Leidraad L3.4

13 september 2018

Kostenvergoeding Officials
Volleybal
Reiskosten
€ 0,19 per bereden kilometer.

Scheidsrechter
of reservescheidsrechter

Scheidsrechterbegeleider/beoordelaar

Technisch jurylid
of supervisor

Lijnrechter
of teller

Verblijfkosten per wedstrijd

Competitiewedstrijden
Eredivisiewedstrijd
Topdivisiewedstrijd
Wedstrijd 1e of 2e Divisie
Wedstrijd 3e Divisie of Promotieklasse

€ 65,00
€ 45,00
€ 12,50
€ 10,00

€ 20,00
€ 20,00
€ 12,50
€ 10,00

€ 20,00

€ 12,50

Toernooien in Nederland
Nationale jeugdkampioenschappen
Bekerwedstrijden

€ 12,50
€ 12,50
Conform competitiewedstrijd hoogst spelende team

Vriendschappelijke interlands
Senioren, toegankelijk voor publiek
Senioren, niet toegankelijk voor publiek
Overig, toegankelijk voor publiek
Overig, niet toegankelijk voor publiek

€ 65,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 20,00

€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50

Internationale toernooien in Nederland
Europacupwedstrijden
Wedstrijden nationale teams
Wevza

€ 85,00
€ 85,00
€ 40,00

€ 12,50
€ 15,00
€ 12,50

Internationale toernooien in het buitenland
Wevza
€ 40,00 per dag
aankomst- en vertrekdag tezamen tellen als 1 dag
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Indien in toernooivorm gespeeld wordt en een official voor meer dan één wedstrijd op
dezelfde locatie is aangewezen bedraagt de (maximale) vergoeding één (1) keer de
wedstrijdvergoeding met een minimum dagvergoeding van € 25,00.
Indien een official gedurende een dag als reservescheidsrechter én scheidsrechter wordt
aangewezen bedraagt de vergoeding maximaal de hoogste vergoeding voor één (1) van de
aanwijzingen

Zitvolleybal
Reiskosten
€ 0,19 per bereden kilometer.

Scheidsrechtersbegeleider

Competitiewedstrijden
Eredivisiewedstrijd
Wedstrijd 1e of 2e divisie

€ 12,50
€ 12,50

€ 12,50
€ 12,50

Nederlands Kampioenschap
Alle wedstrijden

€ 12,50

Lijnrechter

Scheidsrechter

Verblijfkosten

€ 12,50

Indien in toernooivorm gespeeld wordt en een official voor meer dan een wedstrijd op
dezelfde locatie is aangewezen bedraagt de (maximale) vergoeding twee keer de
wedstrijdvergoeding.
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Beachvolleybal
Reiskosten
€ 0,19 per bereden kilometer.
Indien het aantal kilometers enkele reis meer dan 150 bedraagt, wordt bij achtereenvolgende
toernooidagen op dezelfde locatie een overnachtingsvergoeding van € 57,00 uitgekeerd, in
plaats van de vergoeding voor reiskosten tussen de toernooidagen. Voor het gehele toernooi
worden een maal de kilometers van de woon- naar de toernooilocatie vergoed (retour).

Scheidsrechter

€ 85,00
€ 71,00

€ 75,00
€ 61,00

€ 50,00
€ 36,00

€ 25,00

€ 85,00

€ 61,00
€ 75,00

€ 36,00
€ 50,00

€ 25,00
€ 25,00

Lijnrechter
of teller

Hoofdscheidsrechter 2 velden

€ 25,00
€ 50,00

Hoofdscheidsrechter 3 o 4 velden

Nationale competitie
Eredivisie
€ 100,00
Topdivisie
1e, 2e of 3e Divisie
Nationale kampioenschappen
Jeugd
€ 50,00
Senioren
€ 100,00

Assistentwedstrijdleider

Wedstrijdleider

Verblijfkosten per toernooidag

Internationale Kampioenschappen en Toernooien
Competition Director
€ 85,00 per dag
Technical Manager
€ 47,50 per dag
Competition Manager
€ 47,50 per dag
Information Manager
€ 47,50 per dag
Assistenten van voornoemde functies
€ 23,00 per dag
Referee Manager
€ 85,00 per dag
Senior Courtmanager
€ 46,00 per dag
Courtmanager
€ 23,00 per dag
Linejudge
€ 25,00 per dag *
Scorer
€ 25,00 per dag *
Local Referee
€ 85,00 per dag **
Wevza-toernooi scheidsrechter
€ 36,00 per dag **
*
mits gecertificeerd als officieel Nevobo scheidsrechter
** aankomst- en vertrekdag tezamen tellen als 1 dag
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