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WEDSTRIJDSECRETARIS HANDLEIDING 
  
Functie: 
Coördinatie van de teams binnen jouw leeftijdsgroep(en). Communicatie met de commissie opleiden 
& ontwikkelen (O&O), de teamleiders, trainers, (nieuwe) leden en KNVB. 
 
Werkzaamheden: 

• het in behandeling nemen van verzoeken wedstrijdwijzigingen en snipperdagen; 
• aanspreekpunt voor teamleiders, bijvoorbeeld bij tekort aan spelers/regelen invallers; 
• informatievoorziening vanuit het bestuur of de commissie O&O richting de 

teamleiders/trainers/spelers; 
• eerste aanspreekpunt voor nieuwe leden; 
• je beheert het overzicht van de teams en ziet waar ruimte is voor nieuwe spelers, in overleg 

met de technisch coördinator (breedteteams) of HJO (selectieteams);  
• het in behandeling nemen van verzoeken van vriendschappelijke wedstrijden; 
• vergadering met andere wedstrijdsecretarissen (ca. 2x per jaar). 

Op de website vind je nuttige informatie over de verschillende spelvormen, de spelerspas, het 
spelregelbewijs en het mobiele digitale wedstrijdformulier (mDWF). Je kunt je ook inschrijven voor 
de nieuwsbrief voor wedstrijdsecretarissen van de KNVB om op de hoogte te blijven van alle 
ontwikkelingen.  

Praktische informatie over de reglementen van de KNVB 
https://www.fcabcoude.nl/756/handige-informatie-knvb/ 
 
Algemene informatie voor (nieuwe) leden:  
https://www.fcabcoude.nl/766/informatie-voor-nieuwe-leden/ 
 
 
 

Jouw contactpersoon binnen de commissie opleiden & ontwikkelen: 
Voor de selectieteams is de HJO jouw aanspreekpunt.  
Voor de breedteteams is dat de technisch coördinator. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fcabcoude.nl/756/handige-informatie-knvb/
https://www.fcabcoude.nl/766/informatie-voor-nieuwe-leden/
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WERKOMSCHRIJVINGEN 

 
Wedstrijdwijzigingen 
 
* Komt het verzoek vanuit een leider of trainer van FC Abcoude, dan geldt het volgende:  
Je dient altijd met de tegenpartij te overleggen. Na akkoord dien je het verzoek vervolgens bij de 

tegenstander in via Sportlink. Je kunt het contact met de tegenstander ook door de teamleider laten 

verlopen, dan houd je de lijntjes kort. Je brengt ook de technisch coördinator of HJO op de hoogte.  

 

* Komt het verzoek per mail of telefoon vanuit de tegenstander, dan geldt het volgende:  

Check met de teamleider of het akkoord is. Vervolgens beantwoord je de tegenstander. Bij akkoord 

zal de tegenstander het verzoek in Sportlink invoeren, jij moet dan accorderen. Je brengt ook de 

technisch coördinator of HJO op de hoogte. 

 

* Komt het verzoek vanuit Sportlink (dus de tegenstander), dan geldt het volgende:  

Check met de teamleider of het akkoord is. Vervolgens accordeer je het verzoek in Sportlink. Je 

brengt ook de technisch coördinator of HJO op de hoogte. 

 

Let op: bij thuiswedstrijden altijd checken of veld, kantine en scheidsrechter beschikbaar zijn.  
Gaat een thuiswedstrijd niet door? Informeer de scheidsrechterscommissie, Adri Mulders 
(veldplanning) en Vivian Groenhart (ontvangstloket).  

 

* Zijn het alleen tijdswijzigingen dan geldt het volgende:  

Als de wijziging > 2 weken voor de wedstrijddatum wordt toegepast, dan hoeft de tegenpartij hiervan 

niet op de hoogte te worden gesteld. Vraag bij de veldplanning of de wijziging mogelijk is. Is dat het 

geval, dan zal hij de wijziging doorvoeren in Sportlink en daarmee automatisch ook de voetbal app.  

 

Als de wijziging < 2 weken voor de wedstrijddatum wordt toegepast, dan dien je met de tegenpartij 

te overleggen. Check eerst bij de veldplanning of het wel mogelijk is en dien het verzoek vervolgens 

bij de tegenstander in via Sportlink. Je brengt ook de technisch coördinator of HJO op de hoogte. 

  

Snipperdagen 

Elk team heeft recht op 1 snipperdag per jaar, te gebruiken vóór 1 maart. Alleen de teams die in de a-

categorie spelen zijn hiervan uitgesloten. Een snipperdag vraag je aan bij de KNVB uiterlijk dinsdag 

voorafgaand aan de wedstrijd. Je brengt ook de technisch coördinator of HJO op de hoogte en de 

tegenstander indien de snipperdag < 2 weken voorafgaand de wedstrijd wordt opgenomen.  

E-Mail: assist@knvb.nl. 

 

 

 

 

mailto:assist@knvb.nl
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Vriendschappelijke wedstrijden (breedteteams) 

De trainers van de selectieteams organiseren dit zelf.  

 

Verzoeken hiervan komen binnen via de leider/trainer FCA of vanuit de tegenstander.  

• Check eerst bij de veldplanning of er een veld en kleedkamers beschikbaar zijn. Als het een 
wedstrijd is op een competitie-vrije dag, check dan met Vivian waar de sleutels van de 
kleedkamers en eventuele cornervlaggen en grensvlaggen gelegd worden. 

• Check of de kantine geopend is (indien de wedstrijd op een competitie-vrije dag wordt 

gespeeld). In principe nodigen we geen clubs uit als de kantine gesloten is. 

• Voor een vriendschappelijke wedstrijd worden geen clubscheidsrechters ingezet. 

• Je brengt ook de technisch coördinator én HJO op de hoogte van de te spelen wedstrijd.  

 

Nieuwe aanmeldingen 

Een aanmelding van een nieuw lid komt ontvang je van de ledenadministratie. Je neemt vervolgens  

contact op met één van de ouders (of bij oudere leeftijdsgroepen zijn dat soms de spelers zelf) per 

mail of telefoon. Als je de speler kan plaatsen, geef dat dan door aan de ledenadministratie, de 

trainer en teamleider. Als er een wachtlijst is, kun je in overleg met de technisch coördinator iemand 

die zich aanmeldt voor een vaste vrijwilligersfunctie voorrang geven.  

➢ Betreft het een selectiespeler dan stuur je de aanmelding direct door naar de HJO. Je hoeft 
er zelf niets meer mee te doen (tenzij in overleg met de HJO).  

 
Is er plek:  

Check de ervaring van de speler (staat vaak op het formulier) en overleg met de technisch 

coördinator of de speler zal worden uitgenodigd voor een training of dat je hem/haar direct kan 

plaatsen. Breng de desbetreffende trainer op de hoogte van de nieuwe speler en check vervolgens 

hoe het is verlopen. Houd de technisch coördinator op de hoogte. Bevestig de inschrijving aan de 

speler en stuur de welkomstbrief voor nieuwe leden.  

Is er geen plek:  

Check sowieso de ervaring van de speler en meld hem/haar dat hij/zij op de wachtlijst komt. Nodig 

de speler - in overleg met de technisch coördinator – rond maart/april uit voor een paar trainingen, 

zodat een beeld gevormd kan worden van het niveau voor de indeling bij het nieuwe seizoen. Neem 

rond deze periode contact op met alle spelers op de wachtlijst, om een idee te krijgen wie nog 

interesse heeft om lid te worden voor het nieuwe seizoen.  

  

Overschrijvingen: 

Komt de speler van een andere club, dan is er overschrijving nodig. Dit verloopt via de KNVB en onze 

ledenadministratie. Houd goed in de gaten of een speler overschrijving krijgt. Als de overschrijving 

door de andere club geblokkeerd wordt kunnen wij de speler niet indelen. Neem in dat geval contact 

op met de speler en/of met de andere club om de overschrijving in orde te maken.  

➢ Tip: houd voor jezelf een overzicht bij met de contactgegevens en contactmomenten. 
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Uitschrijvingen  

Als een speler zich per mail bij jou afmeldt, vertel je de speler dat hij/zij zich ook via het 

opzeggingsformulier moet afmelden (Lidmaatschap beëindigen - FC Abcoude). Stuur de mail door 

naar de ledenadministratie, daar wordt gecheckt of de speler nog een financiële verplichting heeft. 

Het kan ook zijn dat de ledenadministratie jou op de hoogte brengt van een uitschrijving. Informeer 

in alle gevallen de trainer, teamleider en technisch coördinator of HJO.  

 

Kampioenschap (geldt vanaf O11) 
Wanneer een team kampioen is krijgen de spelers elk een kampioensbeker of een patatje met 
drankje. Per team mag er maximaal € 100,- worden uitgegeven. Informeer het keukenpersoneel 
vooraf, zodat ze de patat op tijd klaar hebben en weten dat ze de bestelling op de clubkosten kunnen 
afboeken. Voor de kampioensbekers kun je overleggen met de andere WS; als er nog meer teams 
kampioen zijn kan alles in één keer besteld en opgehaald worden. Breng ook de technisch 
coördinator én HJO op de hoogte van het kampioenschap.  
 
Onze leverancier is http://smit-sportprijzen.nl/ in Badhoevedorp, betaling gaat op factuur. De prijs 
per beker is ca. € 5,50.  
 
 
Toernooien 
Deelname aan de thuistoernooien is verplicht. Op https://www.fcabcoude.nl/355/toernooien/ vind 
je informatie, data en een overzicht van de uit-toernooien. De mails van de toernooicommissie 
verlopen via de WS, jij stuurt ze door naar de trainers en leiders. Zij schrijven zelf hun team in voor de 
uit-toernooien en brengen jou daarvan op de hoogte. Laat de technisch coördinator weten aan welke 
toernooien de teams allemaal meedoen. Over het algemeen regelen de trainers van de selectieteams 
zelf de deelname aan toernooien.  
 
 
Financiële blokkade 
Spelers met een betaalachterstand ontvangen van de penningmeester een betalingsherinnering via 
de mail of telefoon. Naarmate de achterstand oploopt kan de penningmeester besluiten de speler te 
schorsen. Niet betalen is niet spelen. Over deze maatregel wordt de speler (ouders) door de 
penningmeester geïnformeerd. Als WS breng jij de trainer en teamleider op de hoogte, in verband 
met het handhaven van de maatregel.  
NB: de club staat open voor betalingsregelingen, echter de speler (ouders) moet hiervoor wel zelf én 
op tijd contact opnemen met de penningmeester.  
 
 
Tuchtzaken 

Wanneer een speler tijdens of na een wedstrijd een rode kaart krijgt of zijn er onregelmatigheden 
voorgevallen (met spelers of toeschouwers), dan dient er door de coach of teamleider binnen een 
dag na de wedstrijd een verslag te worden gestuurd naar:  
 
- Yvette Marckmann admin@fcabcoude.nl; 
- Commissie opleiden & ontwikkelen; 
- De desbetreffende wedstrijdsecretaris. 
 
 
 

https://www.fcabcoude.nl/347/lidmaatschap-beindigen/
http://smit-sportprijzen.nl/
https://www.fcabcoude.nl/355/toernooien/
mailto:admin@fcabcoude.nl


 

Wedstrijdsecretaris werkdocument pagina 5 
 

Wanordelijkheden 
Speciaal voor meldingen, klachten e.d. heeft de KNVB een speciaal meldpunt wanordelijkheden. Klik 
hier voor meer info. Via dit formulier kun je klachten en meldingen eenvoudig indienen.  
Ga naast het melden ook altijd het gesprek aan met de betreffende tegenstander. Informeer hen, 
zodat het bestuur van die club ook in de gelegenheid wordt gesteld hier iets mee te doen. 
 
 
Dispensatieregels categorie B 
Spelvorm 6 tegen 6  1 dispensatiespeler toegestaan  
Spelvorm 8 tegen 8  2 dispensatiespelers toegestaan 
Spelvorm 11 tegen 11  3 dispensatiespelers toegestaan 
 
Een dispensatiespeler mag maar één jaar ouder zijn. In gemengde competities mogen meisjes één 
jaar ouder zijn (automatische dispensatie). Dat geldt niet bij JO7, JO8 en JO9.  
 
In de A-categorie is dispensatie niet mogelijk. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor spelers 
die relatief klein zijn voor hun leeftijd. Deze dispensatie moet bij de KNVB worden aangevraagd 
(verloopt via de HJO).  
 
 
Geblesseerde spelers 

Wanneer een speler ernstig/langdurig geblesseerd is of iets naars in de thuissituatie heeft 
meegemaakt dan kun je als WS de speler namens de club een kaart sturen. Wij hebben hiervoor een 
account bij Hallmark en Greetz. Je kunt vaak achteraf betalen, de betaallink komt dan bij Rosa 
terecht. Je kunt de betaling ook zelf verrichten en een verzoek om terugbetaling indienen bij Fred 
Wessel: ledenadministratie@fcabcoude.nl. Het geld staat dan meestal binnen 24 uur weer op je 
rekening. In de kaart kun je het logo van FC Abcoude zetten.   
 
www.hallmark.nl      www.greetz.nl 
inlog: info@fcabcoude.nl     inlog: info@fcabcoude.nl 
wachtwoord: Beterschap123!     wachtwoord: beterschap123 
 
 
CONTACTGEGEVENS 

 
Wedstrijdsecretarissen   Wedstrijdsecretarissen - FC Abcoude 
Commissie opleiden & ontwikkelen  Commissie opleiden en ontwikkelen - FC Abcoude 
Trainers en teamleiders – een overzicht hiervan ontvang je bij aanvang van het nieuwe seizoen. 
 
Ledenadministratie     Kantinebeheer 
Jolanda Siegers en Fred Wessel    Eric Roozendaal 
ledenadministratie@fcabcoude.nl   horecacommissie@fcabcoude.nl 
      
Scheidsrechterscommissie    Veldplanning 
Ingrid van Kats, Gerard van Laar en Serge Zuidinga Adri Mulders 
scheidsrechter@fcabcoude.nl    veldplanning@fcabcoude.nl 
       
Vivian / ontvangstloket weekend   KNVB  
vivan@fcabcoude.nl      assist@knvb.nl  
 

https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.knvb.nl%2Fover-ons%2Fcontact%2Fwanordelijkheden&data=02%7C01%7C%7C92cafb032fc74e320f2208d7736d051b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637104784391689514&sdata=K3M8MrZWTdzwyDN1jgQANa1Ad7VS6DynnGK6A5VMw0E%3D&reserved=0
mailto:ledenadministratie@fcabcoude.nl
http://www.hallmark.nl/
http://www.greetz.nl/
mailto:info@fcabcoude.nl
mailto:info@fcabcoude.nl
https://www.fcabcoude.nl/213/wedstrijdsecretarissen/
https://www.fcabcoude.nl/768/commissieopleiden/
mailto:ledenadministratie@fcabcoude.nl
mailto:horecacommissie@fcabcoude.nl
mailto:scheidsrechter@fcabcoude.nl
mailto:veldplanning@fcabcoude.nl
mailto:vivan@fcabcoude.nl
mailto:assist@knvb.nl
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! Belangrijk in verband met AVG 
 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. FC 
Abcoude heeft hier ook mee te maken vanwege het verwerken en gebruik van persoonsgegevens, 
namelijk die van onze leden, vrijwilligers en medewerkers.  
 
Daarom is het belangrijk om de volgende regels in acht te nemen: 
 

- Verstuur een mail aan verschillende geadresseerden altijd in de BCC, zodat men van 
elkaar de emailadressen niet kan zien.  
 

- Gebruik in de communicatie zo min mogelijk persoonsgegevens 
 

- Schoon geregeld je mailbox op, bewaar zo min mogelijk persoonsgegevens 
 

- Bewaar alle persoonsgegevens (bv overzicht teams, wachtlijst) op een veilige plek. 
Gebruik bij voorkeur een versleutelde usb stick of bewaar je documenten in the 
cloud waar je het kunt versleutelen.  

 
 
Heb je vragen omtrent AVG, mail dan naar: 
privacy@fcabcoude.nl 

mailto:privacy@fcabcoude.nl

