
Elke jeugdtrainer van KVK Westhoek is op de hoogte van de missie en visie van de club en 

weet het document terug te vinden op www.kvkwesthoek.be.

Elke afgevaardigde engageert zich om de missie en de visie van KVK Westhoek te 

realiseren!

KVK Westhoek waardeert ten zeerste het werk dat door de ploegafgevaardige geleverd 

wordt.

De afgevaardigde is een SLEUTELFIGUUR in de werking van de vereniging in het algemeen

en in het functioneren van zijn toegewezen ploeg in het bijzonder.

Elke afgevaardigde (minstens 18 jaar oud) moet aangesloten zijn bij KVK Westhoek.

De algemeen TVJO staat, indien dat niet het geval is, in voor de aansluiting.

Bij elke thuiswedstrijd is de aanwezigheid van de afgevaardigde verplicht.

Bij uitwedstrijden is de aanwezigheid van een afgevaardigde geen verplichting (maar wel

meer dan wenselijk). 

De afgevaardigde draagt de verantwoordelijkheid voor de ploeg waar hij/zij voor optreedt.

Hij/zij is de verbindingsman tussen de scheidsrechter en de club.

Hij/zij dient zich te houden aan de reglementen van de KBVB (die hij/zij geacht wordt

te kennen).
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In overleg met de trainer: uur en plaats van vertrek of bijeenkomst doorgeven

aan de spelers

Bij thuiswedstrijden wordt verzameld in de kleedkamer van ofwel het

Crack Stadion ofwel het Stedelijk sportentrum (tijdelijke container).

Voor uitwedstrijden wordt verzameld op de parking van het Crack Stadion.

De afgevaardigde krijgt een gebruikersnaam en een wachtwoord (door de ATVJO 

te regelen met de gerechtigd correspondent van de club).

De afgevaardigde bereidt in de dagen voor de wedstrijd het digitaal

wedstrijdblad voor (bewaren - NIET versturen).

Een half uur voor de wedstrijd wordt het digitaal wedstrijdblad een laatste keer

gecontroleerd en verzonden.

Na de wedstrijd wordt het wedstrijdblad samen met de scheidsrechter 

afgesloten!

(Voor de ploegen waar geen officiële scheidsrechter aangeduid is, geldt een

afzonderlijke procedure - hiervoor contact nemen met de algemeen TVJO).

Problemen worden onmiddellijk gemeld bij de ATVJO. (0476/377075)

De afgevaardigde ontvangt persoonlijk de scheidsrechter en begeleidt de

scheidsrechter tot deze het stadion verlaat.

De afgevaardigde vergoedt de scheidsrechter, vult de onkostennota in en 

bezorgt deze in het cafetaria aan de verantwoordelijke van dienst.

De onkostennota's zijn terug te vinden in de kast in de onthaalruimte

De afgevaardigde vergezelt de scheidsrechter naar de receptie na de wedstrijd.
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De afgevaardigde verwelkomt de bezoekende ploeg en wijst hen de

kleedkamer aan.

De afgevaardigde begeleidt de bezoekers naar de receptie na de wedstrijd.

De afgevaardigde vergewist zich of verplaatsbare doeltjes verankerd werden.

Indien dat niet het geval is, brengt hij onmiddellijk de terreinverantwoordelijke

op de hoogte.

De afgevaardigde gaat na of alle richtlijnen in verband met het gebruik van het

kunstgrasveld nageleefd worden.

De afgevaardigde bevindt zich gedurende de hele duur van de wedstrijd in de

neutrale zone van het terrein (mag het terrein nooit verlaten)

Hij/zij staat gedurende de hele wedstrijd ten dienste van de scheidsrechter.

De afgevaardigde kan gevraagd worden bepaalde personen (trainers, 

afgevaardigde van de tegenpartij, bankzitters maar ook toeschouwers die zich 

ongepast gedragen) uit de neutrale zone of van het terrein te verwijderen.

Het spreekt voor zich dat van de afgevaardigde zelf een onberispelijk gedrag

verwacht wordt!

De afgevaardigde draagt bij thuiswedstrijden een WITTE ARMBAND.

Bij uitwedstrijden draagt de afgevaardigde een ARMBAND in DRIEKLEUR.

De afgevaardigde begeleidt de scheidsrechter en de afgevaardigde van de 

tegenpartij naar de ontvangstruimte en biedt hen een drankje aan.

Controleert voor het afsluiten van het digitale wedstrijdblad samen met de 

officiële referee en de bezoekende afgevaardigde of alle gegevens kloppen!

De afgevaardigde zorgt er samen met de terreinverantwoordelijke voor dat het  

speelveld (verplaatsbare doeltjes) ontruimd wordt.

Hij/zij controleert of de kleedkamer in een ordentelijke staat achtergelaten

wordt.

Eventuele schade (aangebracht door bezoekers) aan de accommodatie wordt

onmiddellijk aan de scheidsrechter gemeld.

De afgevaardigde begeleidt de scheidsrechter naar de receptie.

Eventuele calamiteiten (rode kaarten, wegsturen van trainer, kwetsuren,…)

worden zo snel mogelijk aan de ATVJO gemeld ( geert.glorie@telenet.be )
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Elke afgevaardigde vertegenwoordigt KVK Westhoek en berokkent de club

dan ook op geen enkele manier nadeel!

Er wordt niet gerookt tijdens het uitoefenen van de functie van afgevaardigde!

Tijdens het uitvoeren van de functie van afgevaardigde wordt onverantwoord

alcoholgebruik vermeden!

Gedraagt zich op een correcte en vriendelijke manier tegenover eigen spelers,

trainers, scheidsrechters en bezoekers!

Laat het sportieve over aan de trainers!

Waakt er over dat de trainers de verplichtingen in het kader van de 

competitiehervorming (speelgelegenheid bijv.) nakomen.

Waakt erover dat de spelers en de trainers zich in de clubuitrusting aanbieden.

Engageert zich de administratie in verband met de jaarlijks terugkerende

activiteiten op zich te nemen: kippenfestijn - koeken & wijn - BBQ).

Signaleert problemen onmiddellijk aan de verantwoordelijke(n).

Heeft op elk ogenblik ongevallenaangiftes bij zich en legt een spelers en ouders

de te volgen procedure (afzonderlijk document) uit.

Een afgevaardigde die niet aanwezig kan zijn, zorgt zelf voor een vervanger

(hou er wel rekening mee dat er voor het invullen van het digitaal wedstrijd

een persoonlijke code vereist is én dat de vervanger een aangesloten lid 

van  KVK Westhoek moet zijn).

Algemeen






