HC Voorne zoekt JOU!

Ben jij onze nieuwe planner voor de aanwijzingen van scheidsrechters?
Vacature: Aanwijzen van scheidsrechters en spelleiders bij wedstrijden
Functie: Aanwijzingen binnen Arbitragecommissie
Plek in de organisatie: Maakt deel uit van de Arbitragecommissie.
Wanneer: Per direct, inwerken is dan nog mogelijk.
Toelichting: Voor elke wedstrijdweekend willen we graag scheidsrechters en spelleiders hebben op
de wedstrijden. Met behulp van LISA worden de leden aangewezen op de wedstrijden. De
wedstrijdsecretaris maakt een planning en hier worden door de planner leden op aangewezen.
Daarnaast komt de arbitragecommissie ongeveer 5 keer per seizoen bijeen.
Wat doet planner van de aanwijzingen binnen de Arbitragecommissie?







Scheidsrechters aanwijzen op alle wedstrijden (oefenwedstrijden buiten beschouwing gelaten)
Spelleiders aanwijzen op alle wedstrijden
Zorgdragen voor publicatie van de indeling op de website (dit gaat automatisch via LISA)
Verwerken van administratieve wijzigen na een speelweekend (opgave volgt via de
wedstrijdsecretariaat)
Lid van de arbitragecommissie
Met enige regelmaat stukjes op de website laten plaatsen, in samenwerking met alle andere
leden van de arbitragecommissie

Tijdsbestek, indeling per week:
Op zondagavond, maar uiterlijk maandagochtend voor 12.00 moet de indeling van de
scheidsrechters klaar zijn. Je bent ongeveer maar maximaal 1,5 tot 2 uur per week met deze functie
bezig, waar de piek op zondag(avond) ligt en soms door-de-weeks omdat er nog wel ’s vragen (per email) komen. Gedurende de zaalperiode ligt de piek anders; met name aan het begin van de
competitie is het redelijk hectisch omdat de planning voor de totale zaalperiode in 1x gemaakt
wordt. Daarna is de piek geweest en is het rustiger. Gedurende de zaalweken heb je veel contact met
de zaalcommissaris welke ook heel veel zaken uit handen neemt. Let op: Het is geen noodzaak elke

zaterdag en/of zondag bij de wedstrijden op de club aanwezig te zijn; wij hebben het gevoel dat men
dit echter wel vaak denkt. Dit is pertinent niet waar!
Nadere informatie bij Jeroen Bijl of via arbitrage@hcvoorne.nl

