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Versiebeheer en eigenaarschap 
Het overkoepelende eigenaarschap van deze procedure ligt bij het hoofdbestuur van vv LEO. Het onderhoud en 
uitvoering van de procedure is gedelegeerd aan de jeugdcommissie. Wijzigingen in deze procedure worden 
uitsluitend met goedkeuring van het hoofdbestuur doorgevoerd. Voorgestelde wijzigingen kunnen worden 
gestuurd naar jeudbestuur@vvleo.nl. 
 

Versie Datum Toelichting Auteur 

0.1 04-11-2008 Concept versie Gert Gräler 

0.2 01-09-2010 Stappen “directe rode kaart” (richtlijn KNVB) 
toegevoegd 

Gert Gräler 

1.0 03-11-2010 Definitief gemaakt na review JC-leden Gert Gräler 
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1. Algemeen 

1.1. Inleiding 
Met dit document is de procedure voor de rol “Bestuurslid van Dienst Jeugd” vastgelegd. In dit document zijn 
alle activiteiten van een Bestuurlid van Dienst (BvD) zoals uit te voeren op een jeugd wedstrijddag vastgelegd. 

1.2. Doel 
 Een representatieve ontvangst van leiders, begeleiding van tegenstanders, scheidsrechters en indien 

noodzakelijk, scouts van BVO’s; 

 Zorg dragen voor een goed verloop van wedstrijden; 

 Aanspreekpunt zijn voor incidenten tijdens een wedstrijddag; 

 Zorg dragen voor de communicatie van de uitslagen richting de betrokkenen (KNVB, beheerders 
Teletekst). 

1.3. Uitgangspunten algemeen 

 De BvD-dienst wordt per volledige wedstrijddag  in twee dagdelen uitgevoerd (8:00 tot 12:30 en van 
12:30 tot 17:30) met voor ieder dagdeel een andere vrijwiliger. 

 Reserve materialen worden bij de club bewaard. 
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2.  Taken 

2.1. Taken Bestuurslid van Dienst 
De volgende taken worden op een jeugd wedstrijddag uitgevoerd door de BvD: 

 Uiterlijk één uur voor de eerste wedstrijd is het BvD aanwezig op het complex; 

 Wees herkenbaar en draag BvD kleding; 

 Neem het overzicht van de wedstrijden mee zoals verstuurd voor de wedstrijddag door de 
wedstrijdsecretaris. Een exemplaar van dit wedstrijdenoverzicht met kleedkamerindeling wordt: 

o opgehangen op het bord in de hal ter publicatie aan  spelende teams ; 
o overhandigd aan kantinepersoneel voor het tijdig klaarzetten van thee en/of limonade; 

 Een formulier voor de uitslagen wordt in de bestuurskamer neergelegd. Alle uitslagen (thuis en uit) 
worden hierop vastgelegd; 

 Kleedkamers en het ballenhok openen. Sleutels hangen in de sleutelkast in de commissiekamer.  

 Twee LEO vlaggen  ophangen. Vlaggen liggen in de linker kast van de ladenkast in de bestuurskamer. 

 Veldcontrole. De hoekvlaggen moeten geplaatst zijn en de doelen moeten op de juiste plek staan. 
Hoekvlaggen worden opgeslagen in het ‘kalkhok’. 

 

 Spelerspassen: D en C en B spelers moeten een spelerspas hebben om een wedstrijd te mogen spelen. 
Geen passen dan moet dit vermeld worden op het wedstrijdformulier !!  NOG GEEN 
SPELERSPASSEN VAN DE KNVB 

 

 Tijdens de dienst ben je dé vertegenwoordiger van het (jeugd)bestuur en het aanspreekpunt voor 
leiders van LEO en de tegenpartij. Je zult zelfs scouts van FC Groningen,  Emmen of Veendam mogen 
begroeten. Zij komen zich altijd melden. Ook voor alle ouders en spelers ben je een aanspreekpunt; 

 Zorgt ervoor dat er koffie is in de bestuurkamers voor de leiders en trainers (van LEO en de 
tegenstanders). 

 Beantwoord de telefoon (altijd bij je houden dus). Denk erom je bent bij LEO en niet thuis. 
 

 Deelt indien van toepassing reserveshirts uit (liggen in de kast in het hok achter de commissie kamer), 
welke na de wedstrijd weer ingeleverd dienen te worden bij de bestuurskamer. Ze worden n.l. door 
LEO gewassen door Roelie Boelens (0592-342177). De reserve shirts dienen na afloop afgegeven te 
worden bij Roelie Boelens *Balloerweg 3 in Loon); 

 

 Er is in het ballenhok een hok met daarin wedstrijd + reserve ballen en fluitjes (hok 27); 

 Loop regelmatig door de kleedkamer en controleer op netheid, tijdig verlaten, enz. Zorg er tevens 
voor dat de fietsen op de juiste plek staan. De weg moet vrij zijn voor b.v. een ambulance; 

 Parkeerplaats. Het paaltje bij de parkeerplaats (overkant weg) dient weggehaald te worden. De sleutel 
hangt in de sleutelkast in de kantine; 

 

 Wedstrijdformulieren: 
o Gele KNVB formulier liggen in de bestuurskamer in de kast (rechts) of in de kast links van de 

deur; 
o Voor de E en F (kleine witte) klaar leggen en alvast invullen (voor zo ver mogelijk).  Na afloop 

wedstrijd het origineel in de map in de kast in de bestuurskamer leggen. De tegenstander 
krijgt de kopie mee. 

o Voor de D en C en B (grote witte) klaar leggen. Na afloop wedstrijd één kopie in de map in de 
kast in de bestuurskamer leggen. Het origineel gaat in het bakje van de secretaris 
Hoofdbestuur en de tegenstander krijgt ook één kopie; 

o Bij afgelastingen dient dit, naast de melding richting de KNVB waarin ook alle uitslagen 
worden verstuurd, een roze formulier ingevuld te worden (beschikbaar in de bestuurskamer). 
Dit document dient met de overige wedstrijdformulieren richting KNVB verstuurd te worden. 

 

 Uitslagen: Alle uitslagen van alle wedstrijden (thuis en uit) invullen op het meegenomen formulier. Na 
afloop deze lijst versturen naar wedstrijdsecretaris Jeugd (jeugdwedstrijdsecretaris@vvleo.nl) en 

mailto:jeugdwedstrijdsecretaris@vvleo.nl
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beheerder Teletekst. Tevens dienen de uitslagen op de computer verwerkt te worden en verstuurd te 
worden naar de KNVB. 

 

 Afronden: 
De volgende punten dienen na afloop gecontroleerd dan wel uitgevoerd te worden: 

o Zijn alle spelerspassen retour? 
o Vlaggen opruimen;  
o Hoekvlaggen weghalen van pupillenveld; 
o Parkeerplaats. Het paaltje bij de parkeerplaats (overkant weg) terug zetten; 
o De ballen opruimen in de juiste ruimte; 
o Kleedkamers en ballenhok afsluiten. Controleer deze op netheid en doe de ramen dicht; 
o Controleer of het scorebord op het pupillenveld is uitgeschakeld. 
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3. Overige informatie 

3.1. KNVB-scheidsrechters 
De KNVB wijst voor een aantal wedstrijden, met name in de A- en B-categorie, scheidsrechters aan. Mochten 
deze op een wedstrijddag niet aanwezig zijn dient de volgende procedure gevolgd te worden: 

 Telefoneren met de weekend dienst van de scheidsrechters District Noord. Nummer is 06 – 53752504; 

 Langs de velden informeren of één van de omstanders als scheidsrechter wil fungeren (acceptatie 
door beide partijen); 

 Indien het niet mogelijk blijkt een scheidsrechter te krijgen dient op het wedstrijdformulier de reden 
van het niet doorgaan van de wedstrijd vermeld. Het formulier gaat daarna na de KNVB; 

 Via het mailaccount jeugdbestuur@vvleo.nl wordt het wedstrijdnummer, naam van de scheidsrechter 
en tijdstip van de wedstrijd aangegeven. Vanuit het jeugdbestuur-account wordt dit direct aangekaart 
richting de KNVB. 

 
Belangrijk: Het is, voor de reactie richting de KNVB, van belang aan te kunnen geven dat we alles in het werk 
gesteld hebben de wedstrijd doorgang te laten vinden. Dit houdt dus in dat ALTIJD het weekendnummer van 
de KNVB gebeld dient te worden om in ieder geval op de wedstrijddag zelf onze problematiek zichtbaar te 
maken. 

3.2. Directe rode kaarten 
De KNVB heeft met ingang van het seizoen 2010 – 2011 de uit te voeren administratieve handelingen in geval 
van een directe rode kaart beperkt. Indien een speler een directe rode kaart ontvangt wordt een 
schikkingsvoorstel gedaan op basis van de rapportage (de vermelde code op het wedstrijdformulier) van de 
scheidsrechter. De KNVB doet een schikkingsvoorstel die lager is dan de eigenlijke strafmaat. De speler 
accepteert deze straf zonder in beroep te kunnen gaan. In geval van uitzonderlijk zware overtredingen kan de 
tuchtcommissie alsnog besluiten niet tot een dergelijke schikking over te gaan. 
 
Indien een speler een rode kaart krijgt dient het betreffend wedstrijdformulier op zaterdag beschikbaar gesteld 
te worden aan de secretaris van het Hoofdbestuur (Albert Rademaker). Dit houdt in dat het formulier op zijn 
adres overhandigd/in de brievenbus gestopt dient te worden. De secretaris zorgt voor een tijdige inlevering bij 
de KNVB. 

3.3. Aandachtspunten 
De volgende aandachtspunten gelden voor de BvD: 

 EHBO spullen liggen in de linker ladekast in de bestuurskamer. 

 Spelerspassen liggen in de kast in de bovenste lade. Moeten retour komen aan het eind van de dag 

 Calamiteiten lijst + lijst met belangrijke telefoonnummers hangt/ligt in de bestuurskamer. 

 Kleedkamer 7 en eventueel de scheidsrechter kleedkamer (2) kunnen gebruikt worden voor dames. 

 Gevonden voorwerpen? Deze worden ingeleverd bij de BvD en in de daarvoor bestemde bak 
neergelegd. 

3.4. Pupillenveld en scorebord 
Het pupillenveld beschikt over een electronisch scorebord. Deze is door middel van een afstandsbediening te 
gebruiken. Deze afstandsbediening is in de bestuurskamer aanwezig. 
 
Het inschakelen gebeurt als volgt: 

 Pak vanuit de sleutelkast de sleutel van de meterkast in de centrale hal; 

 Open deze deur. Aan de linkerkant zitten twee witte schakelaars. Zet de meest linker op AAN. Nu is 
het scorebord ingeschakeld. 

 
De bediening is als volgt: 

 Schakel de afstandsbediening in; 
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 Gebruik de RESET-knop om de beginstand in te schakelen; 

 Gebruik de knoppen THUIS en UIT om de score bij te houden. Correcties kunnen met dezelfde knop 
uitgevoerd worden. 

 
Indien wenselijk wordt de afstandsbediening aan de begeleiding van het voetballend team meegegeven met 
het verzoek deze na de wedstrijd bij de BvD in te leveren. De begeleiding bedient het scorebord, dit is geen 
taak van de BvD. 
 
 

 


