
Taken Teamoudsten en het team   

  

Inleiding: 

Fijn dat je de taak als teamoudsten op je te wilt nemen.  

We hebben geprobeerd om alles op een rijtje te zetten, met als belangrijkste boodschap:  
je hoeft als teamoudsten niet alles zelf te doen. Jij bent verantwoordelijk voor de communicatie, maar 
het gaat er om dat jullie dit als team weten en oppakken.  
 
De teamoudsten (2 uit ieder team) worden aangesteld, in overleg met de groeps-WhatsApp van de 

Senioren, daarin worden alle taken en communicaties vermeld. 

De taken worden hieronder beschreven.  

 WhatsApp: groep maken van het team, zodat daarin wordt gecommuniceerd.  
 

 Team tas: ontvangen met wedstrijdshirts aan het begin van het seizoen en inleveren op het 
einde van het seizoen. 

 

 Taakverdeling: (schema) maken voor het team wie wat uitvoert van de teamtaken.  
Deze taken worden gelijkmatig verdeeld over alle teamleden. 
Het gaat om het verdelen van de volgende taken: het invullen van het wedstrijdformulier, 
wassen shirts, halen van limonade/ thee, toezicht en schoon achterlaten kleedkamers en een 
taak binnen de vrijwilligerstaak zoals bardienst, wedstrijd fluiten, commissiekamer enz.  

 

 Digitale WedstrijdFormulier: Invullen voor je team, teamoudsten wordt aangemeld als 
teammanagers door de club.  Wedstrijdzaken APP Deze persoon doorloopt de volgende 
stappen:  
1. download de wedstrijdzaken app (zie icoon hiernaast, dus niet de voetbal.nl app)  
2. log in op de wedstrijdzaken app met dat e-mail adres  
3. zoek het digitaal wedstrijdformulier van de desbetreffende wedstrijd  
4. vink de spelers aan die meedoen  
5. stuur het formulier in  
6. De wedstrijdbegeleider of scheidsrechter geeft na de thuiswedstrijd de stand door in de 
commissiekamer.  

 
Tevens ben je ook het contactpersoon binnen de KNVB, dit houdt in dat jij de baaldag kan 
aanvragen en een wedstrijd kan verplaatsen. Zie de regelement van KNVB in de Voetbal.nl app. 
 
Oefenwedstrijden (uit en thuis) kan zelf onderling geregeld worden met andere verenigingen. De 
wedstrijd kan je dan doorgeven aan de wedstrijdsecretaris, dan wordt de wedstrijd op de site 
gezet (https://www.svwippolder.nl/724/aanvragen-oefenwedstrijd/ ). 
 

 Materialen: alle materialen zijn eigendom van de club en zal bij gebruik met goed gedrag, 
gebruik van mogen maken. Er zal een borg gevraag worden aan elk team. De inhoud van de borg 
voor je materialen zijn: trainingsballen, team tas,  wedstrijdshirts en aanvoerdersband. Bij 
balverlies zal dit verplicht vermeld moeten worden doormiddel van een QR-code. Zie proces bij 
het materialenhok of meld je aan bij: https://www.svwippolder.nl/1118/melden-defecte-of-
vermiste-bal/ . Voor eventuele vragen over deze materialen kan je ook mailen naar: 
materialen@svwippolder.nl . 

 



 Invallers voor een wedstrijd kunnen via de Senioren WhatsApp groep gevraagd worden, zodat de 
teamoudsten dit in hun eigen team kunnen doorzetten.  

 

 Wassen van de teamshirts worden door 1 iemand (of ouder/verzorger) gedaan. 
 

 Drinken tijdens de wedstrijd.  Bij thuiswedstrijden zorgt 1 iemand van het team voor drinken 
tijdens de rust, zowel voor het thuis- als uit- team. Het drinken kan aan de bar afgehaald worden. 
De bekertjes dienen opgeruimd te worden en de kannen teruggebracht naar de kantine.  

 

 Vlaggen zal onderling geregeld moeten worden door het team. 
 

 Scheidsrechter wordt geregeld door de scheidsrechtercommissie en laat dit aan de teamoudsten 
voor vrijdag 17.00 uur weten of er wel of geen scheidsrechter is gevonden. Hebben jullie zelf een 
scheidsrechter gevonden, dit dan graag doorgeven aan de Scheidsrechterscommissie. Dit kan via 
de Senioren App of mailen naar scheidsrechters@svwippolder.nl. In Voetbal.nl app en op de 
website van Wippolder kan je zien wie de scheidsrechter is. 
Bij vragen kan er gemaild worden naar de scheidsrechterscommissie 
(scheidsrechters@svwippolder.nl ) 

 

 Kleedkamers, alle kleedkamers (van jullie team en die van jullie gasten) worden nagelopen en als 
er nog rommel ligt moet dit worden schoongemaakt. Als het heel ernstig is, even een foto maken 
en kleedkamer nummer doorgeven in de Senioren Whatsapp groep. 

 

 Incidenten, als er zich een incident voordoet tijdens de wedstrijd kan men een incident melden 
via het meldingsformulier dat te vinden is op de website van SV Wippolder 
https://www.svwippolder.nl/443/melding-incident of onderling met de tegenpartij oplossen. 

 

 Bardienst: - Alle Teams draaien bardienst. - Het rooster en de taken voor de bardienst staat op 
de website https://www.svwippolder.nl/187/wedstrijdschema/  - Per dienst staan er minimaal 
twee personen tegelijkertijd achter de bar. Iedereen die achter de bar staan zijn verplicht een bar 
certificaat,IVA, te behalen. Deze kan kosteloos, online gemaakt worden op: 
https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/lessons/deZFhtsekhiZ5vXuoT1HUnkO4C8-IAhX 
(onderaan de pagina)  

 
De handleiding ligt achter de bar hoe de kassa werkt en wat er van je verwacht wordt. (Vergeet 
het drinken niet klaar te zetten voor de uit – en thuis teams!) - Bij verhindering moet het team 
zelf voor vervanging zorgen. - De bardienst gaat altijd door, ook als de wedstrijden bij SV 
Wippolder zijn afgelast. Uitwedstrijden kunnen wel doorgaan. Deze teams verzamelen bij SV 
Wippolder. Verder wordt de sporthal door andere verenigingen gebruikt en ook zij komen 
regelmatig naar de kantine. Bij vragen kan je terecht in onze Seniorenapp of je kan mailen naar 
horeca@svwippolder.nl.  
 

Vrijwilliger is altijd nodig, geef jezelf op, vele handen maken licht werkt! 

 

Meld je aan op: https://www.svwippolder.nl/902/vacature/  

vrijwilliger@svwippolder.nl  

Faq: https://www.svwippolder.nl/1269/documenten/  

Sportieve groet,      

Seniorencommissie sv Wippolder 

senioren@svwippolder.nl.  


