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1.
Missie

De meest professionele en aangenaamste club uit de brede
regio worden waar in de eerste plaats spelers uit de eigen
gemeente of buurgemeenten ongeacht hun niveau een
voetbalopleiding krijgen met als uiteindelijke doel zoveel
mogelijk spelers in de seniorenploegen te krijgen waarbij de
voetbal- en club beleving een centrale rol spelen.



KWALITEIT

In alles wat we doen streven we kwaliteit na: in onze opleiding, 
communicatie, organisatie, …

PLEZIER

Plezier maken is van belang zowel op als naast het voetbalveld.

RESPECT

We hebben respect voor elkaar, voor de tegenstander, voor de 
supporters, voor het materiaal en de infrastructuur.

ENGAGEMENT

In een club is het engagement van velen nodig: trainers, bestuur, 
spelers, ouders, afgevaardigden en vele vrijwilligers.

SAMENHORIGHEID

Wat we doen, doen we samen. Ouders en kinderen, senioren en 
jeugd, supporters en spelers: we gaan voor elkaar door het vuur.

2.
Waarden



3.
Clubinfo

Officiële benaming

FENIXX BEIGEM HUMBEEK

Stamboeknummer

00039

Clubkleuren

Shirt:  Zwart / Short:  Zwart / Sokken:  Zwart

Met Groen, Rode en Gouden accenten

Contactgegevens:

Jeugdbestuur

Raad van bestuur

Sportieve cel jeugd

https://www.fenixxbeighum.be/933/jeugd/
https://www.fenixxbeighum.be/931/raad-van-bestuur/
https://www.fenixxbeighum.be/940/sportieve-cel-jeugd/


4.
Sites

Site Beigem
Parklaan 1
1852 Beigem

Site Humbeek
Nachtegaallaan
1851 Humbeek



5.
Taken 
Afgevaardigde

▪ Club Vertegenwoordiger

▪ Maakt deel uit van de extra-sportieve cel.

▪ Logistieke rechterhand van de trainer.

⮚ Zorgt ervoor dat de trainer zich kan toeleggen op zijn 
belangrijkste taak: het coachen van de spelers!

▪ Gastheer/-vrouw op thuiswedstrijden 

⮚ Ontvangen van de bezoekende ploeg & scheidsrechter.

▪ Communicatie naar de ouders in samenspraak met trainer.

⮚ Schakel tussen speler/ouders en de trainer en de sportieve 
cel en het jeugdbestuur

▪ Is tijdens de wedstrijden steeds neutraal!

Functieomschrijving Afgevaardigde

https://www.fenixxbeighum.be/1162/afgevaardigde/


5.
Taken 
Afgevaardigde

▪ Wat NIET!

⮚ Sportieve begeleiding

⮚ Selectie spelers wedstrijd

⮚ Wedstrijd coaching

⮚ Tactische beslissingen



6.
Digitale 
Wedstrijdbladen



6.
Digitale Wedstrijdbladen

www.wedstrijdbladen.be

PC & Mobiele Versie

In te vullen voor de wedstrijd door beide ploegen!

● Spelers
● Staf (Trainer & Afgevaardigde)
● Scheidsrechter => enkel bij thuiswedstrijden

Eens volledig ingevuld

● Tab “Bevestigen” – “Versturen”

Bij thuiswedstrijden na wedstrijd wedstrijdblad afsluiten

● Dient te gebeuren voor zondagavond!

TIP: Kernspelers

http://www.wedstrijdbladen.be






Officiële scheidsrechters enkel bij bovenbouw (U15, U17, U21)

Onderbouw en Middenbouw geen scheidsrechter – Trainers van beide ploegen, 

U12 & U13 >> spelers van de senioren ploegen



Invullen rugnummers, aanduiden capitain en keepers enkel bij Bovenbouw (U15, U17 & U21)



Juiste Jeugdtrainer als trainer op het wedstrijdblad zetten en niet als afgevaardigde (licentievoorwaarden provinciaal jeugdvoetbal)!

TVJO & Keepertrainers die aanwezig zijn op thuiswedstrijden op wedstrijdblad plaatsen.



Enkel bij Onderbouw en Middenbouw, aanduiden gelegenheidsscheidsrechter - Bestuurslid of coördinator sportive cell

Bij U12 & U13 – Speler seniorenploeg indien aanwezig anders bestuurslid of coördinator sportive cell





Wat te doen als de tegenpartij het wedstrijdblad (nog) niet heeft ingevuld?

Vraag aan de afgevaardigde of trainer dit samen te doen voor de wedstrijd.

Indien ze geen toegang hebben tot wedstrijdbladen:

1. Onder het tabblad van de bezoekende ploeg - klik op “Afsluiten Forceren”

1. Laat de afgevaardigde of trainer van de bezoekende ploeg zijn deel van het

wedstrijdblad invullen (spelers en staf)

1. Druk op bewaren.



Afsluiten Wedstrijdbladen:

Bovenbouw:
▪ Verantwoordelijkheid Scheidsrechter

▪ Na afsluiten wedstrijdblad, betalen scheidsrechter. 

▪ Geld – Vraag aan de kantinier het nodige bedrag (geld kassa kantine)

▪ Invullen omkostenformulier (aantal bonnetjes + vergoeding scheidsrechter) enkel bij thuiswedstrijden

Onderbouw & Middenbouw:
▪ Afsluiten van het wedstrijdblad is de verantwoordelijkheid van de thuisploeg.

▪ De afgevaardigden van beide ploegen dienen het wedstrijdblad VOORAF in te vullen, zodat het wedstrijdblad ook correct afgesloten kan 

worden na de wedstrijd. Controleer dat de bezoekende ploeg dit heeft gedaan voor aanvang van de wedstrijd!

▪ Uitslagen dienen NIET ingevuld te worden!

▪ Ga naar het wedstrijdblad en vul de wedstrijdgegevens in, daarna ga naar de tab bevestigen, controleer onderaan de pagina de tabel 

validatie wedstrijdbladen (alles groen afgevinkt) en druk op de knop versturen.

▪ Invullen bonnetjes formulier (aantal bonnetjes) enkel bij thuiswedstrijden



Het correct invullen en afsluiten van de wedstrijdbladen is van groot belang voor onze

club:

1. Administratieve opvolging zoals bv verzekering in geval van blessure.

2. Voldoen aan de jeugd licentievoorwaarden voor provinciaal voetbal. Elke speeldag

controleert Voetbal Vlaanderen of onze club voldoet aan al de voorwaarden, bij X

overtredingen verliezen we onze licentie voor het volgende seizoen.

3. Geen afgelastingen bij Provinciaal voetbal op uitzondering van algemene afgelasting

door Voetbal Vlaanderen.

4. Vermijden van boetes voor de club!



Wie mag er allemaal op het veld staan?

Enkel de personen die op het wedstrijdblad staan:

⮚ Spelers

⮚ Staf

⮚ Trainer

⮚ Afgevaardigde

⮚ Sportieve Cel

TVJO - JC - Keepertrainers

⮚ Scheidsrechter

Tolereer geen andere kinderen of ouders in de 
neutrale zone (verzekering)



7.
Ongevalprocedure



7.
Wat in geval van 
een blessure?

Aangifte via wedstrijdbladen – Verzekering

Zie “Fenixx BeigHum website”

Zie “ Voetbal Vlaanderen Ongevalsaangiften”

Zie “Handleiding aangifte ongeval Ekickoff.pdf”

https://www.fenixxbeighum.be/164/faq/
https://www.voetbalvlaanderen.be/nieuws/ongevalsaangiftes-kunnen-voortaan-ook-digitaal
https://belgianfootball.s3.eu-central-1.amazonaws.com/s3fs-public/rbfa/docs/pdf/insurance/New_Process_Instructions_NL.pdf


8.
Matchday



Wedstrijd-
voorbereiding

▪ Ontvangst tegenstander

▪ Kleedkamer tonen (zie Voetbalassist 
voor de verdeling)

▪ Speelveld tonen

▪ Computer voor invullen wedstrijdblad 
tonen

▪ Fles(sen) water geven

▪ Ontvangst scheidsrechter (Bovenbouw)

▪ Kleedkamer tonen

▪ Drank geven voor de wedstrijd

▪ Bezorgen wedstrijdbal

▪ Tonen waar computer staat 
(wedstrijdblad)

▪ Speelveld wedstrijdklaar maken (indien 
nodig), bv controle cornervlaggen 
(bovenbouw)

▪ Helpen bij aankleden jonge spelers 
(Onderbouw)

▪ Alle kleren in voetbalzak en bij elkaar zetten 
in kleedkamer



Wedstrijd-
voorbereiding

▪ Verzamelen eID (Bovenbouw)

▪ Ook van trainer en afgevaardigde

▪ Geen identiteitskaart = niet spelen (niet 
op wedstrijdblad zetten)

▪ Formulieren leeftijdsdispensatie

▪ Noteren rugnummers (Bovenbouw)

▪ Invullen wedstrijdbladen

▪ Geschorste spelers niet op het 
wedstrijdblad zetten (in principe niet 
mogelijk)

▪ Sorteren eID volgens rugnummer (orde 
wedstrijdblad - Bovenbouw)

▪ Controle wedstrijdblad ingevuld door 
tegenploeg

▪ Selectie beide ploegen afdrukken vanuit 
wedstrijdbladen (Bovenbouw)

▪ Controle dat spelers geen uurwerken, 
juwelen dragen tijdens wedstrijd

▪ Schoencontrole samen met scheidsrechter 
en afgevaardigde tegenpartij. (Bovenbouw)

➢ Namen en nummer voorlezen spelers



Begeleiding 
tijdens de 
wedstrijd

▪ Assistentie scheidsrechter (enkel bij 
thuiswedstrijden). Uitvoeren instructies van 
scheidsrechter. Drinken aanbieden tijdens de 
rust.

▪ Assistentie trainer

▪ Score bijhouden

▪ Tijd bijhouden (start / einde)

▪ Wissels voorbereiden

Steeds via middenlijn (bovenbouw)

Nieuwe speler mag het veld niet 
betreden vooraleer de vorige eraf is

▪ Zorg dat reservespelers droog en warm 
blijven!

▪ Bedaren van gemoederen!

▪ Blijf steeds rustig

▪ Ga niet in op provocaties

▪ Verzorging gekwetsten



Afronden van de 
wedstrijd

▪ Opruimen terrein indien nodig (wegzetten 
goals, verzamelen potjes, wegdoen 
cornervlaggen)

▪ Afsluiten wedstrijdblad samen met 
scheidsrechter 

▪ Bied de scheidsrechter iets te drinken aan

▪ Invullen omkostennota bij thuiswedstrijden

▪ Betaling scheidsrechter bij thuiswedstrijden
(Bovenbouw)

▪ Uitdelen bonnetjes bij thuiswedstrijden

▪ Controle netheid kleedkamer

▪ Controle wedstrijdkleding compleet

▪ Beurtrol voor was van de wedstrijdkleding



9.
Varia



9. Varia Kleurcode Armband

Afgevaardigden:

- Thuiswedstrijden – Witte Armband

- Uitwedstrijden – Belgische Driekleur

Trainers:

Rode Armband

Armband aandoen voor zichtbaarheid 
naar tegenspelers en scheidsrechters



9. Varia
Kleedkamers en Was

Zorg dat de kleedkamers proper worden
achtergelaten zowel thuis als op
verplaatsing. Nog andere ploegen moeten de
kleedkamers gebruiken. Kijk ook de
kleedkamer van de tegenspelers na bij
thuiswedstrijden. Plastieken flessen terug
berzorgen aan kantine.

Organiseer een beurtrol voor de was tussen 
de ouders.

Zorg dat de spelers de kantine proper 
achterlaten.



9. Varia
Arbitrage

Bovenbouw

1. Scheidsrechter (info zie wedstrijdbladen)

2. Vrijwilliger bezoekende ploeg

3. Vrijwilliger thuisploeg

4. Beide Trainers

Pas de scheidsrechter aan voor aanvang van de
wedstrijd!

Zie “Officiële scheidsrechter vervangen op het wedstrijdblad”

Afgevaardigde = NEUTRAAL = geen scheidsrechter

https://belgianfootball.zendesk.com/hc/nl/articles/360011795874-Offici%C3%ABle-scheidsrechter-vervangen-op-het-wedstrijdblad


8. Varia
Terrein “Ongeschikt” of “Onbespeelbaar”

Controle staat terrein voor aanvang 
wedstrijd door scheidsrechter 

Ongeschikt

● 1 of meer hoekvlaggen ontbreken
● Doelnetten vertonen te grote gaten
● Lijnen zijn onvoldoende zichtbaar
● Neutrale zone is niet vrij

Ongeschikt = schuld van de club = forfait = 
boete!

Onbespeelbaar = schuld van het weer, 
wedstrijd uitgesteld

Bij Onderbouw & Middenbouw: invullen en 
afsluiten wedstrijdblad



9. Varia Omkostennota Thuiswedstrijden

▪ Scheidsrechterkosten

▪ Enkel bij bovenbouw

▪ Zie wedstrijdblad voor kosten

▪ Laten aftekenen door scheidsrechter!

▪ Uitbetaling na wedstrijd

▪ Comsumpties:

▪ Voor elke speler

▪ Voor de trainer

▪ Voor de afgevaardigde

▪ Totaal x 2,2€

▪ Overige Kosten



10.
Apps



10. Voetbal Assist Club App



10. Voetbal Assist Club App



10. RBFA App



11.
Vacature



11. Vacature

Hoofdafgevaardigde

Een hoofdafgevaardigde is een afgevaardigde die naast zijn taken als
afgevaardigde ook nog volgende taken op zich neemt:

▪ Verantwoordelijk voor 2 U-Teams:

▪ U6 & U7

▪ U8 & U9

▪ U10 & U11

▪ U12 & U13

▪ U15 & U17

▪ aanspreekpunt voor andere afgevaardigden bij vragen.

▪ waakt er ook over dat de waarden van de club worden nageleefd door
spelers, ouders, ...

▪ controleert ieder weekend dat de wedstrijdbladen correct zijn afgesloten
en doorgestuurd naar de voetbalbond dit om boetes van de voetbalbond
te vermijden

▪ help bij het organiseren van de “U-NIGHT”. Elke U wordt gevraagd één
U-Night te organiseren per voetbalseizoen.

▪ Hij of zij brengt verslag uit aan het jeugdbestuur (op uitnodiging van het
jeugdbestuur) tijdens de maandelijkse vergadering van het jeugdbestuur
(elke eerste dinsdag van de maand).



12.
Fair Play Ouder & 
Klassement



12. Fair Play Ouder & 
Klassement

▪ Pilootproject U15 Regionaal, vanaf januari alle U’s!

▪ Fair Play ouder is er om medesupporters te wijzen op ongepast gedrag

▪ Ouder, Grootouder >> beurtrol

▪ Rol van bemiddelaar en aanspreekpunt voor zaken met betrekking van fair play rondom 
het veld

▪ Fair play ouder geeft tegenstanders een score op basis van hun sportiviteit

▪ Sjaal maakt duidelijk wie fairplay ouder is tijdens de wedstrijd

▪ Fair Play punten worden door de scheidsrechter ingegeven bij afsluiten wedstrijdblad

▪ Fair Play klassement













13. 
Vragen


