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Wat zijn de taken van een ploegafgevaardigde?
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Wees steeds op tijd!
Het wedstrijdblad invullen gebeurt digitaal, thuis of in de vipruimte boven. Controleer het wedstrijdblad en de einduitslag
goed vooraleer de scheidsrechter alles doorstuurt.
 Probeer de “Kids-ID ” (tot 12 jaar) te promoten bij de ouders, dit is nodig voor wedstrijden van de BVB en de
Jeugdcup .
 Ook de trainers en de afgevaardigden moeten hun identiteitskaart voorleggen.
Na het vervullen van de formaliteiten zich onmiddellijk terug naar de trainer en spelers begeven (niet naar de kantine,
ook niet tijdens de rust).
Bij een uitwedstrijd voor de drankbonnetjes zorgen en een bewijs vragen dat je tijdens de eerstvolgende thuiswedstrijd
kunt afgeven aan de kassier in onze kantine.
Verantwoordelijk voor de kledij, dit wil ook zeggen het wassen ervan (een beurtsysteem met de ouders mag), E.H.B.O.tasje, waterzak en de drinkbussen met houders.
 De kledij moet gecontroleerd worden vooraleer ze in de zak gaat. Tel het aantal truien, kousen en broekjes. Meld
aan Ylva wat er te kort is.
 De uitrusting (ook de blauwe) moet altijd na gebruik teruggebracht worden naar het materiaalhok.
 De drinkbussen moeten steeds mee naar huis en goed uitgespoeld worden (denk aan de hygiëne).
 De thuisploeg moet zich aanpassen aan de spelersuitrusting van de bezoekers!
Als laatste de kleedkamer verlaten (na controle). Zowel thuis als op verplaatsing ervoor zorgen dat de spelers de
schoenen buiten afkloppen. Zorg ervoor dat we ook de kleedkamer op verplaatsing proper achterlaten d.w.z. lege flesjes
en allerlei ander restafval in de passende vuilnisbak gooien.
Eventueel, in samenspraak met de trainer, een verslagje maken voor het “Vrij Maldegem” en dit mailen naar
jeugdkskmaldegem@hotmail.com of vanlaeredominique@hotmail.com (ten laatste tegen maandagavond 20 uur).
Zorg dat je steeds een aantal ongevallenformulieren bijhebt, desnoods vragen aan de mensen van de kantine of aan de
secretaris als hij aanwezig is. De formulieren kun je voortaan ook downloaden op onze website. Ouders ervan verwittigen
dat ze bij een ongeval van hun zoon, de secretaris Lammertijn Hendrik zo vlug mogelijk op de hoogte moeten brengen
(0496/96.65.98). Vraag hen ook het ingevulde ongevallenformulier, binnen de termijn van 21 dagen, persoonlijk af te
geven aan hem. Het motto is hier, hoe vlugger hoe beter.
Zorg er ook voor dat je de juiste armbanden hebt (zowel thuis als op verplaatsing), desnoods vragen aan Ylva.
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Administratieve zaken (bv. kaarten BBQ, tombola, …) op een ernstige manier opvolgen d.w.z. de instructies van het
bestuur goed opvolgen.
Niet roken en alcohol drinken voor en tijdens de wedstrijd.
Af en toe eens meewerken aan een evenement georganiseerd door KSK Maldegem!

Extra bij thuiswedstrijden:
1.

Vanaf U15 minstens 75 minuten vóór aanvang van een thuiswedstrijd aanwezig zijn. Voor de andere ploegen is één uur
voldoende.
2.
Scheidsrechter en bezoekers ontvangen vóór de wedstrijd d.w.z. kleedkamers aanduiden (volg de richtlijnen tijdens de
week gekregen van Hendrik). Scheidsrechter en afgevaardigden begeleiden naar de vipruimte. Wees dus zeker minstens
75 minuten (of één uur) vóór aanvang van de wedstrijd aanwezig!
3.
Vanaf de U15 scheidsrechter tijdens de rust en onmiddellijk na de wedstrijd een drankje bezorgen.
4.
Scheidsrechter steeds begeleiden (eventueel beschermen) van het veld naar de kleedkamer.
5.
Scheidsrechter (en eventueel afgevaardigden van de bezoekers) na de wedstrijd ontvangen en hen een koffie en/of
drankje aanbieden en de scheidsrechter vergoeden.
6.
Bezoekers voorzien van water. Extra flessen alleen na teruggave van leeggedronken flessen.
7.
Wedstrijdballen en hoekschopvlaggen halen in materiaalhok en terugbrengen na de wedstrijd (op de juiste plaats).
8.
Na de wedstrijd de netten van de grote doelen omhoog doen (altijd per 2). De kleine duiveltjesdoelen moeten
teruggeplaatst worden na de wedstrijd. Vergeet ook de haken niet terug te brengen!!!
9.
Alle sleutels van de kleedkamers terug op de juiste plaats in het materiaalhok hangen.
10. Ledig volle vuilnisemmers buiten uit in de daartoe bestemde containers. Vraag ook aan de tegenpartij om deze regels te
respecteren.

Eindverantwoordelijke voor de kleedkamers d.w.z. dat de kleedkamers (zowel die van de
thuisploeg als bezoekers) er na de wedstrijd proper moeten bijliggen!
Bij problemen voor, tijdens of na de wedstrijd
neem contact op met het secretariaat of met een jeugdverantwoordelijke.
Denk eraan, jullie hebben een voorbeeldfunctie!
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Weet dat dit zowel voor de trainer, spelers en jezelf maar een hobby (een spelletje) is.
“Sportiviteit” en “respect” zijn minstens even of zelfs nog belangrijker dan het sportieve aspect.
Kalmeer daarom trainer, spelers en eventueel ook ouders bij problemen,
maar hou ook jezelf in bedwang!
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