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1. Inleiding 

 

Het leiden van wedstrijden door een scheidsrechter is ook een sport waar net als voetballers 

een top in te halen is. FC Oegstgeest telt op dit moment zo’n 1250 leden en 80 teams in 

competitie. Hierdoor worden verenigingsscheidsrechters van grote betekenis en onmisbaar 

voor de vereniging. Toch wordt deze groep vrijwilligers vaak vergeten binnen een vereniging 

en zijn er altijd punten die verbeterd kunnen worden. Ons scheidsrechters beleid is opgesteld 

om alles wat met onze verenigingsscheidsrechters te maken heeft te optimaliseren. Het moet 

binnen FC Oegstgeest een ‘begrip’ worden dat de verenigingsscheidsrechters plezier hebben in 

het leiden van wedstrijden bij onze vereniging. Hiernaast moeten de 

verenigingsscheidsrechters een duidelijke plaats krijgen in de totale verenigingsorganisatie. 
 

 

 

2. Doelstelling scheidsrechters beleid 

 

Deze doelstellingen zijn: 

 

Doelstelling 1: Alle wedstrijden worden geleid door een opgeleide scheidsrechter  

Doelstelling 2: Handhaving en uitbreiding van het huidige scheidsrechters bestand  

Doelstelling 3: Duidelijke en eenduidige communicatie m.b.t. het aanstellen van 

scheidsrechters  

 

 

 

3. Imagoverbetering  

 

Scheidsrechters krijgen nog lang niet altijd de waardering die ze verdienen. Zonder 

scheidsrechters worden er geen wedstrijden gespeeld. Daarbij hoort ook dat scheidsrechters 

met respect behandeld dienen te worden, zij kunnen ook fouten maken.  

De scheidsrechterscommissie zal proberen meer positieve aandacht te schenken aan het “vak” 

van scheidsrechter. Om bovenstaande te kunnen behalen zal geprobeerd worden om de 

scheidsrechters meer een volwaardig onderdeel van de club te laten worden.  

Ook het organiseren van scheidsrechter bijeenkomsten en spelregelavonden moet de club van 

scheidsrechters dichter bij elkaar brengen en een platform bieden om ervaringen uit te 

wisselen. De commissie zal in gesprek gaan met organen en/of leden binnen de vereniging om 

samen dat goede imago te bereiken. 

Daarnaast zal de commissie elk jaar nieuwe opleidingen aanbieden voor zowel nieuwe pupillen 

scheidsrechters als voor scheidsrechters om de wedstrijden van O-13 en hoger te fluiten. Door 

het aanbieden van een goede cursus en de persoonlijke begeleiding, willen we een solide basis 

bieden zodat iedere scheidsrechter zich verder kan ontplooien. 

Uiteraard zal er een beleid moeten komen dat enthousiaste scheidsrechters goede stimulatoren 

worden om anderen ook aan te sporen om wedstrijden te gaan fluiten. Het verspreiden van 

mooie anekdotes of andere bijzondere ervaringen van scheidsrechters kunnen hiertoe 

bijdragen. 
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4. Scheidsrechterscommissie 

 

Om de uitvoering van de doelstellingen te kunnen bewaken is er een scheidsrechterscommissie 

nodig. De verantwoordelijkheid van de scheidsrechterscommissie zal onder een bestuurslid 

Voetbalzaken vallen.  

De scheidsrechterscommissie zal de belangen behartigen van alle scheidsrechters binnen FC 

Oegstgeest. Zij ontfermt zich over de groep scheidsrechters door het verlenen van begeleiding 

en het organiseren van (kennis-) bijeenkomsten. Tevens dient de scheidsrechterscommissie 

als aanspreekpunt voor alle scheidsrechters van FC Oegstgeest en iedereen die vragen heeft 

m.b.t. scheidsrechterszaken. 
 

Naast doelen heeft de commissie ook meerdere “taken”. Taken die onderdeel uitmaken van 

een rol/functie of taken die inzet van meerdere rollen vraagt of taken die een tijdelijk karakter 

hebben. Die taken verdelen we binnen de commissie. 

De “taken” zijn: 

materialenbeheer; documentatie beheer; begeleiden (pre-)cursus; organiseren SR activiteiten; 

SR ledenlijst en wensen; financiën; sociale media; communicatie met SR's, FCO en extern. 
 

De KNVB stelt 'Bonds-' scheidsrechters aan voor de meeste wedstrijden in de A-categorie. 

Voor de overige teams uitkomende in een B-categorie worden VSR/BOS gediplomeerde 

scheidsrechters ingezet. De commissie heeft een proactieve taak in het selecteren en werven 

van junioren. Nieuwe slogan voor FC Oegstgeest “Via de jeugd op weg naar een top 

amateurclub” 
 

Binnen de Scheidsrechterscommissie kunnen een aantal rollen worden onderscheiden. Er zijn 

zeven rollen vastgesteld:  
 

1) Scheidsrechter, 

2) Programma planner, 

3) Begeleider Verenigingsscheidsrechters, 

4) Voorzitter, 

5) Secretaris, 

6) Scheidsrechters coördinator (SRC) 
7) Commissielid 

 


