
Regelgeving SVFCTM met betrekking tot kaartverkoop:

- de afkorting SVFCTM staat voor de naam Supportersvereniging FC Twente Markelo

- kaarten zijn te verkrijgen door aanmelding via de opgavelijst die tijdens thuiswedstrijden aanwezig is

   en het desbetreffende emailadres

- kaartverdeling binnen de SVFCTM in twee hoofdgroepen, deze worden verdeeld in vier subgroepen

- twee hoofdgroepen volgens tijdstip van aanmelding: 

   A. 7 dagen of eerder voor de dag van de wedstrijd

        >> groep A heeft het eerste recht op kaarten <<

   B. binnen 6 dagen voor de dag van de wedstrijd

        >> groep B komt in aanmerking wanneer er in groep A kaarten worden overgehouden <<

-  vier subgroepen volgens onderstaande criteria en indien nodig d.m.v. loting wanneer er minder kaarten

    beschikbaar zijn dan aantal supporters in een zelfde groep:

   1. in deze groep wordt de supporter ingedeeld die minimaal 12 punten (competitie- en bekerwedstrijd

       is 1 punt, europese bekerwedstrijd is 2 punten) heeft behaald met het bezoeken van uitwedstrijden,

       waarbij de kaartverkoop is georganiseerd door de SVFCTM, in de periode van het laatst gespeelde

       voetbalseizoen en het voetbalseizoen waarin de desbetreffende wedstrijd plaats vindt mits men lid is 

       van de SVFCTM en in bezit is van een (seizoen)clubcard op eigen naam

        >> groep 1 heeft het eerste recht op kaarten binnen een hoofdgroep <<

   2. in deze groep wordt de supporter ingedeeld die 3 t/m 11 punten (competitie- en bekerwedstrijd

       is 1 punt, europese bekerwedstrijd is 2 punten) heeft behaald met het bezoeken van uitwedstrijden,

       waarbij de kaartverkoop is georganiseerd door de SVFCTM, en/of vrijwiligger is binnen de SVFCTM,

       in de periode van het laatst gespeelde voetbalseizoen en het voetbalseizoen waarin de

       desbetreffende wedstrijd plaats vindt mits men lid is van de SVFCTM en in bezit is van een

       (seizoen)clubcard op eigen naam

        >> groep 2 komt als eerste in aanmerking wanneer er in groep 1 kaarten worden overgehouden <<

   3. in deze groep wordt de supporter ingedeeld die 3 jaar of langer lid is van de SVFCTM en niet in

       aanmerking komt voor groep 1 en 2 mits in bezit is van een (seizoen)clubcard op eigen naam

       >> groep 3 komt als eerste in aanmerking wanneer er in groep 2 kaarten worden overgehouden <<

   4. in deze groep wordt de supporter ingedeeld die lid is van de SVFCTM en niet in aanmerking komt 

       voor groep 1 t/m 3

      >> groep 4 komt als eerste in aanmerking wanneer in groep 3 kaarten worden overgehouden <<

- bij de kaartverdeling kan de puntentelling worden bijgesteld naar gelang er kaarten beschikbaar zijn

- ereleden worden in groep 2 ingedeeld

- aanmelding betekend dat er een kaart is gekocht mits men niet in aanmerking komt volgens de

   kaartverdeling

- annulering van een kaart kan binnen 24 uur na de aanmelding daarna is het niet meer mogelijk, de kosten

   worden dan door de SVFCTM bij de desbetreffende persoon in rekening gebracht

- kaart is een toegangskaart (omwisselbiljet) en indien van toepassing inclusief busreis

- informatie met betrekking tot de te spelen wedstrijd en de verdeling van de kaarten wordt via de

   website/nieuwsbrief door de SVFCTM verstrekt, men wordt niet persoonlijk geïnformeerd

- men dient de bus schoon te houden en bij schade gevallen moet men dit melden bij de voorzitter van de

   commissie uitwedstrijden

- bij aanmelding gaat men akkoord met de regelgeving SVFCTM
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