Vragen in chat tijdens Startbijeenkomst
Nationale officials 5 september 2020 én
Regionale officials 7 september 2020
Diverse vragen over hoe om te gaan als regels RIVM en Nevobo Covid-19 protocol niet of
minder (kunnen) worden nageleefd in een sporthal.
De arbitrage is niet verantwoordelijk, geen verlengstuk van politie of BOA’s. Die
verantwoording ligt bij de thuisspelende vereniging. Let vooral op je eigen veiligheid.
Alle informatie en protocollen COVID-19
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hoe ga je om met een coach of speler die zichtbaar verkouden is, mag je hem wegzenden.
We zijn geen politie. Even navragen bij de persoon in kwestie kan uiteraard altijd.
Eigen veiligheid staat altijd voorop
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Publicatie P3.4 is nog niet aangepast, nog een oude versie
Dat klopt. Deze wordt nog aangepast
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hoe kan ik het aantal licentiepunten zien? Neem ik overschot aan punten mee?
Per 1-9-2020 starten we met een nieuwe periode van 4 jaar voor de licentie. Wanneer je per
31-8-2020 niet voldoet aan het aantal licentiepunten, ben je of word je hierover geïnformeerd
door je groepscoördinator om te kijken hoe dit aan te pakken.
Per 1-9-2020 staat iedereen met zijn licentiepunten weer op 0 en kun je gaan “verzamelen”
tot 31-8-2024.
Het aantal licentiepunten is (nog) niet in te zien. Is wel een wens. Wij zien dit op termijn graag
in je dashboard op nevobo.nl voor iedereen persoonlijk in te zien.
Je kunt wel voor jezelf bijhouden welke bijeenkomsten, workshops en andere activiteiten je
hebt gedaan die punten opleveren.
Scheidsrechterlicentie
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Krijg je uitslag van je ingevulde anamneseformulier?
Als je niets hoort, is je anamneseformulier positief beoordeeld door de bondsarts.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regels in Topdivisie
Geen lijnrechters! Ook niet als de teams zelf akkoord zijn en dit overeen komen
Er wordt gespeeld om best of five (3 gewonnen sets)
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toelichting op vergoeding. Wat is de reden om te verlaging van 45,00 naar 30,00 in
Topdivisie?
Dit heeft te maken met de belastingdienst.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zaaldispensaties
Deze staan voor Topdivisie t/m 2e divisie in Publicatie P3.8.2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wat gebeurt er met een eventueel gestaakte wedstrijd?
Dat is niet aan de arbitrage. Wanneer je het nodig acht om een wedstrijd te staken, wordt dat
genoteerd in DWF. Wedstrijdzaken van de Nevobo zal daar dan verder mee aan de gang
gaan.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Waar kan ik de formulieren vinden van AIS
Dat vind je via https://nevobo.ais360.nl/
Inloggen doe je met je inloggegevens van nevobo.nl.
Daarnaast ontvang je na iedere wedstrijd een mail vanuit AIS (noreply@ais360.nl, Tip: zet dit
mailadres bij je “veilige afzenders”) met het verzoek je evaluatieformulieren in te vullen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Op welke manier neemt de Nevobo de verantwoordelijkheid als er een BOA in een zaal komt
controleren en constateert dat de wisselspelers te dicht bij elkaar staan? Benieuwd.
Dat is de verantwoording van de thuisspelende vereniging, dan wel het team zelf
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Krijg ik een SR-polo?
Scheidsrechters die dit jaar voor het eerst voor de Nevobo fluiten, de VS3 gaan volgen,
ontvangen binnenkort een kortingscode van de webshop, waarmee een polo op kosten
Nevobo kan worden besteld.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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