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Beste afgevaardigde 

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

verwelkomen. 

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 & mobiele telefoon 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 voorkeur via Pro Soccer Data). 

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

op de parking van het Crack stadion.  

Bus verplaatsingen 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. 

 

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. 

Wij raden sterk aan om alle gegevens (eindscore – gele en rode kaarten) goed te controleren. 

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. 

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

die kleedkamer indien vereist de afstandsregel te kunnen toepassen). De afgevaardigde 

begeleidt de referee naar die kleedkamer en biedt een welkom drankje aan.  Dit gebeurt op 

de plaats waar de scheidsrechter dat zelf verkiest (kleedruimte, vergaderzaal, kantine). 

De afgevaardigde haalt de vergoeding op in de kantine (er wordt een notaatje opgemaakt – 

zie afbeelding verder). 

De vergoeding bestaat uit een vaste vergoeding en een verplaatsingsvergoeding (aantal 

blokken * € 2.9). 

 

Voor eigen jeugdreferees wordt een afzonderlijk tarief gehanteerd. Referee ambassador Jef 

Deleeuw regelt de vergoeding in samenspraak met de afgevaardigde. 

 

 

 



 

Dezelfde procedure wordt gevolgd tijdens de rust. Een drankje (naar keuze) wordt 

aangeboden in de vergaderruimte of in de kleedkamer. 

 

 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). 

 

 

 



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 de kantine.  

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

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

 

 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 (API = Geert Glorie) 

 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. 

 

 

 


