement niet voldoet, beslist de 

wedstrijdleiding. 
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5       Kleding en sponsoring 

 
5.1 Tijdens de poulewedstrijden is het gewenst en tijdens de finalewedstrijden 

verplicht, dat het team als team herkenbaar is door uniforme en gepaste 
kleding. Indien mogelijk met vermelding van de naam van de school of 
studentenvereniging. 

 
5.2 Als de naam van de school of studentenvereniging vermeld wordt, is het 

toegestaan de kleding zichtbaar te laten sponsoren. 
 
5.3 Uitgesloten is sponsoring door bedrijven en instellingen waarvan de activiteit 

niet is te verenigen met de geldende normen en waarden. Dit ter beoordeling 
aan het bestuur. 

 
5.4 Het logo of de naam van de sponsor dient kleiner te zijn dan de naam van de 

school of studentenvereniging.  
 

5.5 Het is de teams, zonder overleg met het bestuur, niet toegestaan op een 
andere wijze sponsors te promoten.  

 
 
6      Gedrag 

 
6.1 Spelers, coaches en alle anderen die betrokken zijn bij het toernooi, worden 

geacht zich tijdens het toernooi naar behoren te gedragen, overeenkomstig de 
geldende normen en waarden.  

 
6.2 Onjuist gedrag kan leiden tot het naar huis sturen van de speler(s) en/of het 

gehele team. Reiskosten en andere gemaakte kosten komen voor rekening 
van de speler(s). Het naar huis sturen leidt niet tot vergoeding van 
inschrijfgelden. 

 
6.3 Onjuist gedrag dient direct aan het bestuur gemeld te worden. 
 
6.4 Onjuist gedrag kan leiden tot uitsluiting van het team bij een volgend 

toernooi. 
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7      Aansprakelijkheid 

 
7.1 Het bestuur is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gedragingen en 

gevolgen hiervan van welke zijn begaan door de speler(s), of andere 
betrokkenen. 

 
7.2 Het bestuur is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, verlies en 

beschadiging van eigendommen. 
 
7.3 Het bestuur is niet aansprakelijk voor letsel of overlijden, ongeacht de 

oorzaak, met uitzondering van haar wettelijke aansprakelijkheid, of tot 
maximaal de som waarvoor zij verzekerd is. 

 
7.4 De contactpersoon/coach is tijdens het toernooi verantwoordelijk voor het 

team en de speler(s) welke hij of zij heeft aangemeld. 
 

8 Slotbepaling 
 

In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de 
Stichting PVT. 

 
 


