Scheidsrechters Regeling 2020-2021
Inleiding
De Scheidsrechtersregeling is bedoeld voor alle spelende leden vanaf de leeftijdscategorie B-jeugd
van Handbalvereniging Dynamico. In deze regeling wordt uitgesproken dat leden van
handbalvereniging Dynamico ‘in eerste aanzet’ een bijdrage moeten leveren in het leiden/fluiten van
(jeugd)wedstrijden breedtesport van de handbalcompetitie van Dynamico.
Betreffende leden in de genoemde leeftijdscategorieen krijgen voor aanvang van de competitie een
inventarisatieformulier uitgereikt, al dan niet digitaal toegezonden. Met de hierin aangegeven
wensen, (on)mogelijkheden en bijzonderheden kan de scheidsrechterscommissie de organisatie en
indeling voor het fluiten van competitiewedstrijden invulling geven. GEEN ingeleverd
inventarisatieformulier is een stilzwijgend akkoord met onderstaande bepalingen in deze regeling.
Ook niet spelende geïnteresseerde leden, trainers, coaches en/of ouders kunnen (jeugd)wedstrijden
leiden/fluiten en het hiervoor bestemde inventarisatieformulier invullen. Voor meer informatie kan
contact opgenomen worden met de scheidsrechterscommissie.
Leden die met redenen aangeven niet in staat te zijn tot het leveren van deze “verenigingsbijdrage”
kunnen dit kenbaar maken op het inventarisatieformulier. Bestuur en/of scheidsrechterscommissie
zal hierover een oordeel geven. Hierbij te denken aan b.v. bijbaantje, regulier werk, studie, ed..
De verkregen financiële middelen uit de afkoopregeling worden voor dit moment ingezet voor
uitbetaling van de “scheidsrechtersvergoeding”. De nu voorliggende scheidsrechters regeling 2020 2021 zal zo mogelijk onderdeel kunnen worden van het op te stellen vrijwilligersbeleid binnen de
handbalvereniging Dynamico.
Verenigingsbijdrage/Afkoopregeling
De verenigingsbijdrage/afkoopregeling voor het fluiten van competitiewedstrijden wordt vastgesteld
op:
●

●
●

1ste en 2e jaars B-jeugd wordt uitgesloten voor de mogelijkheid tot afkoop. Zij worden
opgeleid tot het behalen van het Spelregelbewijs. Kennismaking en praktijk in het fluiten van
wedstrijden doen zij op in het begeleidingstraject van deze opleiding.
A-jeugd op € 25,- of het fluiten van 2 te fluiten competitiewedstrijden.
Senioren op € 35,- of het fluiten van 3 te fluiten competitiewedstrijden.

Het bedrag zal automatisch worden afgeschreven van het rekeningnummer zoals bekend bij de
vereniging. De verenigingsbijdrage kan verrekend worden met onderstaande scheidsrechters
vergoeding na het fluiten van wedstrijden tijdens de lopende competitie.

Scheidsrechters vergoeding
●

Leden die in bezit zijn van certificaat Spelregelbewijs, Spelleider en/of Jeugdscheidsrechter
wordt voor het fluiten van (jeugd)wedstrijden een compensatie van € 7.50 per
competitiewedstrijd breedtesport geboden.
● Leden die in bezit zijn van minimaal diploma Verenigingsscheidsrechter wordt voor het
fluiten van (jeugd)wedstrijden een compensatie van € 10.00 per competitiewedstrijd
breedtesport geboden.
● Voor Senior- en A-jeugd leden, die niet in het bezit zijn van het Spelregelbewijs en/of
diploma Verenigingsscheidsrechter, geldt een compensatie van € 7.50 per gefloten
competitiewedstrijd breedtesport.
● De verenigingsbijdrage kan mogelijk worden verrekend met bovenstaande
verenigingsbijdrage, na afloop van de lopende competitie breedtesport.
Het bedrag zal worden bijgeschreven op het rekeningnummer zoals bij de vereniging bekend.
Aanvullende richtlijnen
●

●
●
●

●
●
●

●

●

●

Wedstrijden in de competitie ‘wedstrijdsport’ en wedstrijden van teams spelend op
divisieniveau worden gefloten door de bond aangewezen bondsscheidsrechters. Voor elk
deelnemend team in deze categorie levert de vereniging verplicht een gekwalificeerd
scheidsrechter.
Wedstrijden in de competitie ‘breedtesport’, categorie A-jeugd en hoger, worden gefloten
door gecertificeerde verenigingsscheidsrechters.
Bij het behalen van het certificaat “Verenigingsscheidsrechter” stelt de vereniging eenmalig
een scheidsrechters tenue beschikbaar bestaande uit shirt, broek en sokken.
Leden die jeugdwedstrijden fluiten zijn minimaal in het bezit het Spelregelbewijs. Ze kennen
de specifieke spelregels en omgangsvormen welke behoren bij de betreffende
leeftijdscategorie F-, D- en E-jeugd.
Voor de leeftijdscategorieën C- en B-jeugd wordt bevorderd de wedstrijden te laten kunnen
fluiten door de meer ‘geoefende’ eigen leden.
Bij interesse en getoonde vaardigheden kunnen jeugdscheidsrechters binnen de vereniging
worden opgeleid tot verenigingsscheidsrechter.
Spelende A-jeugd- en seniorleden kunnen bij belangstelling binnen de vereniging worden
opgeleid tot ‘Verenigingsscheidsrechter’. Ook niet spelende leden, coaches, trainers, ouders
en/of belangstellende kunnen worden opgeleid tot ‘Verenigingsscheidsrechter’.
Jaarlijks worden leden binnen de leeftijdscategorie B-jeugd groepsgewijs binnen de
vereniging opgeleid voor het behalen van minimaal het ‘Spelregelbewijs’. Zo mogelijk
aangevuld met het certificaat ‘jeugdscheidsrechter’.
Er wordt separaat een scheidsrechters poule opgezet. In deze poule worden scheidsrechters
opgenomen die meer dan hun verplichte wedstrijden willen fluiten. Voor deze wedstrijden
wordt een financiële vergoeding betaald.
Leden die een kwantificeerbare taak en/of functie vervullen (vast te stellen door het bestuur)
worden vrijgesteld van de ‘verenigingsbijdrage/afkoopregeling’.

