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Beste afgevaardigde 

KVK Westhoek is erg tevreden jullie (opnieuw) als afgevaardigde van een team te mogen 

verwelkomen. 

O.a. door de Corona-problematiek is een en ander veranderd! 

DE OPDRACHT VAN EEN AFGEVAARDIGDE 
Een afgevaardigde is een SLEUTELFIGUUR binnen onze werking. De afgevaardigde vertegenwoordigt 

de vereniging (t.o.v. de referee, de bezoekers en het publiek) tijdens de uitvoering van zijn opdracht. 

VEREISTEN 
Een afgevaardigde is minstens 18 jaar oud én moet aangesloten zijn bij KVK Westhoek. De GC en/of 

TVJO staat in voor de aansluiting (ID-kaart & Gsm nodig hiervoor). 

Bij elke thuiswedstrijd moet een afgevaardigde aanwezig zijn. 

Bij uitwedstrijden is de aanwezigheid van een afgevaardigde niet verplicht maar wel zeer sterk 

aanbevolen. 

De afgevaardigde draagt de verantwoordelijkheid voor het team waarvoor hij/zij optreedt. 

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

Hij/zij dient zich strikt te houden aan de reglementen van Voetbal Vlaanderen. 

TAKEN 
 AFSPRAKEN VOOR WEDSTRIJDEN 

In overleg met de trainer: uur en plaats van vertrek of bij thuiswedstrijden uur van afspraak 

in de kleedkamer doorgeven aan de spelers. 

Bij thuiswedstrijden wordt verzameld in de kleedkamer. Bij uitwedstrijden wordt verzameld 

op de parking van het Crack stadion.  

Bus verplaatsingen (voor wedstrijden verder dan Rac. Gent) worden geregeld door de 

jeugdvoorzitter. In de loop van de week voor de wedstrijd wordt de uurregeling door 

gemaild. 

 



 DIGITALE WEDSTRIJDBLADEN. 

KVK Westhoek speelt enkel wedstrijden (competitie en/of vriendschappelijk die officieel 

aangevraagd werden! Voor elke wedstrijd moet een digitaal wedstrijdblad ingevuld worden. 

De GC en/of TVJO zorgt voor toegang tot de wedstrijdbladen van je team.  

Vanaf 6 juli ’20 is er een nieuwe procedure om in te loggen. Uitleg hierover wordt in een 

afzonderlijke brochure uitgeschreven. 

!! Voorbereiding digitaal blad in functie van Corona.  

WE RADEN AAN HET WEDSTRIJDBLAD VOORAF THUIS VOOR TE BEREIDEN. In samenspraak 

met de trainer kan de selectie en de samenstelling van de staf vooraf ingevuld worden.  

Let op: gegevens BEWAREN en nog NIET VERSTUREN (dit gebeurt ter plaatse net voor de 

wedstrijd – indien vereist kunnen dan nog wijzigingen aangebracht worden). 

Na de wedstrijd sluit de referee het wedstrijdblad af. Normaal gebeurt dit in het bijzijn van 

de beide afgevaardigden. 

NU RADEN WE AAN SAMEN MET DE REF (OP AFSTAND) DE WEDSTRIJD GEGEVENS 

(EINDSCORE & EVENTUELE KAARTEN) TE OVERLOPEN. DE REFEREE ZAL UIT VEILIGHEID 

WELLICHT OVERWEGEN OM HET WEDSTRIJDBLAD THUIS AF TE SLUITEN! 

Bij de pc in de vergaderruimte zal ontsmettingsmateriaal beschikbaar zijn. Na ieder 

individueel gebruik wordt de pc ontsmet. 

Voor wedstrijden zonder officiële scheidsrechter geldt een andere procedure. We vragen in 

dat geval enkel de selectie en de staf in te vullen. De GC en/of TVJO sluit na controle de 

wedstrijdbladen af. 

SIGNALEER PROBLEMEN (incidenten – rode kaarten -  blessures ---) ONMIDDELLIJK AAN DE 

TVJO (0476 / 37 70 75). 

 ONTVANGST SCHEIDSRECHTERS 

 De afgevaardigde ontvangt en begeleidt de scheidsrechter. 

 Omwille van de Corona-problemen is de procedure aangepast!  

Net als voor de teams zal voor de scheidsrechters een kleedkamer aangeduid worden (om in 

die kleedkamer de afstandsregel te kunnen toepassen). Er wordt gevraagd de regeling strikt 

toe te passen. De afgevaardigde begeleidt de referee naar die kleedkamer en biedt een 

welkom drankje aan.  Dit kan enkel in een kleine flesje en ongeopend aangeboden worden. 

De referee bepaalt zelf waar dit drankje gebruikt wordt. Misschien blijft hij/zij liever in de 

kleedkamer. Verkiest hij/zij om toch naar de vergaderruimte te gaan dan moet daar in ieder 

geval de afstandsregel verzekerd worden! 

Dezelfde procedure wordt gevolgd tijdens de rust. 

 

 

 



De vergoeding wordt opgehaald in de kantine én IN EEN OMSLAG aan de scheidsrechter 

gegeven. Er wordt gebruik gemaakt van de voorziene kostennota’s. 

 

Merk op: na de wedstrijden wordt geen receptie meer aangeboden. Enkel voor de 

thuisafgevaardigde en voor de referee wordt een drankje voorzien in een afzonderlijke ruimte. 

De identiteitskaarten worden door de scheidsrechter niet aangeraakt. Ze worden op vraag 

van de ref getoond door de afgevaardigde. Als de afstandsregel niet gegarandeerd kan 

worden, wordt een mondmasker gedragen. 

 TIJDENS DE WEDSTRIJD 

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

van het terrein. Hij/zij mag het terrein tijdens de wedstrijd nooit verlaten. Hij/zij staat 

gedurende de hele tijd ten dienste van de scheidsrechter. 

De afgevaardigde kan door de scheidsrechter 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. 

Bij thuiswedstrijden draagt de afgevaardigde een WITTE ARMBAND. 

Bij uitwedstrijden heeft de afgevaardigde een ARMBAND in DRIEKLEUR om. 



!! Enkel personen die effectief aanwezig zijn worden op het wedstrijdblad vermeld. Spelers 

die gekwetst zijn worden niet als verzorger of in een andere functie op het wedstrijdblad 

vermeld (dus niet op de bank). 

Vanuit Voetbal Vlaanderen & Bureau Arbitrage wordt gevraagd op de invallersbank of in de 

dug-outs strikt de 1,50 m. – regel toe te passen (voor beide ploegen).  

Zorg ervoor dat er niet meer personen dan nodig in de dug-out moeten en dat die op 1,5 m. 

van elkaar zitten. Indien dat niet haalbaar is moet plaats genomen worden naast de dug-out 

achter de omheining. Trainer & afgevaardigde dragen altijd de vereiste armband. De 

wisselspelers dragen een FLUO HESJE zodat de referee op elk ogenblik duidelijk kan zien waar 

iedereen zich bevindt. !! Op de beide kunstgrasvelden is dit niet mogelijk (wegens hoge 

afsluiting). In dat geval wordt een uitzondering gemaakt. Enkel bij VRIENDSCHAPPELIJKE 

JEUGD wedstrijden mogen de wisselspelers plaats nemen in de “coaching zone” voor de bank 

(rekening houden met 1,5 m afstand!! 

NA DE WEDSTRIJD 

De afgevaardigde kijkt samen met zijn collega-afgevaardigde de wedstrijdgegevens van de 

scheidsrechter na. Hij/zij kijkt na of de kleedkamers in ordentelijke staat achtergelaten 

werden. Eventuele schade wordt onmiddellijk aan de referee gemeld. 

Bij thuiswedstrijden kan de afgevaardigde de referee een drankje aanbieden in een 

afzonderlijke ruimte (NIET IN DE KANTINE!)  Dat kan in de aangeduide kleedkamer voor de 

scheidsrechter of in het vergaderzaaltje MITS HET RESPECTEREN VAN DE AFSTANDSREGEL! 

Eventuele calamiteiten (rode kaarten voor zowel spelers als trainers, kwetsuren, incidenten 

met supporters, …) worden zo snel mogelijk aan de TVJO gemeld. 

!! Op eigen initiatief kan de scheidsrechter uiteraard altijd beslissen om als gast te kantine te 

bezoeken. Dat kan mits het naleven van de horeca – richtlijnen. De club zal die strikt naleven! 

 ALGEMEEN 

 Elke afgevaardigde vertegenwoordigt KVK Westhoek en berokkent de club dan ook 

op geen enkele manier nadeel! Hij/zij gedraagt zich op een correcte & vriendelijke 

manier tegenover de eigen spelers, trainers, scheidsrechters en bezoekers. 

 Tijdens de uitoefening van de opdracht wordt nooit gerookt. Voor de 

thuiswedstrijden is er op de hele jeugdsite overigens een algemeen rookverbod van 

kracht. 

 Het gebruik van alcohol wordt tot een minimum beperkt. 

 De afgevaardigde laat het sportieve aan de trainers over. 

 Hij/zij engageert zich om de administratie in verband met de jaarlijks terugkerende 

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

 Signaleert problemen onmiddellijk aan de verantwoordelijke(n). 

 Mogelijk grensoverschrijdend gedrag wordt onmiddellijk aan een lid van de sportieve 

cel gemeld (zie document “Vertrouwenspersoon binnen KVK Westhoek” 

 De afgevaardigde heeft altijd ongevallen aangiftes en het vademecum in verband 

met die aangiftes bij zich (een aangifte kan ook meegegeven worden met een 

bezoekende speler indien nodig).  

Hartelijk dank. Aarzel niet contact te nemen als er vragen zijn. 



 


