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Boeteregeling bij niet-afmelden en financiële bijdrage bij 

aanmelden na sluiting inschrijving  
Mededeling Langebaan/Kortebaan, vastgesteld op 8 september 2021 na positief advies 

in de najaarsvergadering. 
 

Onderstaande mededeling geldt voor alle wedstrijden op de Nationale wedstrijdkalender, met 

ingang van 1 oktober 2021.  

 

1. Aanmelden: 

a. Deelnemers aan langebaanwedstrijden kunnen zich aanmelden, of de uitnodiging 

bevestigen, via de inschrijfsite van de KNSB. Indien er een inschrijfgeld verschuldigd is, 

wordt de inschrijving pas bevestigd nadat de betaling heeft plaatsgevonden.  

b. Aanmelden/Bevestigen na sluiting inschrijving kan alleen via een verzoek via een 

gewestelijk vertegenwoordiger of vertegenwoordiger Talentteam of erkend 

Developmentteam of erkend Topteam aan het sectiebestuur per mail aan: 

sectieLB/KB@KNSB.nl.  

Voor wedstrijden met reserves, kan een dergelijke aanmelding/bevestiging alleen voor 

de opvolgende reserveplaatsen.  

c. Indien een aanmelding/bevestiging door het sectiebestuur/Disciplinemanager positief 

wordt beoordeeld, dan is de betreffende deelnemer een bijdrage verschuldigd van het 

oorspronkelijke inschrijfgeld verhoogd met € 25 (dit geldt ook voor toewijzing 

reserveplaatsen). 

d. De bijdrage zal worden geïncasseerd door toezending van een Betaalverzoek.   

  

2. Afmelden:  

a. Zolang de wedstrijd op inschrijfsite openstaat voor de betreffende wedstrijd, kan de 

afmelding via deze site plaatsvinden. 

b. Nadat de inschrijving is gesloten, tot uiterlijk 2 uur voor de aanvang van de wedstrijd, 

kan de afmelding uitsluitend per mail naar: afmeldenLBW@knsb.nl. 

Bij afmelding graag de volgende gegevens vermelden:  

Naam, Wedstrijdnummer, Wedstrijdnaam, Plaats van wedstrijd en Afstand (in geval van 

afstandswedstrijden).  

En wedstrijdnaam vermelden in het onderwerp van de mail. 

c. Afmelden vanaf 2 uur voor de wedstrijd bij de scheidsrechter onder opgaaf van reden. 

Dit geldt uitsluitend voor deelnemers die al bij de wedstrijd aanwezig zijn.  

 

3. Niet afmelden of niet correct afmelden: 

a. Deelnemers die zonder af te melden, niet deelnemen aan een wedstrijd of afstand zijn 

een reguliere administratieve boete verschuldigd.  

b. De boete bedraagt: 

1e keer niet afmelden: €   25  

2e keer niet afmelden: €   50 

3e keer en niet afmelden:  € 100 

c. Boetes worden geïncasseerd middels toezending van een Betaalverzoek. 
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