
Beleid Technische commissie VV Gilze scheidsrechterszaken Jeugd 

Door de coördinator scheidsrechterszaken Jeugd zal wekelijks geprobeerd worden om zoveel als 

mogelijk is bij thuiswedstrijden van A-junioren, B-junioren, C-Junioren en D-pupillen, te zorgen voor 

een scheidsrechter (KNVB of Club scheidsrechter).  

De coördinator scheidsrechterszaken Jeugd zal, indien er geen scheidsrechter beschikbaar is, de 

leiders van het betreffende team en de technische commissie jeugdzaken hier zo spoedig mogelijk 

over informeren. Indien dit het geval is zijn de leiders er verantwoordelijk voor om een afgevaardigde 

vanuit het team of tenminste een ander lid van de KNVB te werven welke tijdens de wedstrijd als 

scheidsrechter optreedt. Het is niet toegestaan een persoon als scheidsrechter op te laten treden 

welke geen lid is van de KNVB (hoeft in principe geen lid te zijn van VVGilze).  

VV Gilze faciliteert indien gewenst de benodigde zaken voor de scheidsrechter, te denken valt aan :  

 Scheidsrechterstenue,  

 fluit,  

 wedstrijdballen,  

 vlaggen ass. scheidsrechters,  

 notitieboekje met gele - en rode kaart 

 stopwatch 

Deze zijn af te halen in de bestuurskamer. 

De scheidsrechter is ten alle tijden samen met de leider van het betreffende team verantwoordelijk 

voor een juiste verwerking van het wedstrijdformulier. 

Men mag ervan uitgaan dat de coördinator scheidsrechterszaken Jeugd alles in het werk heeft 

gesteld om een scheidsrechter aan te stellen, mocht dit niet gelukt zijn dan is het de 

verantwoordelijkheid van de leiders van  het betreffende team om ervoor te zorgen dat de wedstrijd 

onder goede omstandigheden afgewerkt kan worden.  

De vergoeding, zoals de clubscheidrechter deze ook zou ontvangen, wordt in dit geval overgemaakt 

aan leider van het betreffende team, deze is er verantwoordelijk voor om goede afspraken te maken 

waar de vergoeding voor gebruikt wordt. 

Aanvullende afspraken betreffende de werkwijze 

- Jeugdclub Scheidsrechters gaan op zaterdag of zondag zelf intekenen voor wedstrijden die zij 

de volgende 3 weken kunnen leiden. Op wedstrijdsecretariaat komen deze intekenlijsten te 

liggen. Begin van de week is dan inzichtelijk welke wedstrijden nog niet bemand zijn.  De 

coördinator scheidsrechterszaken Jeugd zal dan scheidsrechters benaderen om onbemande 

wedstrijden als nog bemand te krijgen. Zal leiders op hoogte stellen als dit niet gelukt is.  
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