Richtlijn 3.12
Inschrijfvoorwaarden Competitie
WR artikel 3.1.3.3
De Organisator kan bij bindende richtlijn voorwaarden stellen aan de inschrijving. Deze
voorwaarden, zoals de levering door de vereniging van officials, dienen alleen om een goed
verloop van de competitie te waarborgen.
Datum vaststelling:
20 april 2020
Door:
Organisatie
Ingangsdatum:
1 juni 2020

Inschrijfvoorwaarden
Om deel te kunnen nemen aan de competitie dient een vereniging te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
1. het tijdig inschrijven van de deelnemende teams;
2. betaling van het inschrijfgeld (teamgeld) zoals is vastgelegd in het Wedstrijdreglement
3.1.3.7;
3. levering van het benodigd aantal scheidsrechters (leveringsplicht);
4. beschikbaar stellen en doorgeven van zaalruimte, voor zover deze niet door de
Organisator wordt ingehuurd.

Tijdig inschrijven
De inschrijving dient te geschieden middels de door de Organisator voorgeschreven wijze.
De mogelijkheid tot inschrijven wordt door de Organisator uiterlijk vóór de laatste
speeldatum van het voorgaande seizoen verzonden.
De inschrijving van de teams dient vóór de vermelde datum opgegeven te worden. Dit zal
door de Organisator worden gecommuniceerd.

Inschrijfgeld
De teamgelden worden door de Organisator vastgesteld en jaarlijks gepubliceerd voor 1 april
door middel van Publicatie 3.1

Beschikbaar stellen zaalruimte
De vereniging dient voor wedstrijden waarvoor dit niet door de Organisator wordt gedaan
zaalruimte te reserveren op tijden zoals vastgelegd in het Wedstrijdreglement. Per wedstrijd
dient de hieronder opgenomen hoeveelheid tijd beschikbaar te zijn. De zaal moet
beschikbaar zijn vanaf een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd tot een half uur na
afloop van de laatste wedstrijd. De Organisator kan eventueel dispensatie verlenen voor deze
wedstrijdlengtes.
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Tijden per categorie
Jeugdcompetitie
90 minuten (advies voor Top en hoofdklasse 120 minuten)
Seniorencompetitie 120 minuten

Leveringsplicht scheidsrechters
Verenigingen die deelnemen aan de competitie zijn op grond van de inschrijving voor die
competitie verplicht scheidsrechters ter beschikking van de Organisator te stellen.
Deze leveringsplicht wordt uitgedrukt in scheidsrechter beschikbaarheidspunten per team en
is als volgt vastgesteld:

2e

divisie dames
divisie heren
e
3 divisie dames
Promotieklasse heren*
3e

Promotieklasse dames

Beschikbaarheidspunten
24
24
24
12 (2e scheidsrechter door
vereniging geleverd)
12

Voor de overige klassen in de regio dient een toereikend aantal verenigingsscheidsrechters
geleverd te worden met een juiste licentie.
*Promotieklasse heren zal alleen de 1e scheidsrechter worden aangewezen door de
regio. De 2e scheidsrechter zal door de vereniging worden ingevuld. Deze
scheidsrechter moet voldoen aan de gestelde licentie eisen (minimaal afgeronde VS-3
opleiding of vergelijkbaar) of een afgeronde VS-2 opleiding/ vaardigheidstraining
aangevuld met de module 2e scheidsrechter.

Waardering leveringsplicht
Een regioscheidsrechter stelt zich beschikbaar voor een aantal te fluiten wedstrijden per
seizoen. Per te fluiten wedstrijd wordt één (1) beschikbaarheidspunt toegekend.
1. Regioscheidsrechters dienen zich in principe beschikbaar te stellen op de zaterdag, omdat
de meerderheid van wedstrijden in de Promotieklasse, Derde divisie en Tweede divisie op
de zaterdag plaatsvindt.
Indien een regioscheidsrechter zich niet beschikbaar stelt op zaterdag, dient in overleg
met de regio-aanwijzer het aantal beschikbaarheidspunten te worden vastgesteld.
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2. Een regioscheidsrechter dient zich in principe voor een doordeweekse avond beschikbaar
te stellen, zodat elke wedstrijd in de Tweede divisie, Derde divisie en Promotieklasse van
scheidsrechters kan worden voorzien.
Indien een regioscheidsrechter zich alleen beschikbaar stelt voor doordeweekse avonden,
dient in overleg met de regio-aanwijzer het aantal beschikbaarheidspunten te worden
vastgesteld.
3. Regioscheidsrechters dienen zich aan te melden voor minimaal zes (6) te fluiten
wedstrijden gedurende het seizoen. Regioscheidsrechters kunnen maximaal voor
achtentwintig (28) te fluiten wedstrijden gedurende het seizoen meetellen.
Indien een regioscheidsrechter meer dan 28 wedstrijden fluit, dient in overleg met de
regio-aanwijzer het aantal beschikbaarheidspunten te worden vastgesteld.
4. Indien een regioscheidsrechter doorstroomt naar nationaal niveau (VS-4 niveau) dan kan
deze scheidsrechter maximaal voor 3 seizoenen voor 12 punten meetellen in de
leveringsplicht. Gedurende 3 seizoenen heeft de vereniging dan de gelegenheid om het
tekort aan regioscheidsrechters aan te vullen. Alle overige kaderleden en nationale
scheidsrechters tellen niet mee in de leveringsplicht.
5. Een regioscheidsrechter kan bepalen aan welke vereniging hij of zij de beschikbaarheidspunten wil laten toekomen. De regioscheidsrechter zal dan voor de betreffende
vereniging worden geregistreerd als regioscheidsrechter. Als een regioscheidsrechter te
kennen geeft niet voor een bepaalde vereniging te fluiten wordt aangenomen dat de
betreffende regioscheidsrechter zijn functie als niet verbonden scheidsrechter uitvoert.
6. Een kandidaat aan de VS-3 opleiding (met R3 aangeduid) mag worden opgegeven door
een vereniging om te fluiten voor een team in de Promotieklasse en Derde divisie. Voor
een VS-3 kandidaat geldt eveneens dat de kandidaat zich voor minimaal zes (6) te fluiten
wedstrijden gedurende het seizoen beschikbaar moet stellen. Let Op aan de VS-3
opleiding kunnen aanvullende eisen worden gesteld.
7. Controle op de leveringsplicht (voorwaarde om te kunnen blijven deelnemen) vindt plaats
bij inschrijving (mei), voor de start van de eerste helft (september) en de tweede helft
(januari).
8. Indien bij de controle van de inschrijving van de competitie (mei) blijkt dat een vereniging
niet aan de leveringsplicht voldoet, kan een evenredig aantal teams waarvoor geen
scheidsrechter(s) wordt geleverd niet in de concept-planning worden opgenomen tot het
moment dat aan de leveringsplicht wordt voldaan. Het tekort aantal beschikbaarheidspunten wordt afgerond tot minimaal het aantal beschikbaarheidspunten van het hoogst
spelende team.
Indien voldaan aan de leveringsplicht zal het hoogst spelende team alsnog worden
ingedeeld in de concept-planning.
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9. Indien bij de controle voorafgaand aan de competitie (in september) blijkt dat een
vereniging niet aan de leveringsplicht voldoet, zullen voor een evenredig aantal punten
geen scheidsrechters bij wedstrijden worden aangewezen. De thuisspelende vereniging
zal zelf voor scheidsrechters moeten zorgen.
De scheidsrechters dienen te voldoen aan de juiste aanwijsgroep en mogen niet
verbonden zijn aan de thuisspelende vereniging als scheidsrechter. Deze maatregel zal
gelden tot het moment dat de vereniging aan de leveringsplicht heeft voldaan.
10. Wanneer bij de controle voor de tweede helft blijkt dat een vereniging niet (langer)
voldoet aan de leveringsplicht, wordt een herstelperiode aan de vereniging gegeven.
Indien een vereniging niet aan de leveringsplicht voldoet, zullen voor een evenredig
aantal punten geen scheidsrechters bij wedstrijden worden aangewezen. De
thuisspelende vereniging zal zelf voor scheidsrechters moeten zorgen.
De scheidsrechters dienen te voldoen aan de juiste aanwijsgroep en mogen niet
verbonden zijn aan de thuisspelende vereniging als scheidsrechter. Deze maatregel zal
gelden tot het moment dat de verenging aan de leveringsplicht heeft voldaan.
11. In alle gevallen dat bij de controle van de leveringsplicht in mei, september en januari niet
aan de leveringsplicht wordt voldaan is de betreffende vereniging verplicht een Club
Arbitrage Plan op te stellen.
12. Door de teams die deelnemen in de Promotieklasse, Derde divisie of Tweede divisie dient
na iedere wedstrijd een digitale teamtevredenheid te worden gemaakt van de
scheidsrechter(s) die de wedstrijd hebben geleid.
13. De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor de aanwijzing van bevoegde
scheidsrechters voor wedstrijden vanaf de senioren Promotieklasse heren 2e
scheidsrechter, Eerste klasse en lager en alle jeugdklassen. De bevoegdheid per
aanwijsgroep is te vinden in het document (bevoegdheid leiden wedstrijden en
vervangende scheidsrechter).
14. De vereniging is verplicht een scheidsrechtercoördinator (SC) te benoemen en op de
juiste wijze te registreren in Sportlink (ledensysteem). De taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van de SC staan beschreven in de handleiding SC.

R3.12 Inschrijfvoorwaarden Competitie

4

