
•Voorwaarden:
•Minimum 18 JAAR ZIJN
•Aangesloten BIJ de CLUB die hij vertegenwoordigt

•Hoe zich herkenbaar maken:
•Door het dragen van een armband.

Betekenis van de kleur van de armband:
als thuisafgevaardigde

bezoekende afgevaardigde

als dokter of verzorger

Terreincommissaris (bij thuisploeg)

kapitein

trainer



BEGELEIDING SCHEIDSRECHTER

Zich ten dienste houden van scheidsrechter TOT hij VERTREKT
Bij thuiswedstrijden ± 45 min. voor aanvang aanwezig zijn 

-De scheidsrechter ontvangen en de kleedkamer wijzen
-Indien aangeduide scheidsrechter afwezig:

-Eerst de bezoekers aan de beurt
-Eventueel zelf zorgen voor een scheidsrechter
-voorrang aan aanwezige officiële scheidsrechter

-de scheidsrechter voor aanvang van de wedstrijd betalen
-Helpen bij controle uitrusting/afroepen namen scheidsrechtersblad
-STEEDS achter de scheidsrechter lopen 
-Bij rellen of discutie opnemen voor de scheidsrechter
-Eventueel begeleiden tot aan de poort of wagen

VERGOEDING VOOR DE GELEGENHEIDSSCHEIDSRECHTER:
►aangeduide scheidsrechter blijft afwezig: geen verplaatsingkosten, 

vergoeding van €

 

20.00
► de officieel aangeduide scheidsrechter komt te laat en neemt de

 

taak 
van de gelegenheidsscheidsrechter over:

elk een vergoeding van €

 

10.00;
verplaatsingskosten voor de aangeduide scheidsrechter.
►de officieel aangeduide scheidsrechter kwetst zich VOOR aanvang van 

de wedstrijd en kan niet beginnen:
vergoeding van €

 

20.00 voor de gelegenheidsscheidsrechter, 
verplaatsingskosten voor de gekwetste scheidsrechter.
►de officieel aangeduide scheidsrechter kwetst zich tijdens de wedstrijd:
geen vergoeding, noch verplaatsingskosten voor de 

gelegenheidsscheidsrechter. 
De aangeduide (gekwetste) scheidsrechter behoudt de normale vergoeding 

+ verplaatsingskosten.
►wedstrijd waarbij geen scheidsrechter aangeduid werd: €

 

20.00 voor de 
gelegenheidsscheidsrechter.

►een gelegenheidsscheidsrechter last de wedstrijd af: 
geen vergoedingen.
►de aangeduide scheidsrechter wordt betaald VOOR de wedstrijd, 

gelegenheidsscheidsrechter na de wedstrijd.



SCHEIDSRECHTERSBLAD:

•Bij thuiswedstrijd:

•Voor aanvang van de wedstrijd afhalen bij G.C. Guido Knockaert
•Blad laten invullen door beide ploegen voor de wedstrijd
•Beide kapiteins het blad laten ondertekenen VOOR de wedstrijd
•Na de wedstrijd één luik afgeven aan afgevaardigde van de bezoekers
•Na de wedstrijd de overige luiken bezorgen aan de G.C. Guido Knockaert
•Beide afgevaardigden tekenen NA de wedstrijd het scheidsrechtersblad af.

•Bij uitwedstrijd:

•Blad invullen en laten ondertekenen van de kapitein
•Na de wedstrijd blad aftekenen.
•Één luik vragen aan de afgevaardigde thuisploeg.
•Bij thuiskomst het luik deponeren in de bak van Guido of postbus.

OPGEPAST!!

Geen identiteitsbewijs is GEEN toegang tot de neutrale zone en wordt geschrapt op het 
Scheidsrechtersblad. Zowel de spelers , trainer als afgevaardigde moet zijn identiteitskaart 
voorleggen.

Uitzondering Terreinafgevaardigde (Thuisclub)
wordt wel toegelaten maar wordt beboet met €

 

25,00











TAKEN:

Een goede verstandhouding bewerkstelligen met trainer

Bij een PROBLEEM

 

de JEUGDCOORDINATOR

 

op de HOOGTE

 

brengen

Bij ziekte of belet ZELF

 

zorgen voor een VERVANGER

 

en TRAINER

 

verwittigen

Steeds cluboutfit dragen bij alle wedstrijden en tornooien

Clubacties in zijn groep promoten en spelers aansporen tot medewerking

Zich belangloos te dienste stellen van de club en medewerken aan

 

alle acties van de 
club

Afzien van discussie met trainers, scheidsrechters, ouders en tegenstrevers

Zorgen dat iedere wedstrijd wordt uitgespeeld, (niemand van het terrein nemen) ook 
al zegt de trainer het. TEGENOVER

 

de BOND (K.B.V.B.)  en de CLUB

 

bent U 
VERANTWOORDELIJK

Verantwoordelijk voor de kledij.
•Bij gebreken aan kledij LYDIA VERWITTIGEN
•Na thuiswedstrijd kledij terug in WASKOT

 

plaatsen
•Na uitwedstrijden ZO VLUG MOGELIJK terug plaatsen
•Tot en met knapen ten laatste zaterdagavond
•Scholieren & Juniores zondagnamiddag 14h00
•LAATTIJDIG gebrachte was wordt NIET GEWASSEN
•Toezien dat op verplaatsing ALLE KLEDIJ uit cabines is voor VERTREK
•Toezien in welk kleur moet worden gespeeld:
•Bij GELIJKE KLEUREN veranderd de THUISPLOEG

 

van kleur
•Bij een tornooi zelf instaan voor de wasbeurt
•Bij uitwedstrijden zorgen voor vervoer

SAMEN UIT SAMEN THUIS! Indien spelers vertrekken met ouders STEEDS

 

op de HOOGTE

 

zijn

Bij uitwedstrijden steeds de cabines contoleren bij aankomst op breuken en 
vernielingen. Doen vaststellen door SCHEIDSRECHTER

 

of THUISAFGEVAARDIGDE !!

TOEZIEN

 

dat het INTERN REGLEMENT van de SPELER

 

wordt TOEGEPAST

INNEN

 

van de BOETES

 

opgelopen door SPELERS (RODE KAART….ENZ...)



DRANK:

Wanneer de tegenstander ook drank heeft bij hun thuiswedstrijden, de tegenstander 
eveneens een blik geven. Liefst vragen voor de  wedstrijd aan de

 

tegenstander.

OPGELET! Bij de duivels OOK

 

voor TEGENSTREVER!

Wordt bij thuiswedstrijden uit de proviandkast gehaald in de VIP-ruimte

De blikken voor op verplaatsing worden gevraagd aan LYDIA

 

dit de woensdagnamiddag

SLA dus TIJDIG uw voorraad op de uitwedstrijden

RECEPTIE:

Duurt ongeveer 30 minuten

Is enkel voorzien voor de mensen in dienst bij THUISWEDSTRIJDEN

Wordt aangeboden bij iedere thuiswedstrijd aan de scheidsrechter, afgevaardigden en 
trainers van beide ploegen

Bestaat er in BROODJES en KOFFIE aan te bieden .

UITZONDERLIJK kan een frisdrank aangeboden worden maar ENKEL op EIGEN 
AANVRAAG!!

Na de receptie wordt de afwas verzorgd door de afgevaardigde of koffiedame

De frisdranken en bieren worden genoteerd op HET BOEKJE, dat bij

 

de kantine-

 

uitbaters ligt en afgetekend.

ONKOSTENNOTA:

Wordt MAANDELIJKS ingegeven bij penningmeester
BEVAT:  -

 

onkosten scheidsrechter ( vergoeding + aantal blokken)
BEVAT:  -

 

eventuele reiskosten
BEVAT:  -

 

receptiekosten (enkel tijden de voorbereiding)
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