Handleiding invullen beschikbaarheid regioscheidsrechters
Inleiding
Ook dit seizoen zal het via www.nevobo.nl/ mogelijk zijn om de beschikbaarheid in te vullen voor
regioscheidsrechters, die actief zijn in de Tweede divisie dames, Derde divisie en
Promotieklasse.
Het aanmelden van een regioscheidsrechter bestaat uit drie stappen:
1. De scheidsrechtercoördinator van de vereniging geeft aan dat een scheidsrechter als
regioscheidsrechter beschikbaar is. De coördinator heeft de mogelijkheid om de beschikbaarheid al
volledig in te vullen, maar kan dit ook aan de scheidsrechter overlaten;
2. Zodra de scheidsrechtercoördinator de aanmelding verstuurt, ontvangt de
scheidsrechter een e-mail waarin hem/haar gevraagd wordt de aanmelding aan te vullen en te
bevestigen;
3. Wanneer de scheidsrechter dit gedaan heeft, zal de medewerker arbitrage van het
regiokantoor beoordelen of de scheidsrechter voldoende aanwijsbaar is. Het is bijvoorbeeld niet
realistisch dat een regioscheidsrechter die alleen op dinsdagavond beschikbaar is, 24 keer wordt
aangewezen. Deze zal dan ook andere momenten als beschikbaarheid op moeten geven.
Zodra de derde stap afgerond is, telt de scheidsrechter mee voor de leveringsplicht. Je wordt
als scheidsrechtercoördinator per e-mail op de hoogte gehouden van de status, maar je kunt deze ook altijd
online bekijken.

Scheidsrechtercoördinator

Beginnen
Klik op de volgende link om de pagina van beschikbaarheid te openen in de internet browser:
www.nevobo.nl
•

Je komt nu in een scherm, waarin rechts bovenin “inloggen” is vermeld, wanneer je op
“inloggen” klikt, verschijnt onderstaand scherm.
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•

Zodra je ingelogd bent, kun je rechts bovenaan kiezen voor “Mijn Nevobo”, kies
vervolgens voor je eigen vereniging en klik daarop.

• Let erop dat je rechtsbovenaan het juiste jaartal geselecteerd hebt!!
• Klik bovenaan voor “Arbitrage” en vervolgens voor “scheidsrechterslijst” (dit
staat er direct onder vermeld). Het volgende scherm wordt dan zichtbaar.

• Op bovenstaand scherm zijn alle aanwijsgroepen zichtbaar. Door op een
aanwijsgroep te klikken, wordt zichtbaar welke scheidsrechters van de
vereniging onder deze groep vallen. Voor uitleg van de aanwijsgroepen, kun je
hier klikken.
• Alleen voor R1, R2 en R3 scheidsrechters dient de beschikbaarheid (voor de
Tweede divisie dames, Derde divisie en Promotieklasse) ingevuld te worden.
Voor alle overige scheidsrechters hoeft niets online ingevuld te worden.
• Hier zijn alleen de scheidsrechters zichtbaar die voor jouw vereniging zijn
aangemeld, indien je een andere en/of nieuwe scheidsrechter wilt toevoegen,
dien je eerst contact op te nemen met het regiokantoor.
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Je kunt de scheidsrechter aanmelden als regioscheidsrechter, door bij het betreffende
seizoen te klikken op het vakje met een +.

Beschikbaarheid invullen
Onderstaand scherm wordt zichtbaar.

Net zoals afgelopen seizoenen is een onderscheid tussen indelingsvoorwaarden (daar moet
de aanwijzer rekening mee houden) en indelingswensen (dit zijn voorkeuren, de aanwijzer zal
daar proberen rekening mee te houden. Indien er geen rekening gehouden kan worden met
indelingswensen, is dit niet per definitie een reden om de wedstrijd terug te geven of om her
aan te wijzen aan een andere scheidsrechter.
Persoonsgegevens
•

•

Dit zijn de NAW gegevens, die overgenomen worden uit Sportlink, als je hier
iets wijzigt, zal dit ook in Sportlink worden aangepast. Controleer deze
gegevens goed, met name e-mailadres en bankrekeningnummer zijn belangrijk
voor communicatie en uitbetaling van de vergoeding aan de scheidsrechter.
Onderaan dient aangegeven te worden of het e-mailadres en telefoonnummer
aan andere regioscheidsrechters en scheidsrechtercoördinatoren (SC)
gepubliceerd mag worden. Dit is van belang om eventuele last minute
wijzigingen of afgelastingen ook aan de scheidsrechters door te kunnen geven.

Indelingsvoorwaarden
•

Vul hier het aantal wedstrijden in, waarvoor de scheidsrechter zich komend
seizoen beschikbaar stelt. Het minimumaantal is 6 wedstrijden, het
maximumaantal 28. Het aantal wedstrijden, dat geselecteerd wordt, zal
meetellen voor de leveringsplicht.
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•
•
•

Hier dient ook ingevuld te worden, of de scheidsrechter een auto heeft, wil
fluiten bij PD wedstrijden of bij jeugdkampioenschappen.
De scheidsrechter kan hier ook invullen, dat deze in geval van nood best 2
wedstrijden op 1 dag wil fluiten.
Als laatste kan de scheidsrechter aangeven met welke 2 teams er bij de
beschikbaarheid rekening gehouden dient te worden.

Indelingswensen
•

Bij indelingswensen kan ingevuld worden:
- Met welke scheidsrechter je als koppel wilt worden aangewezen
- ** Of de scheidsrechter het liefste, voor de eigen wedstrijd, na de eigen
wedstrijd of op een andere dag dan de zelf te spelen wedstrijd wordt
aangewezen. Uiteraard kan je ook kiezen voor ‘geen voorkeur’.
- Of de scheidsrechter niet in bepaalde speelzalen aangewezen wil worden.
- Of de scheidsrechter niet bij bepaalde verenigingen aangewezen wil
worden.
- Of de scheidsrechter voorkeur heeft voor dames- of herenwedstrijden, of
geen specifieke voorkeur heeft.
- Als laatste kan de scheidsrechter aangeven om alleen als 2e scheidsrechter
ingedeeld te worden.
** Let Op! Een belemmering invullen bij deze keuze kan gevolgen hebben
voor de beschikbaarheid en invloed hebben op de leveringsplicht .

Scheidsrechter carrière
•

Bij scheidsrechter carrière kan ingevuld worden:
- Of de scheidsrechter in aanmerking wil komen voor promotie.
- Of de scheidsrechter extra ondersteuning/bijscholing wil krijgen.
- Of de scheidsrechter extra begeleiding wil door een scheidsrechtercoach.
- Of de scheidsrechter actief wil zijn als scheidsrechtercoach voor andere
scheidsrechters.
- Of de scheidsrechter ook zitvolleybalwedstrijden wilt fluiten?
- Of de scheidsrechter ook beachvolleybalwedstrijden wilt fluiten?
- Als laatste kan er worden ingevuld, vanaf wanneer de scheidsrechter actief
is. Dit zal vervolgens worden verwerkt in het ledensysteem.

Beschikbaarheid
•

Per dag kan aangegeven worden of de scheidsrechter:
- Niet beschikbaar is
- Hele avond beschikbaar is
- Alleen beschikbaar is voor wedstrijden die starten vóór een bepaalde tijd
(tijd invullen)
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-

Alleen beschikbaar is voor wedstrijden die starten na een bepaalde tijd
(tijd invullen)

Verhinderingen
- Hiervoor komt een andere werkwijze, zodra deze actief is, zullen de
scheidsrechtercoördinatoren en officials hierover worden geinformeerd.
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Scheidsrechters

Beginnen
Klik op de volgende link om de pagina van beschikbaarheid te openen in de internet
browser: www.nevobo.nl
Je komt nu in een scherm, waarin rechts bovenin “inloggen” is vermeld, wanneer je op
“inloggen” klikt, verschijnt het scherm zoals op pagina 2 te zien is.
•
•
•
•

•

•
•
•

Log in met je volleybal.nl-account. Als je nog niet beschikt over een account, kan je
dat aanmaken.
Zodra je ingelogd bent, zie je rechts bovenaan je naam. Klik daarop. Kies vervolgens
voor “Mijn Nevobo”.
Let erop dat je rechtsbovenaan het juiste jaartal geselecteerd hebt!!
Klik bovenaan voor “Mijn gegevens” (in de oranje balk) en vervolgens voor “official
” en kies voor aanmelding.

Klik achteraan op het vergrootglas, de beschikbaarheid opent dan, je kunt als
scheidsrechter alles aanpassen. Let op als je het ‘aantal wedstrijden beschikbaar’
wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor de leveringsplicht van de vereniging.
Het vakje links onderaan over de gedragscode dien je aan te vinken.
Kies links onderaan voor ‘aanmelding versturen’.
De Nevobo zal de beschikbaarheid beoordelen, daarna zal dit worden verwerkt in
het systeem. De scheidsrechter en scheidsrechtercoördinator zullen hierover
bericht ontvangen.

Vragen/opmerkingen
Indien je vragen en/of opmerkingen hebt over het invullen van de beschikbaarheid of
over de website, neem dan contact op met medewerkers wedstrijdwezen in de
betreffende regio:
Regio
Regio Noord
Regio Oost
Regio West
Regio Zuid
Nationaal

Wie

E-mailadres

Rachel Zwartbol
Wilma van Beek
Leon Sosef
Michiel van der Eerden
Daphne Schreppers- van Kleef
Sandra Scheel- van Klippersluis

arbitrage.noord@nevobo.nl
arbitrage.oost@nevobo.nl
arbitrage.west@nevobo.nl
arbitrage.zuid@nevobo.nl
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arbitrage@nevobo.nl
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