
 

 

Accommodatiebeheer Vitesse’63 
Contactpersoon: Wout Oldejans, ab@vitesse63.nl, tel. 06-15143194. 
Taken:  
- Zorgt voor de velden, kleedkamers, kantine en alle andere accommodatiezaken 
- Uitgifte jassen voor leiders en trainers senioren Vitesse’63 
- Uitgifte sleutels voor kleedkamers en ballenhok 
- Gevuld ballenhok (ballen, hesjes, bidons, waterzak, trainingsdopjes) 
Aandachtspunten: 
- lekke ballen kunnen via een lijst worden aangemeld, welke op de achtermuur van het ballenhok 

hangt, ballen worden daarna door accommodatiebeheer vervangen 
- doelen na de training van het kunstgras halen en in de daarvoor bestemde betegelde delen te 

plaatsen 
- netten van de wedstrijddoelen na de training omhoog doen 
- na training de verlichting uit doen 
- de laatste die na de trainingen de kleedkamers verlaat, graag de kleedkamers (voordeur) op slot 

doen  
 

Wedstrijdsecretariaat Vitesse’63 
Contactpersoon: Anita Kuik-Smid, ws@vitesse63.nl, tel. 06-29254614 

Taken: Het wedstrijdsecretariaat is er voor het coördineren en inplannen van beker-, competitie- en 

oefenwedstrijden voor zowel de jeugd als de senioren die hun wedstrijden spelen op de 

accommodatie van Vitesse’63. Ook verzorgt het wedstrijdsecretariaat de veldindeling voor zowel de 

wedstrijden als trainingen. 

Aandachtspunten: 
- Het programma voor de beker- en competitiewedstrijden worden door de KNVB gemaakt en 

gedeeld via de app Voetbal.nl. Kijk regelmatig op voetbal.nl om na te gaan of er nog wijzigingen 
zijn opgetreden in de wedstrijden, zoals wijziging van aanvangstijd of accommodatiegegevens van 
de thuisspelende vereniging. Voetbal.nl is altijd actueel!!! 

- Verplaatsen van wedstrijden: 
o Thuiswedstrijden: neem contact op met het wedstrijdsecretariaat. Het wedstrijdsecretariaat 

neemt contact op met de tegenstander om een nieuwe datum af te spreken, rekening 
houdend met  

o Uitwedstrijden: de leider wordt verzocht zelf contact op te nemen met de tegenstander om 
een nieuwe datum af te spreken. Geef de nieuwe datum zo snel mogelijk door aan het 
wedstrijdsecretariaat i.v.m. het goedkeuren van deze wijziging 

- Oefenwedstrijden: neem contact op met het wedstrijdsecretariaat m.b.t. de beschikbaarheid van 
de velden. Het team regelt zelf een tegenstander 

- Het wedstrijdsecretariaat zorgt dat het wedstrijdschema bekend is bij accommodatiebeheer 
(i.v.m. het klaarzetten van de velden) en met kantinebeheer. 

- Wedstrijdzaken-app: afhandeling van de wedstrijden en doorgeven van de uitslagen en andere 
wedstrijdgegevens aan de KNVB door de leider en scheidsrechter middels het digitaal 
wedstrijdformulier (zie documenten ‘Leiders - invullen wedstrijdformulier’ en ‘Leiders - invullen 
uitslag thuiswedstrijden’) 

- Indeling trainingsvelden:  
o geprobeerd wordt alle teams op de voorkeurstijden in te roosteren 
o er kunnen maximaal drie 11-tallen (2 teams op kunstgras, 1 team op grashoek) zes 8- of 6-

tallen (4 teams op kunstgras, 2 teams op grashoek) tegelijk trainen 
o Wie op welk veld traint, graag in onderling overleg regelen. Lukt dan niet dan contact 

opnemen met het wedstrijdsecretariaat 
o Keepertraining op dinsdagavond, daarvoor graag 1 doelgebied vrijhouden op het kunstgras 
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Scheidsrechtercoördinator Vitesse’63 
Contactpersoon: Anita Kuik-Smid, ws@vitesse63.nl, tel. 06-29254614 

Taken: Bij thuiswedstrijden probeert het wedstrijdsecretariaat voor elke wedstrijd een (club-

)scheidsrechter te regelen. 

Aandachtspunten: 

- Toekennen scheidsrechters aan beker- en competitiewedstrijden 
o Hr1: scheidsrechter wordt toegewezen door de KNVB 
o Hr2, Hr3, Vr1  en Vr2: clubscheidsrechters worden toegewezen door 

scheidsrechtercoördinator 
o JO13 t/m JO19: scheidsrechtercoördinatoren (Wacker en Vitesse’63) zorgen voor aanstellen 

clubscheidsrechters. Bij onvoldoende beschikbaarheid van clubscheidsrechters worden de 
clubscheidsrechters in eerste instantie aan de 1e jeugdteams toegewezen. In de overige 
gevallen wordt een seniorenteams gekoppeld aan de jeugdteams voor het leveren van een 
scheidsrechter (zie document ‘Afspraken fluiten’) 

o JO8 t/m JO12: seniorenteams zijn gekoppeld aan de jeugdteams om als spelbegeleider de 
wedstrijden in goede banen te leiden (zie document ‘Afspraken fluiten’) 

-  Voor oefenwedstrijden worden de leiders verzocht zelf een scheidsrechter te regelen 
 

Overige informatie 
- Voor vragen m.b.t. de tenues graag contact opnemen met de kledingcoördinator van Vitesse’63: 

Ageeth Heuvelman, tel. 06-30812755 
- Taken leider (zie document ‘Taken van een leider(ster) / teammanager’) 
- VOG (Verklaring Omtrent Gedrag):  

o alle leiders en trainers die met jeugdspelers te maken hebben, dienen VOG te hebben die max. 
5 jaar oud is.  

o aanvragen wordt door Vitesse’63 geregeld. Leiders en trainers ontvangen een mail een link om 
toestemming te geven voor het onderzoek. Is het onderzoek akkoord dan ontvangt de leider / 
trainer per post de VOG. Een kopie van de VOG moet ingeleverd worden bij 
secretaris@vitesse63.nl. 

- RINUS: App met trainingsstof en een doorlopende leerlijn voor spelers van 5 tot en met 19 jaar 
- Teambudget:  

o voor elk team is een budget beschikbaar dat gebruikt kan worden voor diverse 
teamaangelegenheden, zoals keeperhandschoenen, busvervoer, teamuitje, scheidsrechter bij 
oefenwedstrijden, enz.  

o contactpersoon Vitesse’63: Niek Nijmeijer, penningmeester@vitesse63.nl, tel. 06-27536292 
- Pasfoto op spelerspas: Elke speler moet een recente pasfoto hebben op zijn spelerspas. De leider 

kan de pasfoto van de spelers in het team in de voetbal.nl-app aanpassen. Dit kan tot 31 oktober 

van 5 tot en met 19 jaar. VTON is een platform met voetbaloefenstof en een doorlopende  
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