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Gaanderen, 10 mei 2017 
 
Team Taken 
 
Aan de competitie spelende seniorenteams van Volga Gaanderen 
 
Net als afgelopen seizoenen hebben ook komend seizoen alle teams weer te maken met 
TeamTaken. De aankondiging op de volgende pagina’s beschrijft wat dit inhoud. Op dit 
moment willen we graag van de teams horen wie er het komende seizoen aanvoerders en 
scheidrechters zullen zijn. Graag hadden we onderstaand formulier van elk team  
uiterlijk 15 juni (ALV) retour aan het bestuur. Alvast bedankt voor jullie medewerking. 
 
Bestuur Volga 
p.a. Gieterijstraat 69 
7011 VB Gaanderen 
 
=========================================== 
 
Team:  ……………………………………. 
 
Aanvoerder / contactpersoon bestuur:  
 

Naam: ……………………………………. 
 
E-mail: ……………………………………. 
 
Telefoon: ……………………………………. 
 

Scheidsrechters (ten minste 3 namen): 
Scheidsrechters zonder licentie dienen eerst de digitale toets te maken. 
Link is te vinden op de Volga-website onder tabblad informatie/handleiding scheidsrechters. 
 

1:  ……………………………………. 
 
2:   ……………………………………. 
 
3:  ……………………………………. 
 
4:   ……………………………………. 
 
5:  ……………………………………. 
 
6:  ……………………………………. 
 

Teams spelend in promotieklasse of hoger moeten ook een scheidsrechtersbeoordeling invullen 
van de 1ste en 2de scheidsrechter           

Informatie bij de scheidsrechterscoördinator 
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Rugnummers: 

Aangezien er nu wordt gewerkt met het digitale wedstrijdformulier vragen wij jullie ook om de 
rugnummers van de spelers al vast te stellen zodat Jan dit kan verwerken. 

1:  ……………………………………. 
 
2:   ……………………………………. 
 
3:  ……………………………………. 
 
4:   ……………………………………. 
 
5:  ……………………………………. 
 
6:  ……………………………………. 
 
7:  ……………………………………. 
 
8:  ……………………………………. 
 
9:  ……………………………………. 
 
10:  ……………………………………. 
 
11:  ……………………………………. 
 
12:  ……………………………………. 
 
13:  ……………………………………. 

 
14:  ……………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie ook volgende bladzijden…
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Lees hieronder de teamtaken goed door, er zijn een aantal wijzigingen en 
toevoegingen!!!  

 
 
 
Team Taken 
 
Binnen onze vereniging moeten een flink aantal werkzaamheden uitgevoerd worden om iedereen 
met plezier te kunnen laten volleyballen. Voor een aantal van deze taken ligt de 
verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering bij de teams zelf; de Team Taken. Ieder team 
krijgt deze Team Taken toegewezen en vervolgens mogen de spelers binnen het team zelf 
uitmaken wie wat gaat doen.  
 
De Team Taken voor competitie spelende seniorenteams zijn: 

 
• Communicatie van het bestuur naar het team toe loopt via de Aanvoerder. Elk team dient 

daarom aan het bestuur de naam van de aanvoerder door te geven. 
• Elk team levert ten minste 3 scheidsrechters voor het fluiten van senioren en jeugdwedstrijden. 

Indien een team één of meerdere kaderleden levert (trainers tellen niet als kaderleden) dan 
behoeven slechts 2 scheidsrechters geleverd te worden.  

• Elk team dient de zaaldiensten bij competitie wedstrijden juist uit te voeren. 
• Gesponsorde teamkleding moet worden beheerd door het team (aantal sets bewaken, toestand 

kleding in de gaten houden, niet gebruikte kleding bewaren, stand van zaken doorgeven aan 
het einde van het seizoen) 

• Elk team zorgt bij de start van de competitie voor een teamfoto met de sponsor en 
zorgt dat het bestuur deze ontvangt voor op de website. 

• Elk team verzorgt een presentje voor de scheidsrechter tijdens “De week van de 
scheidsrechter”. 

• De wedstrijdformulieren komen te vervallen en er wordt gewerkt met het DWF 
(Digitale wedstrijd formulier).  

• De tablets liggen in het kastje van de ‘wedstrijdleiding’, kastje 2. De sleutel ligt bij de 
beheerder. De tellers zorgen zelf dat zij hier de tablet ophalen als deze nog niet op de 
tafel van de tellers ligt en brengen deze ook na de wedstrijd weer terug naar het 
kastje. Na de laatste wedstrijd moet het kastje weer op slot worden gedaan (sleutel 
ophalen bij de beheerder).   

• Aan het eind van het seizoen worden de wedstrijdpasjes ingeleverd bij het 
wedstrijdsecretariaat (Jan Liebrand). 

• Voor regio-spelende teams (vanaf promotieklasse) is het verplicht om na elke wedstrijd een 
scheidsrechter beoordeling in te vullen.  

De Aanvoerder van de teams is door het bestuur aan te spreken ten aanzien de Team Taken, 
bijvoorbeeld om de namen van de scheidsrechters door te geven. De teams zullen hiertoe voor 
aanvang van het nieuwe seizoen een formulier aangereikt krijgen. Taken als bijvoorbeeld het fluiten 
hoeven niet noodzakelijkerwijs door het team zelf uitgevoerd te worden. Scheidsrechters mogen 
ook buiten de vereniging gezocht worden (bijv. buurman, echtgen(o)ot(e), vader of tante). Maar 
het team blijft zelf verantwoordelijk. 
 
Hoewel de gedachte achter Team Taken positief is (samen dragen we onze vereniging) zullen bij 
het niet of onvoldoende uitvoeren van de Team Taken sancties kunnen volgen. Bijvoorbeeld: 
 

- Teams die geen of onvoldoende scheidsrechters leveren, lopen het risico dat ze geen 
scheidsrechter krijgen toegewezen voor hun eigen wedstrijden. 
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- In het geval een wedstrijd niet kan worden gespeeld vanwege het ontbreken van een 
scheidsrechter, zijn de gevolgen voor het team dat de scheidsrechter had moeten leveren. 
Meestal zal een boete van de NeVoBo volgen en zullen punten in mindering worden gebracht 
(je dupeert dus je collega-volleyballers). Daarnaast zal de wedstrijd later alsnog gespeeld 
moeten worden, hetgeen wellicht extra kosten voor zaalhuur met zich mee brengt. De boete 
en extra zaalhuur zal dan moeten worden betaald door de leden van het team dat de 
scheidsrechter had moeten leveren. 

- In het uiterste geval zullen we een team terugtrekken uit de competitie. 
 
Het bestuur. 
 
 


