
Reglement wedstrijdsecretariaat VSCO ’61  

 

1. Wedstrijdsecretariaat 

 

 Het wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk voor de indeling van de kleedkamers 

en velden voor trainingen en (competitie- / oefen-)wedstrijden. 

 Tevens is het wedstrijdsecretariaat verantwoordelijk voor de communicatie van- 

en naar de KNVB alsmede tegenstanders omtrent wedstrijdzaken. 

 Het wedstrijdsecretariaat wordt aangestuurd door de secretaris van het 

hoofdbestuur.  

 

 

2. Taakverdeling 

 

 Momenteel kent VSCO 2 wedstrijdsecretarissen te weten  

o de wedstrijdsecretaris Senioren en Vrouwen  

o de wedstrijdsecretaris Jeugd.  

 De wedstrijdsecretarissen bepalen (in onderling overleg) hun werkzaamheden 

alsmede de prioritering daarvan. In geval van onduidelijkheid zal de secretaris 

van het hoofdbestuur worden geraadpleegd. 

 De taken alsmede de vervanging zijn verdeeld zoals vastgelegd in het document 

‘Taakverdeling Wedstrijdsecretariaat 02-12-2014’ 

 Verzoeken zoals bijvoorbeeld wedstrijdverzoeken aan desbetreffende 

wedstrijdsecretaris worden volledig door deze wedstrijdsecretaris afgehandeld 

zodat een leider of trainer niet zelf nog eens contact hoeft te zoeken voor 

scheidrechter, kleedkamer of andere zaken. 

 

 

3. Indeling velden en kleedkamers 

 

 De indeling van de velden en kleedkamers voor de trainingen is te vinden op de 

website onder de button "VSCO’61”. 

 Bertus van de Grift maakt de indeling van velden en kleedkamers op de 

wedstrijddagen. 

 Bij wijzigingen in het wedstrijd- of trainingsschema dient de wedstrijdsecretaris dit 

tijdig te melden aan de kantinebeheerder. 

 Voor het bespelen van het kunstgrasveld is het uitgangspunt dat alle teams 

hiervoor in aanmerking komen. Het wedstrijdsecretariaat regelt de indeling 

hiervan. 

 Teams in de categorie A en standaardteams in categorie B hebben wel 

prioriteit boven de overige teams. De resterende ruimte in het wedstrijdschema 

wordt door middel van roulatie ingevuld voor de overige teams. 

 De wedstrijdsecretaris geeft hier (zo nodig in goed overleg) uitvoering aan. 

 

4. Afgelastingen & wedstrijdwijzigingen 

 

 Bij afgelastingen van wedstrijden zijn de regels van de KNVB leidend (bijvoorbeeld 

bij een gedeeltelijke doorgang van het programma gaan teams in categorie A 

boven teams in categorie B).  

 Toepassing van de regels kan betekenen dat er geschoven moet worden met de 

velden of aanvangstijden om zoveel mogelijk wedstrijden in categorie A door te 

laten gaan. 

 Competitiewedstrijden gaan voor vriendschappelijke wedstrijden. 

 Wedstrijdwijzigingen die vanuit de KNVB worden geïnitieerd, zullen tijdig worden 

doorgegeven aan de leiders van desbetreffende teams door de 

wedstrijdsecretaris. 



 Verzoeken tot wijziging of uitstel van wedstrijden verlopen te allen tijde via de 

wedstrijdsecretaris. De wedstrijdsecretaris onderhoudt de contacten met de KNVB 

en/of tegenstander. 

 Verplaatsen van wedstrijden in tijd kunnen op basis van de KNVB reglementen tot 

acht dagen van te voren worden doorgegeven via Sportlink. Binnen de acht dagen 

kan een wedstrijd alleen worden verplaatst in onderling overleg en goedvinden 

van de KNVB.  

 De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor het toepassen van de regels en 

doet dit (bijvoorbeeld bij wijziging van aanvangstijden) in goed overleg. In geval 

van overmacht is de wedstrijdsecretaris bevoegd om de wedstrijd zonder 

vooroverleg te verplaatsen. Achteraf kan er bezwaar gemaakt worden bij de 

secretaris van het bestuur. 

 

 

5. Schaduw(oefen)programma 

 

 De wedstrijdsecretaris stelt in overleg een schaduwprogramma samen voor de 

winterperiode en voor het geval er sprake is van afgelastingen. 

 Bij het samenstellen van een schaduwprogramma wordt prioriteit gegeven aan de 

teams in categorie A en de standaardteams in categorie B.  

 Afhankelijk van de mogelijkheden komen daarna de overige teams in aanmerking 

voor het spelen van oefenwedstrijden. 

 

 

6. Oefenwedstrijden 

 

 Indien een elftal een oefenwedstrijd wil spelen, dient dit ten minste 4 weken van 

te voren worden aangevraagd bij de wedstrijdsecretaris. 

 De elftalleider/trainer kan zijn voorkeuren kenbaar maken tegen welke teams 

hij/zij wil spelen. Indien er geen voorkeur wordt aangegeven kan de 

wedstrijdsecretaris naar eigen inzicht een oefenwedstrijd afspreken, rekening 

houdend met de indeling van desbetreffend team. 

 De wedstrijdsecretaris zoekt het contact met de andere vereniging en stemt 

datum, plaats en tijdstip af. 

 Om elke vorm van onduidelijkheid te voorkomen verloopt de communicatie te 

allen tijde via de wedstrijdsecretaris. 

 

7. Baaldagen 

 

 Baaldagen kunnen worden aangevraagd via de wedstrijdsecretaris. De 

wedstrijdsecretaris regelt dit verder met de KNVB en/of tegenstander. 

 Op de Baaldagen aangevraagd door de tegenstander heeft de wedstrijdsecretaris 

van VSCO geen invloed. 

 

 

8. Onregelmatigheden en excessen 

 

 Rode (en eventuele gele) kaarten, tuchtzaken en excessen worden te allen tijde 

door de elftalleiders/trainers gemeld bij de desbetreffende wedstrijdsecretaris. 

 De wedstrijdsecretaris draagt zorg voor verdere afhandeling conform de richtlijnen 

van de KNVB en/of VSCO’61 al dan niet in combinatie met een verantwoordelijk 

bestuurslid. 

 

 

 

Aldus vastgesteld door het Hoofdbestuur van VSCO ’61 op 2 december 2014. 

 


