
WEDSTRIJDTAKENBELEID 
 
 
Wat gebeurt er wanneer je niet komt opdagen voor een WedstrijdTaak? 
 
Bij het niet op komen dagen voor het verrichten van zijn/haar WedstrijdTaak, ontvangt het lid € 20,00 boete en zal het lid voor de eerstvolgende 
thuiswedstrijd geschorst worden. Bij de eerstvolgende thuiswedstrijd wordt het lid vervolgens ingedeeld voor het verrichten van zijn/haar 
WedstrijdTaak bij zijn/haar eigen team. 
 
Voorafgaand aan het uitvoeren van zijn/haar WedstrijdTaak dient de boete contant te worden voldaan aan de coach van het team of een aanwezig 
bestuurslid. Mocht de boete voorafgaand aan het uitvoeren van zijn/haar WedstrijdTaak niet voldaan zijn, blijft de schorsing gehandhaafd. 
 
Mocht het lid vervolgens niet voor zijn WedstrijdTaak bij zijn/haar eigen team verschijnen of onder een andere naam spelen, volgt er een schorsing 
van 4 wedstrijden. 
 
Tevens zal de coach worden geïnformeerd, dat het lid niet speelgerechtigd is wegens het niet op komen dagen van zijn/haar WedstrijdTaak. 
 
Iedereen die niet komt opdagen bij een WedstrijdTaak, en geen vervanger heeft geregeld, ontvangt een Boete én een Schorsing.  
Tegen een opgelegde Boete én een Schorsing kan GÉÉN protest worden aangetekend. 
 
 
Hoe organiseren wij de WedstrijdTaken? 
 
Een door het bestuur benoemde Aanschrijvingscommissie of -functionaris stelt een programma samen met Scheidsrechters en Tafelaars t.b.v. het 
"bemensen" van de Competitie- en Bekerwedstrijden. 
Alle competitie-spelende leden (met uitzondering van leeftijdsgroepen under 8, under 10 en under 12, en verenigingsarbiters) kunnen (gemiddeld) 
twee keer per maand voor een "WedstrijdTaak" als scheidsrechter en/of tafelaar worden aangeschreven.  
Leden, in het bezit van een scheidsrechters-diploma, worden zoveel mogelijk als Scheidsrechter aangeschreven, maar kunnen ook aangeschreven 
worden als Tafelaar.  
Leden, welke niet in het bezit zijn van een scheidsrechters-diploma, worden zoveel mogelijk aangeschreven als Tafelaar. Deze leden kunnen echter 
ook worden aangeschreven als  Scheidsrechter bij Under 8-, Under 10- en Under 12-wedstrijden. 
Het bestuur kan besluiten bepaalde werkzaamheden gelijk te stellen aan een “WedstrijdTaak”. Personen zijn hierdoor vrijgesteld van 
WedstrijdTaken. Het bestuur zal de namen van deze personen publiceren op de website van onze vereniging.  
Niet-competitie-spelende leden (NS-Leden) worden niet aangeschreven voor "WedstrijdTaken" 
 
Het Aanschrijvings-Programma (WedstrijdTaken) wordt gepubliceerd op het publicatiebord in "De Bucket", op het publicatiebord in sporthal Cleijn 
Duin en op de website van onze vereniging. 
 
Het definitieve programma wordt 2 weken vooruit gepland. Het tijdelijke programma wordt zo veel mogelijk vooruit gepland. Aan dit laatste 
programma kunnen geen rechten worden ontleent. Er zijn dus steeds 2 weken definitief en de weken daarna zijn tijdelijk (en kunnen dus nog 
wijzigen). 
 
Is het definitieve programma niet op tijd gepubliceerd, dan ontvangen de personen die niet komen opdagen, géén Boete en ook géén Schorsing. De 
niet verrichte WedstrijdTaak telt niet mee met het totaal aantal te verrichten WedstrijdTaken (maximaal 8 per seizoen, of een hoger aantal dat is 
vastgesteld door de planner van de WedstrijdTaken) en wordt later ingehaald. 
Valt iemand in voor een WedstrijdTaak terwijl het programma te laat is gepubliceerd, dan ontvangt men géén Vergoeding. De verrichte 
WedstrijdTaak telt wel mee met het totaal aantal te verrichten WedstrijdTaken. Heeft deze persoon het maximale aantal al verricht, dan ontvangt men 
wel de Vergoeding. 
Valt iemand in die is vrijgesteld (van WedstrijdTaken), voor een WedstrijdTaak terwijl het programma te laat is gepubliceerd, dan ontvangt deze 
persoon de Vergoeding. 
 
Zodra het definitieve overzicht met de WedstrijdTaken is gepubliceerd op het publicatiebord in "De Bucket", of op het publicatiebord in sporthal 
Cleijn Duin, of op de website van onze vereniging, dan is de aangeschreven persoon altijd ZELF verantwoordelijk voor het verrichten van de 
WedstrijdTaak. 
Wanneer er na publicatie van het definitieve overzicht met de WedstrijdTaken, sprake is van tussengevoegde beker-, play off-, competitie-, 
trainingen, wedstrijden en overige activiteiten, waardoor de aangeschreven persoon verhinderd is, blijft deze persoon verantwoordelijk voor het 
verrichten van de WedstrijdTaak, en zal zelf een Vervanger moeten regelen.  
Wanneer iemand voor een Vervanger zorgt dient deze minstens uit dezelfde leeftijdscategorie te komen van de aangeschreven persoon. De under-20, 
under-22 en/of senioren wordt als één leeftijdscategorie gezien.  
Wanneer iemand staat aangeschreven als scheidsrechter bij under 14, under 16, under 18, under 20, under 22 en/of senioren en voor een vervanger 
zorgt, dan dient deze vervanger ook in het bezit te zijn van een scheidsrechters-diploma. 
Bij het inplannen van de WedstrijdTaken, wordt rekening gehouden met de leeftijd, de ervaring en de te verrichten taak (fluiten of tafelen) van de 
aangeschreven personen. Bij een "zware" wedstrijd wordt zo veel mogelijk ook een "zware" scheidsrechter- en jury-bezetting ingedeeld. Maak deze 
bezetting dus niet zwakker door het onbedachtzaam regelen van vervangers!! 
 
De samensteller van het schema met de WedstrijdTaken (wedstrijdtaken@grasshoppers.nl) wordt regelmatig overstelpt met e-mails die betrekking 
hebben op de aanschrijvingen.  
Een e-mail (brief, telefoongesprek, SMS, voicemail, fax, WhatsApp, enz., enz.) waarin melding wordt vermaakt, dat men niet komt opdagen, zal niet 
in behandeling worden genomen!!  
Er kan (bij wedstrijdtaken@grasshoppers.nl) wel een verzoek worden ingediend, om een "Vervanger gezocht" e-mail rond te sturen naar een selecte 
groep leden. In deze e-mail zal worden vermeld dat de persoon die wil vervangen, contact op moet nemen met de persoon die een vervanger zoekt. 
Men kan dan onderling nadere afspraken maken (bijvoorbeeld over de hoogte van de eventuele vergoeding, of over de eventuele tegenprestatie van 



de persoon die een vervanger zoekt). Grasshoppers zoekt/regelt dus NIET een vervanger, maar kan wel (op verzoek) een "Vervanger gezocht!!!"-e-
mail versturen! 
 
Iedereen die niet komt opdagen bij een definitieve WedstrijdTaak, en geen Vervanger heeft geregeld, ontvangt een Boete én een Schorsing.  
Tegen een opgelegde Boete én een Schorsing kan GÉÉN protest worden aangetekend. 
De Invaller ontvangt een Vergoeding (volgens onderstaande tabel): 
* Scheidsrechter              = € 15,00  
* Tafelaar Landelijke wedstrijd (met aangeschreven Scheidsrechter)   = € 15,00  
* Tafelaar Afdelings wedstrijd (met aangeschreven Scheidsrechter)  = € 15,00  
* Tafelaar Afdelings wedstrijd (met Scheidsrechter van de vereniging)  = € 10,00 
Heb je Ingevallen bij een WedstrijdTaak (de aangeschreven persoon is dan niet komen opdagen, en heeft ook geen Vervanger geregeld) en wil je een 
Vergoeding ontvangen, maak dan gebruik van onderstaande link, of onderstaande QR-code. 
Maak je geen gebruik van 1 van deze 2 mogelijkheden, dan ontvang je ook GEEN Vergoeding! 
Je aanvraag voor een Vergoeding dient uiterlijk zaterdag na afloop van de laatste wedstrijd binnen te zijn. 
Link: https://form.jotformeu.com/80115427884358 
QR-code: www.grasshoppers.nl/QR-Uitbetaling.jpg 
De QR-code kan je ook vinden op de PublicatieBorden in sporthal Cleijn Duin en in “De Bucket”. 
 
Alle activiteiten voor een vertegenwoordigend team (Afdeling, Nationaal), dienen door het desbetreffende geselecteerde Grasshoppers-lid te worden 
doorgegeven aan wedstrijdtaken@grasshoppers,nl Bij het samenstellen van het programma met WedstrijdTaken kan hiermee dan rekening worden 
gehouden. 
 
Het team waarvoor een tussengevoegde wedstrijd is vastgesteld (binnen de 2 wekentermijn) moet zelf voor de planning van scheidsrechters (niet bij 
aangeschreven klassen) en tafelaars zorgen. De namen dienen zo spoedig mogelijk aan wedstrijdtaken@grasshoppers.nl te worden doorgegeven. De 
verrichte WedstrijdTaak telt dan mee met het totaal aantal te verrichten WedstrijdTaken. 
 
Wanneer een team wordt begeleid door 1 NS-lid én door 1 competitie-spelend (WS-Lid) (Trainer, Coach, TeamBegeleider), dan zullen beide 
personen  niet worden aangeschreven voor "WedstrijdTaken". 
* Voorbeeld 1(1 WS + 1 NS):  
Wordt een team begeleid door één (1) competitie-spelend lid en één (1) niet-competitie-spelend lid, dan zullen beide NIET worden aangeschreven 
voor "WedstrijdTaken".  
 
Wordt een team begeleid door meerdere WS-leden, dan wordt het totale aantal te verrichten WedstrijdTaken uitgerekend, en verdeeld over het aantal 
WS-leden. 
 
* Voorbeeld 2 (2 WS + 1 NS):  
Wordt een team begeleid door twee (2) competitie-spelende leden en één (1) niet-competitie-spelend lid, dan wordt het totale aantal te verrichten 
WedstrijdTaken (maximaal 8) verdeeld onder de 2 WS-leden (per persoon hetzelfde aantal WedstrijdTaken, afgerond naar boven). Ze doen beiden 
hetzelfde team en verrichten beiden (minder) WedstrijdTaken (per persoon). Hierdoor  krijgen we geen “afgunst” tussen beide WS-leden, ze doen 
beide het team en beide de WedstrijdTaken!  
 
* Voorbeeld 3 (3 WS + 1 NS):  
Wordt een team begeleid door drie (3) competitie-spelende leden, en één (1) niet competitie-spelend lid, dan wordt het totale aantal te verrichten 
WedstrijdTaken (maximaal 16) verdeeld onder de 3 WS-leden (per persoon hetzelfde aantal WedstrijdTaken, afgerond naar boven). Ze doen allemaal 
hetzelfde team en verrichten allemaal (minder) WedstrijdTaken (per persoon). Hierdoor  krijgen we geen “afgunst” tussen alle WS-leden, ze doen 
gezamenlijk het team en gezamenlijk de WedstrijdTaken! 
 
Van de Trainer/Coach/TeamBegeleider wordt verwacht dat zij de leden van hun team wijzen op hun verantwoordelijkheden m.b.t. scheidsrechter- en 
jurytaken. Zij bevorderen het invallen bij niet opkomen. Zij voeren de door het bestuur opgelegde schorsingen uit. 
 
Iedereen die vindt dat hij/zij niet aangeschreven dient te worden, kan voor het lopende seizoen SCHRIFTELIJK dispensatie aanvragen bij het 
bestuur. Het gemotiveerde verzoek kan je e-mailen naar secretaris@grasshoppers.nl De uitspraak van het bestuur wordt schriftelijk bekend gemaakt 
(aan de indiener van het dispensatieverzoek én aan de aanschrijvings-commissie of -functionaris). De eventuele dispensatie geldt alleen voor het 
lopende seizoen, en dient dus (desgewenst) steeds opnieuw te worden aangevraagd. Aangevraagde en verleende dispensaties worden gepubliceerd op 
onze website. 
 
Bepaalde wensen m.b.t. je aanschrijving (na een bepaalde tijd i.v.m. werk, enz.), kan je voor het lopende seizoen SCHRIFTELIJK en 
GEMOTIVEERD indienen via wedstrijdtaken@grasshoppers.nl. Er zal dan zoveel mogelijk rekening worden gehouden met je wensen. Het 
"wensenlijstje" geldt alleen voor het lopende seizoen, en dient dus (desgewenst) steeds opnieuw te worden ingediend!!!  
 
 
(bovenstaand Beleid is vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering van Grasshoppers op 28 november 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
TIPS: 
 
Jullie kunnen zelf voor een groot deel voorkomen dat je een boete én een schorsing krijgt! 
 



1) Kijk iedere training op de publicatieborden in "De Bucket" en/of in sporthal Cleijn Duin naar het schema met de Wedstrijdtaken! 
2) Kijk ook regelmatig op internet naar het schema met de Wedstrijdtaken!  
3)  Geef op tijd door (wedstrijdtaken@grasshoppers.nl) als je op vakantie gaat en niet kunt komen fluiten of tafelen! 
4) Kom je in de problemen met je werktijden, overleg met de planner van de WedstrijdTaken (wedstrijdtaken@grasshoppers.nl) of je na een 

bepaalde tijd kunt worden aangeschreven (b.v. alleen na 12.00 uur o.i.d.) 
5) Ben je aangeschreven en je kan niet, probeer dan te ruilen met één van je teamgenoten, dat is de makkelijkste manier. 
6) Kan je niet met iemand ruilen, vraag dan (aan wedstrijdtaken@grasshoppers.nl) of er een "Vervanger Gezocht"  

e-mailtje kan worden rondgestuurd. Let wel op dat het niet zo is dat jij er dan vanaf bent! Je moet zelf de afspraak maken met degene die 
zich hiervoor (hopelijk) bij jou meldt. Je blijft dus nog altijd zelf verantwoordelijk voor het verrichten van de WedstrijdTaak! 

7)  Wordt je gevraagd om mee te spelen met een ander team (invallen), en je hebt op dat tijdstip een WedstrijdTaak, dan   
 zal je zelf een Vervanger moeten regelen. Vindt je niemand (ook niet tegen evt. betaling van een paar euro) blijf je    
 altijd zelf verantwoordelijk. Je kan in dat geval dan dus eigenlijk niet mee om in te vallen bij dat team!  

8)  Kan je niemand vinden die wil ruilen? Er zijn ook Grasshopper-leden die tegen betaling je wel willen Vervangen.    
 Het kost je dan wel geld, maar een boete én een schorsing voorkom je hiermee! 

 
Bovendien, en niet het minst onbelangrijk: 
Als iedereen zijn/haar zaakjes goed regelt, wordt voorkomen dat wedstrijden niet door kunnen gaan wegens gebrek aan scheidsrechters 
en/of tafelaars!!! 
 


