Vrijwilligers vacatures.
Wedstrijdsecretariaat:
Belangrijkste taken van het wedstrijdsecretariaat voor ADC zijn:
•
•
•
•

Voorbereiding: vergaderen en schema passend maken voor aanvang van elke competitiehelft
(tijdsbesteding is 10 uur).
Tel- en fluitschema (tijdsbesteding is 32 uur – 4 uur per maand bij 8 competitiemaanden;
Contact met Nevobo: afhandelen van wijzigingsverzoeken en mailtjes met vragen, wensen en
klachten (tijdsbesteding is 8 uur).
Voorbereiding bekerwedstrijden, open/gesloten clubkampioenschappen en PD-wedstrijden
(tijdsbesteding is afhankelijk van hoeveelheid teams en aantal rondes die ze doorkomen –
gemiddeld 1 uur pr ronde).

Gemiddelde tijdsbesteding: 1 uur per week (met een aantal “piekperiode gedurende het seizoen”.
Begeleiding: Bestuur en Joyce Ghijssen-Thewessem (overdracht).

Scheidsrechter coördinator:
Belangrijkste taken van de scheidsrechter coördinator voor ADC zijn:
•
•

•
•
•
•

Het up to date houden van het arbitrage plan, 1 x per jaar. De laatste 5 jaar is dit plan niet
meer veranderd omdat we (nog) genoeg scheidsrechters hebben.
Begin van de competitie elk (nieuw) competitie spelend lid vanaf C jeugd en hun trainers een
mail sturen dat ze de spelregeltoets moeten maken. Een paar weken daarna checken of ze de
toets gehaald hebben en waar nodig nog 2-3 keer een herinnering mailtje sturen.
Samen met het bestuur en het wedstrijdsecretariaat nagaan of er genoeg dekking is voor de
scheidsrechters op m.n. 2de en 1ste klasse niveau.
Team benaderen als ze te weinig scheidsrechters op niveau leveren.
Contact onderhouden met de NeVoBo over arbitrage zaken. Als er boetes zijn, nagaan of dit
terecht is en communiceren naar de betreffende scheidsrechter.
Proef van Bekwaamheid (PVB) bij scheidsrechter examen afnemen en/of delegeren naar
andere PVB’ers en examens doorgeven aan de NeVoBo.

Gemiddelde tijdbesteding: gemiddeld 1 uur per week. Het accent ligt met name tijdens de
voorbereiding en start van het nieuwe seizoen (4 uur per week voor een periode van 4-6 weken).
Tijdens het seizoen zijn het m.n. de cursus regelen en de PVB’s afnemen.
Begeleiding: Bestuur en Kim Janssen (overdracht)

