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Verduidelijking verschil leden en onderleden

Term
AFBN
Bondscoach
Bondsfunctie
Bondsnummer
Bondspas
Bowl seizoen

Categorie
Clubfunctie
Coach

Competitie
Controlled
scrimmage

Discipline
Dispensatie
Dispensatie
aanvraag
Evenement

Finale

Forfait
Formeel evenement

IFAF
Onderlid

Definitie
De American Football Bond Nederland zoals ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 40534644
Een coach die door het AFBN-bestuur is aangesteld om een nationaal team
te leiden
De volgende functies zijn gelijk binnen de AFBN en kunnen alleen door de
AFBN worden toegewezen aan personen.
Een uniek nummer waarbij een lid ingeschreven staat bij de AFBN
Een pas welke tijdens AFBN-evenementen kan worden getoond ter bewijs
dat het lid staat ingeschreven bij de AFBN.
Het gedeelte van het seizoen waarin alleen toernooien gespeeld wordt. Bij
deze toernooien ligt de nadruk meer op recreatie en participatie dan op
prestatie
De sport die de speler beoefent bij de AFBN zijnde flag football of tackle
football
Een functie die verengingen zelfstandig kunnen configureren om
onderleden verenigingspecifieke functies toe te wijzen.
Een persoon die door de vereniging in staat wordt geacht om de spelers
spelspecifieke vaardigheden aan te leren en de spelers kan begeleiden
rondom een evenement
Een serie wedstrijden waarin de deelnemers of verenigingen een of twee
keer tegen elkaar uitkomen georganiseerd door de AFBN.
Een wedstrijd tussen twee verenigingen of spelers van dezelfde vereniging
wat geen onderdeel is van de competitie en wordt georganiseerd om de
spelers te trainen en/of te evalueren. In onderlinge overeenkomt tussen
beide headcoaches kan er met aangepaste regels worden gespeeld zolang
de veiligheid van de spelers niet in het geding komt.
De leeftijdscategorie waarin een speler tackle – of flag football speelt. De
disciplines zijn opgenomen in het ledenadministratie reglement
De mogelijkheid voor een speler om te spelen in een discipline waar hij/zij
reglementair nog niet in mag deelnemen.
De aanvraag die een vereniging kan doen, namens haar spelers, tot het
verlenen van dispensatie
Alle trainingen, wedstrijden, controlled scrimmages van zowel
vriendschappelijke als competitieve aard waarbij onderleden van meer dan
één vereniging betrokken is Dit is inclusief alle vriendschappelijke of
competitieve trainingen, wedstrijden, controlled scrimmages waarbij een
Nederlandse vereniging tegen een buitenlandse vereniging deelneemt.
Een wedstrijd tussen twee teams welke ter afsluiting van een toernooi of
reguliere competitie wordt gespeeld om de winnaar van het toernooi of
reguliere competitie te bepalen.
Een wedstrijd die op voorhand wordt opgegeven door een team of achteraf
door de AFBN wordt omgezet in een verliespartij.
Een evenement dat mee telt in een “ranking” (zoals een verplichte bowl,
een competitiewedstrijd of een EK/WK wedstrijd). Het onderscheid tussen
formele en informele wedstrijden wordt alleen bij Flag Football gemaakt.
International Federation of American Football. Voor meer informatie zie
www.ifaf.org.
Persoon die bij de leden van de AFBN zijn ingeschreven. Dit is gelijk met de
definitie die in de statuten en HR worden gehanteerd.

Medic

Medische
commissie
NCAA
Nationaal team
Official
Onregelmatigheid
Oud-onderlid
Play-offs

Protest
Regulier seizoen
Sanctie
Speelgemeenschap

Speelstatus

Toernooi
Tuchtcommissie
Uitschrijfperiode
Uitslag
Vereniging
Wanbetaler
Wedstrijd
Wedstrijdcommissie
eAFBN

Een persoon die door de vereniging in staat wordt geacht om het fysieke
toestand van een speler te beoordelen en te begeleiden rondom een
evenement
Ook wel de MedCie genoemd. Zoals gedefinieerd in het huishoudelijk
reglement bijlage I.
National Collegiate Athletics Association. Voor meer informatie zie:
www.ncaa.com
Een team dat de AFBN vertegenwoordigt op internationaal niveau
Een persoon die aan de minimale eisen voldoet om een flag en/of tackle
football te begeleiden zoals bepaald in het scheidsrechtersreglement
Een onregelmatigheid is een handeling die tegen de reglementen of
processen in gaat die niet geautomatiseerd kan worden afgehandeld.
Een onderlid van een vereniging die niet meer bij de vereniging is
aangesloten
Een of meerdere wedstrijden die na afloop van de reguliere competitie of
toernooi worden gespeeld om te bepalen welke teams in de finale komen
te staan.
Een schriftelijk bericht waarbij de benadeelde vereniging bezwaar
aantekent tegen een (automatische) sanctie.
De periode waarbinnen alle wedstrijden van 1 seizoen worden gespeeld
exclusief de play-offs en finale.
Een straf voor een persoon of een vereniging. Zie het tuchtreglement voor
de verschillende overtredingen en bijbehorende (automatische) sancties.
Een samenwerkingsverband tussen minimaal twee verenigingen waarbij zij
gedurende het hele seizoen binnen een bepaalde discipline een team laten
meespelen.
Van onderleden bevat de speelstatus de huidige discipline waarin hij/ zij
speelt. Van oud-onderleden bevat de speelstatus of hij/ zij wel of geen
wanbetaler zijn
Een reeks wedstrijden die op dezelfde dag tussen twee of meerdere teams
worden gespeeld op één locatie
Ook wel de TCie genoemd. Zoals gedefinieerd in het huishoudelijk
reglement bijlage I.
De periode tussen het einde van een seizoen en het begin van het volgende
seizoen waarin een speler van team of van club mag wisselen.
Het resultaat van een gespeeld evenement
Een organisatie met als doel het beoefenen van de sport American Football
en als zodoende is aangemeld bij de AFBN.
Een oud-onderlid die niet aan zijn/haar financiële verplichtingen heeft
voldaan.
Twee teams die strijden om te bepalen welk team het beste sportief
presteert.
Ook wel de WCie genoemd. Zoals gedefinieerd in het huishoudelijk
reglement bijlage I.
De elektronische administratieomgeving ter afhandeling van de leden- en
wedstrijdadministratie

