
FC Oegstgeest

Functienaam: Begeleider verenigingsscheidsrechter

Functieomschrijving:
begeleidt scheidsrechters bij hun wedstrijden en enthousiasmeert de scheidsrechter om zijn of haar hobby met plezier en 

voldoening te blijven uitoefenen. 

Algemene taken:
adviseert de SRC over de voortgang/groei van scheidsrechters(sr's) (in opleiding)

kan in gesprek door luisteren en open vragen stellen de sr onder begeleiding zelf laten reflecteren over eigen handelen

zorgt voor een goed en veilig verlopen wedstrijd

begeleiden van sr's binnen de gehele vereniging van senioren naar jeugd, J, M en G.

begeleidt de groei, kennis en het plezier van sr

zorgt voor toename van kwaliteit van sr via begeleiding

Opleiding / Ervaring:
minimaal één jaar actieve scheidsrechter ervaring op een vereniging met diverse speelniveau's met jeugd en senioren. 

is bekend met en gewend aan M, J, gemend en G teams.

heeft VSR, SOIII (BOS) diploma behaald

bereid zijn om een cursus Begeleider clubscheidsrechters te volgen

adequate beheersing van gesproken en geschreven Nederlands

Bevoegdheden:
heeft toegang tot het overzicht van individuele sr wensen t.a.v. present zijn, tijdvakken, afhankelijkheden en wensen

Benodigde vaardigheden:
kan goed omgaan met KNVB wedstrijdzaken -app

is bekend met begeleidingsformulier

heeft in alles een positieve houding

kan zich eenvoudig en breed verplaatsen in de keur aan sr's die begeleid worden

affiniteit met voetbal is een pré

Communicatie:
heeft een korte lijn met SRC over begeleiding

Investering / verwachte tijdsinzet:
ca. 2 uur per wedstrijd

rondom knvb cursusdeelname een drukkere periode van 2 maanden plus

anders of afroep/aanvraag en igv een individueel traject tijdelijk intensiever

Vergoeding:
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geen vergoeding.

Benodigde middelen:
FC Oegstgeest begeleidingsformulieren 

club wifi met goed bereik en transportsnelheid

heeft de beschikking over een smart telefoon met operationele wifi functie

begeleiders jas van FC Oegstgeest

andere benodigde middelen, pen en notitieblok, zijn verbonden een scheidsrechterscommissie aangelegenheid

verwacht wordt dat je zelf warme en vochtwerende kleding en schoenen gebruikt
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