
FC Oegstgeest

Functienaam: Scheidsrechterscoördinator (SRC)

Functieomschrijving:
uitvoering geven aan FCO arbitragebeleid. Onderdeel hiervan is het zorg dragen voor het aanstellen, de begeleiding en het 

positioneren van de verenigingsscheidsrechters en het organiseren van scheidsrechters activiteiten. Het coördineren van 

alle zaken betreffende de scheidsrechters en opleidingen.  Het oplossen van conflicten. Controleren van de planning van de 

scheidsrechters.

Algemene taken:
zorgt voor de uitvoering van het arbitragebeleid

is lid van scheidsrechterscommissie

scheidsrechter coördinator beslaat het werkveld van senioren- en jeugdafdeling 

draagt zorg voor het werven, begeleiden en opleiden van scheidsrechters

borgt de indeling van scheidsrechters bij de planning

draagt zorg voor het positioneren van scheidsrechters binnen de vereniging

organiseert en coördineert scheidsrechters activiteiten en -opleidingen

bewaakt de kwaliteit in de uitvoering van het arbitragebeleid

vertegenwoordigt de scheidsrechter commissie tijdens regiobijeenkomsten (5 a 6 maal per seizoen)

borgt aanstelling van begeleiders op wedstrijden van scheidsrechters (in opleiding)

zorgt voor oppakken, bespreken en behandelen van arbitrage gerelateerde klachten, tips of complimenten (feedback)

stelt jaarlijks (meerjarige) doelen vast

meerdere zaterdagen van het actieve seizoen present of gedelegeerd present (denk aan rondom vakanties)

arrangeert, creëert en beheert een voldoende hoog kwaliteitsniveau van spelregelkennis

rapporteert en evalueert over de afgelopen evenementen (en betrokken financiën)

is het aanspreekpunt voor het bestuur en commissies binnen de vereniging over arbitrage

Opleiding / Ervaring:
het behalen van een VSR diploma is een pré 

volgt een cursus SRC bij KNVB

heeft associatie met het voetbal in het bijzonder

is een competent samenwerker

kan vanuit de scheids.comm. alleen of met commissieleden (zelfstandig) activiteiten organiseren

communiceert effectief en direct als het kan

adequate beheersing van gesproken en geschreven Nederlands

Bevoegdheden:
werk samen met het (jeugd-)bestuur (voetbalzaken), kan voorzitter scheids.comm. waarnemen bij vergaderingen

heeft toegang en bewaart e-mailadressen en telefoonnummers van scheidsrechters(in opleiding) en begeleiders

is bevoegd om eventuele uitgave te doen tot een bedrag van EURO xx00 t.b.v. opleidingen

heeft toegang tot het overzicht van individuele scheidsrechter wensen
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Benodigde vaardigheden:

Communicatie:
korte lijn met secretaris scheids.comm. is een pré

heeft geregeld contact met Voetbalzaken TC), kan voorzitter waarnemen bij vergaderingen

er is wekelijks contact met de planner

onderhoud een netwerk in de regio van scheidsrechter coördinatoren

onderhoud contact met KNVB Medewerker Organisatie Club Arbitrage (MOCA)

Investering / verwachte tijdsinzet:
10 uur per week, het jaar rond

sommige taken zijn te delen met een duo wat individuele vermindering van inzet geeft

Vergoeding:
geen vergoeding

Benodigde middelen:
budget middels begroting scheidsrechterscommissie

arbitrage beleidsplan van de vereniging

ondersteunende documenten met name begeleidingsformulieren

Toegang tot snelle club wifi

heeft de beschikking over een smart telefoon met operationele wifi functie 

scheidsrechters coördinator jas (incl. begeleidersjassen)
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