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Secretariaat dienst    JEUGD    2021/2022 

 
 
  
 
 
 
Secretariaat dienst Jeugd heeft als taak om vragen van gasten te beantwoorden, te faciliteren bij het 
gereed maken van de velden, openen van de kleedkamers, beschikbaar stellen van materialen. 
08:00  uur begin dienst. 
 

1) Secretariaat openen en de deur in het secretariaat naar de materialen (groene shirts, grensrechter 
vlaggen, corner vlaggen) 
Kleedkamers openen  
Ballenhok openen  
(Sleutel aan Leo vragen, master sleutel opent alle ruimten) 
 

2) Voor weergeven wedstrijdschema, kamerindeling en veldindeling op het TV scherm zie hieronder. 
 

3) Leiders zijn zelf verantwoordelijk voor het uitzetten van de velden. 
 

4) Er zijn groene shirts in de ruimte achter het secretariaat voor teams die een tegenstander hebben 
die ook in geel speelt. 
Teams de shirts laten wassen en volgende week weer retourneren 
 

5) Limonade voor de jeugd maken we klaar in het secretariaat.  
Prepareer van tevoren kannen met limonade die de leiders kunnen ophalen. 
Bekers en jerrycans limonade in de ruimte achter het secretariaat. 
 

6) Koffie en Thee wordt door het barpersoneel in kannen ter beschikking gesteld voor de 
bestuurskamer. 
 

7) Toegewezen scheidsrechters staan op Club-TV. 
Indien er geen scheidsrechter is toegewezen, moet het team (leider of ouder) zelf de rol op zich 
nemen. 
Scheidsrechter fluitjes en Grensrechtervlaggen in de ruimte achter het secretariaat. 
Teams hebben zelf wedstrijdballen. 
 

8) Scheidsrechters gebruiken de kleedruimte met een fluit erop naast kleedkamer 5 
 

9) In de loop van de ochtend: 
Hoekvlaggen op de velden plaatsen. 
Staan in de ruimte achter het secretariaat of in de materialen ruimte 
 

10) Lunch wordt verzorgd door het barpersoneel (broodje – drankje) 
 

11) Opmerkingen en verbeterpunten Doorgeven aan jeffvanhouten@home.nl 
 

12) 13:00 uur eindigt de taak van de JEUGD secretariaat dienst leden 
 
Vooral ook veel plezier bij het creëren van de randvoorwaarden van de BLC-jeugd. 
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Opstarten wedstrijdprogramma op beeldscherm: 
 
Zet het TV scherm aan en start de Streamingbox op via de afstandsbediening. 
 
Ga naar Apps (druk op Apps) 

 
Selecteer OPEN BROWSER 

 
Krijg je onderstaand scherm, druk dan op bookmarks (bladwijzers) 

 
Krijg je onderstaand scherm, selecteer bookmarks en druk op svblc. 
Het svBLC programmascherm start nu op. 
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Veldindeling: 
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Wetenswaardigheden t.b.v. Secretariaat.  
 
 
Telefoonnummers: 
 
Mario Marechal (Wedstrijdsecretaris): 06 26818080 
Jeroen van der Wiel (Jeugd coördinator): 06 46118379 
Rob van Beurden (Materialen):  06 18408389 
Jeff van Houten (Accommodatie):  06 29007171 
Robert Vermeulen (ICT):   06 22924837 
Jeffrey Witteveen (Veld/Kleedkamer indeling): 06 48016976    
Adrie Franken (Scheidsrechtercoördinator) 06 46166850  
Jeroen Bosch Ziekenhuis:   073 553 20 00 
Huisartsenpost:    0900 8860 
Politie:      0900 8844 
Bart Wellens (Voorzitter) `  06 13096368 (bij calamiteiten informeren) 
 
 
Landelijke afgelastingen:  
 
Teletekstpagina 603 (district zuid 1) 
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